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 Cover-afbeelding

Op 20 augustus 1672 werden de gebroeders De Witt vermoord op “het groene 
zoodje”, nu De Plaats in Den Haag. Het standbeeld is gemaakt door de kunstenaar 
Frederik Engel Jeltsema en werd op 12 juni 1918 onthuld door premier Cort van der 
Linden, in aanwezigheid van koningin Wilhelmina en prins Hendrik.  
 
Op de opschriften staat o.m. te lezen: LEIDER EN DIENAAR VAN DE REPUBLIEK, 
VORMER HARER MACHTIGSTE VLOTEN, VERDEDIGER DER VRIJE ZEE, VERZORGER VAN 
S LANDS GELDEN, WISKUNDIGE en HIJ WAS EEN VOLMAAKT HOLLANDER 
(WILLIAM TEMPLE). 
Op 20 augustus 2022 werd op De Plaats een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.  

 

Boekenspecial over het Rampjaar 
                                                                                                                                                 
In 2022 zijn al meer dan twintig nieuwe boeken verschenen over het Rampjaar, nog 
afgezien van de stroom aan lokale publicaties. Daarom bracht het Platform 
afgelopen maand de prachtig uitgevoerde Rampjaar-Boekenspecial uit, waarin ca 20 
boeken worden besproken. 
Met advertenties, boekbesprekingen en achtergrondartikelen en een voorwoord 
van Luc Panhuysen., 
 
U kunt exemplaren van deze boekenspecial bestellen bij het Platform voor de 
kostprijs (verzendkosten). Inf.: contact@rampJaarherdenking.nl.  
Maar bekijkt u eerst de boekenspecial digitaal. 

 

MAGAZIJN is een uitgave van de Stichting Platform 
Rampjaarherdenking.                                                  
Medewerkers aan dit nummer: mr. Jurjen Boorsma, 
ir. Jos Cuijpers, drs. Merle Lammers en drs. Bernt Feis. 
Nr. 7, september 2022, oplage 10.500 ex. 
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Ik herdenk dus ik besta…                                                                                                       
De herinneringscultuur van het Rampjaar 1672 
In 2022 herdenken wij twee historische gebeurtenissen: 1572 (de 
Opstand) en 1672 (het Rampjaar).   Aan de herdenking van 1572 
wordt door ruim 40 gemeenten aandacht besteed o.m. door een 
reizende expositie. Verder was er een koninklijk bezoek aan Den 
Briel en verwees de Oekraïense president Zelensky - in zijn 
toespraak tot het Nederlandse parlement – eind maart – naar de 
strijd tegen tirannie in 1572.  

Aan de herdenking van 1672 wordt zelfs door meer 
dan 90 gemeenten deelgenomen, met tientallen 
exposities, manifestaties en concerten. En van 
Aardenburg tot Zwammerdam liep de bevolking 
massaal uit voor amateurvoorstellingen waaraan 
iedereen - van de bakker tot de dokter - deelnam. 
Vooral in Groningen en Coevorden werd de 
Bommenberend herdenking massaal gevierd. 
Gerenommeerde ensembles als Camerata 
Trajectina en Concerto d’Amsterdam houden een 
tournee en de NPO verzorgt een zevendelige 
docuserie. Er verschenen al meer dan 20 boeken 
over het Rampjaar, en er komen er nog meer. En in 
oktober – Maand van de Geschiedenis – bruist het 
in heel Nederland van de Rampjaaractiviteiten.  

Herinneringscultuur 

Waarom is er voor de Rampjaarherdenking veel 
meer publieke aandacht dan voor de herdenking 
van 1572? Waarom leeft het jaar 1672 meer in de 
herinneringscultuur dan het jaar 1572? Is het 
Rampjaar 1672 soms belangrijker dan de Opstand in 
1572?  

In zijn toespraak op de Johan de Witt-herdenking, 
op 20 augustus in Den Haag, memoreerde historicus 
Arjan Nobel dat de herdenking van 300 jaar 
Rampjaar in 1972 vrijwel onopgemerkt verliep, 
afgezien van een enkele publicatie.  

Waarom dan nu die Rampjaar-hausse? 
Herdenkingen zeggen kennelijk meer over de 
actualiteit dan over de te herdenken gebeurtenis. Ik 
herdenk dus ik besta, stelde Nobel.  

Kennelijk raakt het Rampjaar bij ons een gevoelige 
snaar en willen wij met de herdenking uiting geven 
aan onze meningen en emoties over de actualiteit. 
Het jaar 2022 wordt ervaren als een 
aaneenschakeling van rampen. Daarbij passeren 
thema’s als corona, de klimaatrampen, de 

energiecrisis, het boerenverzet en Oekraïne de 
revue. Vooral Oekraïne: in zijn Groningen‘s Ontzet-
rede op 27 augustus 2022 hield oud-generaal Dick 
Berlijn een  onversneden  pleidooi voor militaire 
steun  aan  Oekraïne;  geen onderhandelingen met 
de Russen maar doorgaan met de strijd.  De mix van 
actuele onlustgevoelens – van corona en klimaat tot 
oorlogsangst – wordt geprojecteerd op het 
Rampjaar 1672, toen de bevolking ook in een 
moeilijke en soms uitzichtloze positie verkeerde… 

Regio versus Randstad 

Maar er is nog een interessant aspect in de 
herinneringscultuur van het Rampjaar. In het 
gangbare – Orangistische - narratief over het 
Rampjaar overheerst het traditionele beeld van 
stadhouder Willem III die met de Oude Hollandse 
Waterlinie de Republiek redde van de vermaledijde 
vijand.  

In Drenthe, Groningen en Friesland maar ook in 
Brabant zijn dit jaar echter publicaties verschenen 
waarbij dit vijandbeeld wordt genuanceerd. Zo was 
er bijvoorbeeld in Overijssel nauwelijks verzet tegen 
de inval van Bommenberend. Dit gold ook voor de 
Generaliteitslanden waarde Fransen de 
onderdrukte katholieke eredienst herstelden. In 
Nijmegen werden de Fransen zelfs als bevrijders 
binnengehaald. En die Hollandse Waterlinie diende 
toch alleen maar om het gewest Holland te 
beschermen?  

Zo wordt in regionale publicaties het Randstedelijk 
perspectief over het Rampjaar kritisch bijgesteld.  
De regio versus de Randstad: herkennen we iets van 
de actuele problemen van 2022? 

                                                                                                   
Drs. Bernt Feis,                                                               
voorzitter Platform Rampjaarherdenking     
september 2022
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Gravure uit Het Journael of dagelijksch verhael van de hand der Franschen in de steden van Utrecht en Woerden (1674), 
bron RHC Rijnstreek Lopikerwaard; ingekleurd en bewerkt door Marcus Laman (historischestadskaartenfullcolour).  

Blubber en domme dominees               

Woerden 1672 door minder oranje ogen  

In de publicatie In het spoor van de Prins en in het tijdschrift Heemtijdinghen (september 
2022) schreef militair historicus Olaf van Nimwegen een artikel over de Slag om Woerden in 
oktober 1672. Ik heb met veel interesse dit stuk gelezen. Het is een goede reconstructie. Het 
probleem echter bij de moderne reconstructies van oude veldslagen is dat we maar een 
beperkt aantal vaak tegenstrijdige bronnen hebben. Bij deze veldslag in het bijzonder laten 
Nederlandse bronnen1 zich erg beïnvloeden door de grondige Nederlandstalige 
krijgshistorische studie van Sypesteyn en De Bordes, De verdediging van Nederland in 1672 
en 1673, uit 18502, heel veel jaren later en ’t Verwerd Europa van Pieter Valckenier3. 
Valckenier was een Oranjediplomaat die zijn boek op het titelblad opdraagt aan Willem III, 
“behouder van het vaderland en hersteller van het verwerde Europa”. De militaire verslagen 
van Franse zijde zijn moeilijk leesbaar en iedereen lijkt het ooggetuigenverslag van Bernard 
Costerus te vergeten4. Costerus was in 1672 ‘Secretaris der Stede Wourden’. 

Als je, zoals ik, als hedendaags advocaat die andere 
verslagen leest en samen met een krijgshistorisch 

 
1 Niet alleen Van Nimwegen, maar ook andere auteurs of kroniekschrijvers die ik gelezen heb 
2 Sypesteyn, J.W. van en J.P. de Bordes, De verdediging van Nederland in 1672 en 1673, deel 2 (Den Haag 1850). 
3 Valkenier, Petrus, ’t Verwerd Europa (Amsterdam 1688). 
4 Bernard Costerus, schrijver van “Historisch verhaal, ofte Eene deductie van zaaken, raakende het formeren van de 
Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de regeringe, met den gevolge van dien, zedert den jaare 
1572, ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overkomen, byzonder van 
het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de steden Wourden en Oudewater, waar by de schryvers van 
dien tydt werden wederlegt : alles vervat in twee brieven” 
5 Majoor Rob Elfers is Libanonveteraan, voormalig officier Speciale Diensten (opleidingen) en in zijn vrije tijd 
(Napoleontisch) re-enactor. Behalve praktische ervaring en kennis van krijgstactiek weet hij veel over de krijgsgeschiedenis 

onderlegde majoor b.d. het toenmalige slagveld 
bewandelt en onderzoekt5, dan krijg je toch een wat 
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De Slag om Woerden (10-12 oktober 1672) op de kaart 
van Vingboons (1670) 

anders ingekleurd beeld dan wat de toenmalige 
Oranjeklanten schrijven. Die doen voorkomen alsof 
er een briljant plan lag, verhinderd door het snood 
verraad van de boeren van Kamerik. Ze hervertellen 
in feite het verhaal van Thermopylae, waar de 
moedige Leonidas in de rug werd aangevallen en 
verloor omdat een herder de Perzische vijand een 
geitenpaadje achterom had verklapt. 

Dus laat ik het maar eens opnemen voor de boeren 
van Kamerik, en het jongensboekenverhaal 
navertellen over de generaal, de dominee en de 
tocht door het donker. Het orangistische narratief 
toont 350 jaar later toch wat gebreken.  

Ik heb vier kanttekeningen. 

Was Naarden een afleidingsmanoeuvre?  

Ten eerste is de vraag of en in hoeverre het 
mislukken van de inname van ‘Woerden’ 
samenhangt met ‘Naarden’. Het Staatse leger deed 
ongeveer tegelijkertijd een uitval naar Naarden en 
een uitval naar Woerden. Valckenier, de pamflettist 
van de Prins, doet voorkomen alsof Naarden een 
sluwe afleidingsmanoeuvre was voor ‘Woerden’. 
Dat zou inderdaad een plan geweest kunnen zijn. 
Het kan ook een handige politieke draai zijn: 
misschien zijn eigenlijk alle twee de aanvallen 
faliekant mislukt.  

Aanwijzing daarvoor vind ik in Sypesteyn/De 
Bordes, die op basis van stukken in het stedelijk 
archief van Amsterdam concludeert dat “de prins 
van Oranje werkelijk het voornemen had gelijktijdig 
met den aanval op Woerden ook dien op Naarden 
nogmaals te doen beproeven”. Er was geheim 

 
van die tijd en hoe het is om bepakt en bezakt en met 
een zwaar musket te marcheren. Van de reconstructie 
hebben we met een crew een filmpje gemaakt op 
Youtube, Hollandse Waterliniejournaal nr. 13. 

overleg op 6 oktober 1672, stelt hij vast, en de stad 
stelde 1200 man beschikbaar. Dat doe je niet voor 
een schijnaanval. Sypesteyn: “Den 13e October 
schreef prins Maurits, dat aangezien het twee 
dagen had gestormd, de aanslag mislukt was.”  

Aanwijzing vind ik bovendien in de berichten van 
Franse kant. De Franse onderbevelhebber De 
Saveuse6 schrijft in zijn ooggetuigenverslag dat 
Willem en Maurits met hun beste troepen vanuit 
Weesp en Muiden richting Naarden optrekken, dat 
De Luxembourg zich strategisch opstelt en de 
Staatsen de pas afsnijdt, en dat de Fransen op 7 
oktober met een commando-actie de Staatse 
schansen bij ’s Graveland, vlak onder Naarden 
innemen. Klinkt allemaal niet als een schijnaanval. 
Hebben Willem III en zijn diplomaat Valckenier de 
mislukking bij Naarden handig verkocht? Knollen 
voor citroenen, en zo? 

Het draait het perspectief. Als of omdat 
Luxembourg niet lang genoeg bezig werd gehouden 
in Naarden, kon hij snel vanaf het Naarden 
terugvallen naar Woerden om dat te ontzetten. We 
praten in dat geval eerder over twee slecht 
gecoördineerde Staatse aanvallen, of domme pech, 
of overmoed van Willem III om een enkelvoudige te 
zwakke aanval toch door te zetten, dan over een 
briljante Staatse manoeuvre. 

Was de aanval op Woerden goed voorbereid? 

Een tweede vraag is wanneer de slag nou eigenlijk 
verloren is, en hoe. De echte troepensterkte is 
moeilijk in te schatten, de bronnen spreken elkaar 
te veel tegen. Maar als je een ommuurde vesting wil 
innemen terwijl het risico bestaat dat binnen 
ongeveer 24 uur versterkingen arriveren die je in de 
rug aanvallen, dan is de eerste klap een daalder 

6 Relation du Combat de Woerden, faite par Monsieur de 
Saveuse, brief in Campagne de Hollande, 1672. De brief 
van De Saveuse werd vertaald door Joanne Terlouw.  
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waard. In de nacht van 10 op 11 oktober omsingelen 
de Staatsen Woerden. Zoveel is zeker. Wat 
gebeurde er toen? Costerus (die refereert aan 
Valckenier en Oranjediplomaat Silvius) zegt dat hij 
veel heeft gelezen van ‘vleyers’ die ‘aanvallen en 
attaques noemen die ik zodanige naam niet zou 
kunnen geven’. De kanonnen van Van Hoorn waren 
volgens hem niet zwaar genoeg om de muren kapot 
te schieten. Er is, zegt hij, alleen met musketten op 
de (westelijke) Leytsepoort geschoten, waarna een 
Franse tegenaanval kwam op de baksteenfabrieken 
waarin de Staatsen zich verschanst hadden. Franse 
elitetroepen staken die in de brand.  

Anders gezegd: Costerus’ verslag suggereert dat de 
Staatsen met een nachtelijke overval de stad wilden 
binnentrekken en dat de slag eigenlijk al verloren 
was toen dat bij de allereerste poging niet lukte. De 
Fransen waren gewoon te sterk en het kwam neer 
op stug volhouden tot de Franse hoofdmacht zou 
arriveren. Om de een of andere reden heeft Willem 
III toch besloten door te zetten. Misschien hoopte 
hij dat het garnizoen overbluft was of dat de 
Woerdense bevolking in opstand zou komen. Maar 
toen de poorten dicht bleven en de fik in de 
kerktoren ging, waardoor het Franse leger in 
Utrecht gealarmeerd werd, was de strijd eigenlijk al 
niet meer te winnen. 

Werd Van Nassau-Zuylestein verraden? 

Frederik van Nassau-Zuylestein (part.collectie) 

 Als derde ligt er de vraag waardoor de Fransen 
Frederik van Nassau-Zuylestein bij Kruipin wisten te 
verslaan: geluk, verraad of iets anders? Langs beide 
zijden van de Oude Rijn lagen wegen vanuit 
Utrecht/Harmelen naar Woerden, die 
samenkwamen bij de Groepenbrug. Daar vervolgde 
de weg naar de Woerdense oostpoort (de 
Utrechtsepoort). Het is militair verstandig en logisch 
aan beide zijden borstweringen (verschansingen) te 
graven zodat de vijand de Groepenbrug niet kon 
innemen. Dat deed Van Zuylestein, maar door het 
snelle alarm had hij maar weinig tijd. Palissaden 
waren nog niet af toen de eerste Fransen laat in de 
middag al arriveerden. Dat is een eerste verklaring. 

In de nacht van 11 op 12 oktober trokken de 
Fransen gedekt door de nacht via Kamerik om de 
noordelijke verschansingen heen. In het 
ochtendgloren stonden ze opeens in de rug van Van 
Zuylestein die ze daar niet verwacht had. Verraad! 
Schrijft Valckenier, zonder inside information van 
de Kamerikse boeren hadden die Fransen nooit in 
de nacht door de blubber kunnen komen. De 
weilanden stonden onder. ‘Dat ligt toch iets 
genuanceerder’, zegt Costerus, de omweg via 
Kamerik was bekend en Van Zuylestein was 
stomweg vergeten die flank af te dekken.  

Ook hier vult De Saveuse de kant in die door 
orangisten wordt verzwegen: De Luxembourg 
stuurt zijn cavaleriekapitein Melac, die plaatselijk 
bekend was, eropuit om te verkennen. De 
Luxembourg heeft zomaar het onderbuikgevoel dat 
de Kamerikse zijde van de Staatse positie veel 
minder goed verdedigd is. Melac komt terug met 
boeren die zeggen dat alles onder water staat en in 
ieder geval cavalerie niet verder kan trekken. Dus 
toch verraderlijke boeren, zoals Valckenier al dacht? 
Hoho, schreef Costerus, toen al (en zonder kennis te 
hebben van het verhaal van De Saveuse) ‘met 
geweld kun je boeren tot alles dwingen’. Melac had 
een zwaard. De boeren alleen ploegscharen. 

Er is een ander mooi verhaal waar de dominee van 
Kamerik wijselijk nooit meer iets over heeft gezegd. 
Want wat gebeurde er later die nacht? De 
Luxembourg laat ter afleiding zijn cavalerie bij de 
Groepenbrug en trekt in stilte en met gedoofde 
musketlonten door de blubber naar Kamerik. Daar 
treft hij de dominee van Kamerik. “Ik ben de Graaf 
van Hoorn”, bluft hij. “Wij komen in stilte Van 
Zuylenstein versterken. Hoe komen we daar zonder 
dat de Fransen ons door hebben?” De Kamerikse 
dominee tuint er met open ogen in, als we De 
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Saveuse moeten geloven. Hij wijst De Luxembourg 
waar de achterkant van Zuylensteins stelling is en 
wenst ze succes met het afhakken van de hoofden 
van die moorddadige Fransen. “Geen genade!” 

Waar Valckenier suggereert dat de Fransen alleen 
met grote overmacht Van Zuylestein kon 
overmeesteren, geeft De Saveuse een heel ander 
verhaal. De Luxembourg is met een doodvermoeide 
voorhoede tot aan Kamerik gekomen. Hij wacht een 
tijdje maar Franse versterkingen komen maar niet. 
Omdat hij niet het momentum wil verliezen besluit 
hij met de troepen die hij heeft de aanval in de rug 
te zetten, hij gaat voor in de strijd. Zijn infanterie 
breekt uiteindelijk met veel moeite door de 
Staatsen, Van Zuylestein sneuvelt en Luxembourg 
bereikt de zuidoever, waar de zuidelijke schans is. 

De moed der mariniers 

Het Korps Mariniers is een van de oudste onderdelen 
van de Nederlandse krijgsmacht, opgericht in 1665 door 
Johan de Witt en Michiel de Ruyter. Foto van Equipage 
de Delft.                                                                                             
 
Tot slot de moed der mariniers. Valckenier zegt dat 
de mariniers van Palm de troepen van De 
Luxembourg manmoedig en heldhaftig terugslaan 
tot ‘den post dien hij geoccupeert hadde van den 
Heer Zuylesteijn’ wat overkomt (zo leest Van 
Nimwegen het) alsof ze worden teruggedreven tot 
de noordoever. Valckenier ontleent dat verhaal aan 
Van Hoorn7, die bij de Woerdense oostpoort onder 
de zuidoever geposteerd stond. 
Klopt die lezing, als je kijkt wat de Fransen zeggen? 
De Saveuse vertelt het anders. De Fransen trekken 
door tot de zuidschans. Dan stopt het. De 

Luxembourg “vond de soldaten absoluut 
ontmoedigd, nat van onder tot boven, de 
musketten niet in staat tot het bedienen ervan, en 
de officieren zodanig druk, hetzij met gevangenen 
maken, hetzij met posten bewaken die men zojuist 
had ingenomen, alle anderen waren gedood of 
gewond, dat toen hij twintig man vroeg om te 
helpen tegen de vijanden hij er slechts vijf of zes kon 
verzamelen, wat hem deed besluiten te wachten tot 
De Genlis met de troepen zou arriveren.”  

In samenhang gelezen lijkt het volgende te zijn 
gebeurd: de Fransen nemen de zuidschans in en 
willen verder, maar zouden dan de positie van Van 
Hoorn bedreigen. Palm drijft de Franse voorhoede 
terug tot de zuidschans, de andere post van 
Zuylestein. De Fransen hergroeperen zich daar 
gedurende een aantal uren terwijl de Staatsen 
ordelijk afmarcheren in diezelfde periode. Nog 
steeds een verhaal met schermutselingen en blanke 
sabels, maar niet meer een verhaal met 
klompenheroïek en oranje klatergoud.  

Daarbij stemt deze voorzichtiger interpretatie 
overeen met de opmerking van Van Hoorn dat hij 
kleine eenheden heeft ingezet, en met nuchter 
militair inzicht: als hij vol in de tegenaanval was 
gegaan en een groot detachement over de 
Groepenbrug had gestuurd, liep hij het risico dat die 
eenheden afgesneden zouden worden, of dat zijn 
aftocht zou mislukken. Terwijl de slag al verloren 
was, bij aanvang al, eigenlijk. 

Ik zeg niet dat het zo gegaan is, want Van Nimwegen 
en ik, en trouwens Valckenier, we waren er niet bij. 
Maar Van Hoorn, Costerus en De Saveuse waren er 
wel bij, en dat zouden onze primaire bronnen 
moeten zijn. 

Jurjen Boorsma                                                                                                                                                              

Mr. Jurjen Boorsma is 
strafrechtadvocaat, vooral 
economisch, fiscaal en 
bestuursstrafrecht bij 
Roethof Advocaten. 
Verder is hij actief als 
freelance journalist.  

 
7 Van Hoornes militair rapport is online via Google Books 
terug te vinden in “Het ontroerde Nederlandt door de 
wapenen des konings van Vrankryk, dat is Een 
waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen 
en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde 

Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten, daer 
in naukeuriglijk alle der zelver voorvallen worden 
verhandelt”, van Markus Willemz Doornik, een soort 
geschiedschrijving uit 1674 met ooggetuigenverslagen. 
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Biografie van Sunny Jansen                                                                            
De vrouw die Friesland – en Oranje - redde… 

In 1634 werd Albertine Agnes geboren als een van de vier dochters van Frederik Hendrik en 
Amalia van Solms. In 1652 werd – door haar huwelijk met de 20 jaar oudere Friese 
stadhouder Willem Frederik – de Oranje-Nassau verknoopt met het huis van Nassau-Dietz. 
Uiteindelijk zou zij de continuïteit van de Oranjedynastie veiligstellen. 

 

Albertine Agnes, geportretteerd door Gerard van 
Honthorst uit 1653 

Bruijloft ende copulatie… 

Dynastieke belangen en machtspolitiek waren in die 
tijd belangrijker dan liefde en daarom werd in het 
huwelijkscontract zelfs de “bruijloft ende copulatie” 
stipt geregeld… 

Met die copulatie kwam het wel goed, want er 
werden drie kinderen geboren, waaronder Hendrik 
Casimir II. Toen zijn vader in 1664 onverwachts 
overleed door een ongeluk met een pistool was hij 
de gedoodverfde opvolger. Maar omdat hij 
minderjarig was trad Albertine Agnes jarenlang als 
regentes op van Friesland, Groningen en Drenthe. 
Dat deed zij met veel zwier en een vaardige hand: 
niet alleen voorkwam zij een Friese burgeroorlog – 
op een gegeven moment waren er zelfs twee Friese 
Statenvergaderingen – maar ook zorgde zij voor 
tijdige inundatie van de Friese Waterlinie. Dat was 
hard nodig want de Munsterse troepen van 
Bommenberend deden in 1673 en 1674 meerdere 
pogingen om Friesland te veroveren.   Mede dankzij 

kundige generaals als Johan Maurits van Nassau, 
generaal Aylva “de Ontzaglijke” en de beroemde 
Rabenhaupt wist Friesland het Rampjaar te 
doorstaan.  Ook moeder natuur hielp daarbij een 
handje, want in 1673 verdronken 1.400 Munsterse 
soldaten bij een dijkdoorbraak als gevolg van een 
zware oosterstorm. 

Oranjedynastie 

De titel van het boek had ook kunnen luiden: de 
vrouw die de Oranjedynastie redde. Want 
stadhouder Willem III – geboren een week na zijn 
vaders dood – zou geen kinderen krijgen. Daarom 
had hij de jonge Hendrik Casimir II  als erfopvolger 
aangewezen. Maar in 1694 stierf de Friese 
stadhouder. De enige mannelijke nakomeling was 
nu de zoon van Hendrik Casimir II: Johan Willem 
Friso, op dat moment 7 jaar oud. In 1709 was hij 
getrouwd en in 1711 zou hij het stadhouderschap 
van de Republiek aanvaarden, maar opnieuw sloeg 
het noodlot toe: de boot van de jonge Friso sloeg 
om in het Hollands Diep en het lichaam werd pas 8 
dagen later teruggevonden. Maar – l’histoire se 
repete – drie weken later werd zijn zoontje, 
geboren: Willem Karel Hendrik Friso. Opnieuw 
begon een stadhouderloos tijdperk maar toen er in 
1747 oorlogsdreiging ontstond werd hij 
uitgeroepen tot stadhouder Willem IV.  Hiermee 
was – via de Friese tak – de Oranjedynastie gered. 

Oranjepaleizen 

Albertine Agnes (1634-1696) zou dit allemaal niet 
meer meemaken; zij was al in 1696 gestorven. Zij 
was een van de opmerkelijkste vrouwen uit de 17e 
eeuw. Een vrouw die politiek ingrijpt en militaire 
beslissingen neemt, was ongekend in die tijd.  

Zij had ook grote belangstelling voor kunst en 
architectuur, en liet niet alleen bij Heerenveen de 
residentie Oranjewoud bouwen maar ook in Dietz – 
bij Koblenz – het slot Oranienstein. Haar zusters 
lieten – eveneens in Franse stijl – kastelen bouwen 
zoals Oranienburg (bij Berlijn), Oranienbaum (in 
Saksen-Anhalt) en Oranienhof (in Rijnland-Pfalz). 
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                        Schloß Oranienstein, Diez  

Met deze Oranjepaleizen werd de vorstelijke allure 
van de Oranjedynastie benadrukt en gepromoot, 
geheel in de geest van Frederik Hendrik en Amalia 
van Soms.  Het belang van de dynastie stond hierbij 
steeds voorop. 

 

 

Met De vrouw die Friesland redde geeft Sunny 
Jansen een helder en overzichtelijk beeld van het 
leven van Albertine Agnes: een zelfbewuste vrouw, 
die Friesland eigenhandig regeerde, het 
stadhouderschap erfelijk maakte en de 
Oranjedynastie redde.  

Slechts een punt van kritiek: in het boek ontbreken 
duidelijke kaartjes van de Friese Waterlinie 
waardoor het verloop van de strijd om de schansen 
minder inzichtelijk is.  

@ Sunny Jansen. De vrouw die Friesland redde, 
Albertine Agnes en het Rampjaar 1672, paperback, 
288 p., Uitg. Balans, ISBN 9789463822060, prijs € 
23,99 

Drs. Bernt Feis 

 

Cold case Alphen levert onthullingen op 
Waar lag het hoofdkwartier van prins Willem III? 
 
De Historische Vereniging Alphen aan den 
Rijn publiceert dit jaar in het 
geschiedkundig tijdschrift De Viersprong 
een serie artikelen over het Rampjaar 1672 
- 1673 in en rond Alphen. De artikelenserie 
volgt de gebeurtenissen in 1672.  
De aanleiding voor deze serie is de 
opgraving van zes slachtoffers c.q. daders 
uit het Rampjaar: start voor een cold case-
onderzoek waarbij zowel archeologen als 
historici betrokken zijn.  
                                                                                                 Het quartier van Sijne Hoogheit: in ’t Huys te   
                                                                                                                              Kruydenberg bij Zwammerdam? 
 
In het februari- en meinummer staan verslagen van de vondsten, de resultaten van het forensische onderzoek, 
de eigenaren die het opgravingsterrein in 1672 bezaten, de aanleg van de Hollandse waterlinie, de bouw van 
fort 'Goutsche Sluijs' en de Alphenaren die betrokken waren bij de verdediging aan het front.  
 
Kortgeleden is het septembernummer uitgekomen met daarin het derde deel van deze artikelenserie. Wat 
was de doodsoorzaak van de gevonden slachtoffers? Waar lag het Staatse leger achter de Waterlinie? Wat 
was de aanleiding voor het bezoek van Michiel de Ruyter, met vrouw en kind aan Zwammerdam?  Maar het 
belangrijkste resultaat is toch, dat de plaats is bepaald van het hoofdkwartier van de Prins in: ’t Huys te 
Kruydenberg bij Zwammerdam. 
 
In december verschijnt het vierde en laatste deel, en dan zullen de laatste tipjes van de sluier worden 
opgelicht.  
 
Zie https://www.histveralphenadrijn.nl voor het verkrijgen van losse nummers  
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Rampjaar of Jubeljaar?  
De oorlog in Brabant in 1672-74 
 
Het algemene idee is, dat de verwikkelingen rondom het Rampjaar 1672 zich vooral hebben 
afgespeeld in het noorden en in het centrum van het land. En in Den Haag natuurlijk. Maar 
belangrijke gebeurtenissen van het Rampjaar hebben zich in Brabant afgespeeld en de 
gevolgen waren daar nog jarenlang, zo niet decennialang, voelbaar. 
 

 
Staats-Brabant behoorde tot de Generaliteitslanden,   
                   bestuurd door de Staten-Generaal  
 
Voor de meeste gewone Brabanders was de komst 
van de Fransen waarschijnlijk in eerste instantie 
helemaal niet zo’n ramp. Dat ze overal met vlag en 
wimpel binnengehaald werden, zoals later wel 
beweerd is, is waarschijnlijk overdreven, maar dat 
de overgrote meerderheid van de bevolking 
aanvankelijk positief stond tegenover de Fransen, is 
wel aannemelijk. Maar de vreugde was van korte 
duur. Zware belastingmaatregelen en afpersingen 
door de nieuwe machthebbers volgden al snel. En 
het jaar erop heroverden de Nederlanders Brabant 
weer en werden er alsnog extra zware belastingen 
opgelegd. De bevolking van Staats-Brabant leed 
zwaar onder de Fransen, maar zeker ook onder de 
terugkeer van de noordelijken.  
 
Generaliteitslanden  
 
Het huidige Noord-Brabant was in die tijd geen 
zelfstandig onderdeel van de Republiek, maar 
werden bestuurd vanuit Den Haag door de Staten-
Generaal: het waren Generaliteitslanden. De 
Staten-Generaal streefde ernaar om de 
overwegend katholieke bevolking van de 
Generaliteitslanden protestants te maken. De 
katholieke kerken werden afgenomen en gegeven 
aan het handjevol protestanten dat er woonde. 
Priesters en de meeste kloosterlingen hadden het 
gebied al moeten verlaten en er werden tal van 
extra maatregelen ingevoerd.  
 
Toen de Fransen binnengevallen waren, trokken ze 
aanvankelijk langs de Rijn door naar het centrum 

van het land. Langzaam verplaatste het 
zwaartepunt van de strijd zich vervolgens in 
zuidelijke richting. Toen de snelle doorstoot naar 
het bestuurlijk en economisch hart van de 
Republiek niet meer te verwachten viel, richtte de 
aandacht van de Franse koning zich op ’s-
Hertogenbosch, destijds een van de sterkste 
vestingen van Europa. Maar in juli 1672 beklom 
Lodewijk in Vught, vlakbij die stad, de Sint 
Lambertustoren, vanwaar hij een goed zicht had op 
de vestingwerken en de inundaties rondom de stad. 
Daarbij bleek dat de hele omgeving van de vesting 
onder water stond en moeilijk benaderbaar was. Hij 
kondigde aan, niet verder te willen met een aanval 
op ‘s-Hertogenbosch. Het Franse leger kreeg bevel 
om niets meer te ondernemen en te wachten op de 
winter, wanneer men zo over het ijs richting 
Amsterdam, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch zou 
kunnen lopen.  Op 26 juli vertrok Lodewijk terug 
naar Frankrijk. De rest van zijn manschappen groef 
zich in, struinde de omgeving af en wachtte, zoals 
bevolen. 
 
Inkwartiering 
 
De plaatselijke bevolking had het ondertussen 
zwaar te verduren. In het door de Fransen bezette 
deel werden troepen ingekwartierd tot soms wel 20 
man in een huis. Daarnaast moesten de bewoners 
meehelpen aan het verbeteren van de 
vestingwerken. Rondom alle vestingen waren 
inundaties gesteld. Bij sommige steden was dat met 
zout of brak water, waardoor het gebied nog 
jarenlang vrijwel onbruikbaar bleef. Door alle 
inundaties – het was zomer –verrotten de in het 
veld staande gewassen en zelfs de boomgaarden 
stierven af. De bevolking raakte in grote armoede.  
De Franse legers zadelden de verschillende dorpen 
bovendien op met torenhoge ‘contributies’, zoals ze 
genoemd werden. Verder moesten de gelegerde 
Franse troepen voorzien worden van voedsel. En 
dat terwijl het grootste deel van de voorraden 
voorafgaand aan de komst van de vijand, naar de 
vestingsteden was vervoerd of vernietigd. En niet 
alleen de soldaten moesten eten. Ook de duizenden 
paarden moesten van voeding worden voorzien. Dit 
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alles veroorzaakte veel ellende bij de plaatselijke 
bevolking. Daar stond voor een deel van de mensen 
een klein lichtpuntje tegenover: de Fransen gaven 
de kerken terug aan de katholieken. Dat ging 
ongetwijfeld met de nodige feestvreugde gepaard. 
De meeste predikanten hebben dat niet afgewacht. 
Uit de Meierij waren ze en masse weggevlucht. 

 
In 1673 keerde het tij. De winter 72-73 was te zacht 
om het ijs van de waterlinie en andere inundaties 
gedurende lange tijd voldoende begaanbaar te 
maken. En weliswaar veroverden de Fransen in 
1673 Maastricht, maar op het diplomatieke front 
was de Republiek erin geslaagd om belangrijke 
spelers aan zijn zijde te krijgen. De terugtrekking van 
de Fransen ging niet zonder slag of stoot. De bezette 
steden en dorpen werden nog een laatste maal 
gedwongen om ‘contributies’ te betalen. Het fort 
Crèvecoeur werd opgeblazen, in brand gestoken en 
geheel vernietigd. De bezetting had alles wat 
bruikbaar was meegenomen naar Grave, de laatste 
voorpost die de Fransen, naast Maastricht, in 
handen hielden. 
 
De Slag om Grave (1674) 
 
De Staten-Generaal gaven in april 1674 opdracht 
om Grave terug te veroveren. Er werd begonnen 
met de aanleg van een dubbele insluitingslinie, 
waarna er loopgraven richting vesting werden 
gegraven. Het graven gebeurde ’s nachts door 
opgetrommelde boeren met een kleine beveiliging 
door soldaten, waarvan de voornaamste taak 
overigens was, om te voorkomen dat de gravers in 
het nachtelijk duister het hazenpad kozen. 
Ondertussen stroopten de Hollandse troepen de 
omgeving af op zoek naar voedsel. 
 
Op 26 oktober kreeg de Franse vestingcommandant 
van zijn koning het bevel zijn verzet te staken en de 
zwaargehavende vesting over te geven aan de 
Hollanders. 1500 van de bijna 4000 Franse 
militairen waren gesneuveld. Aan de Hollandse kant 
lopen de schattingen uiteen van 5000 tot 12000 
man. 
 
Het aantal burgerslachtoffers is niet geteld. De 
Staatse beschietingen hadden flink wat vernielingen 
aangericht. De meeste huizen lagen volledig in puin 
of hadden zware schade opgelopen. Meer dan 
honderd huizen zagen eruit alsof ze tot de grond toe 
afgebroken waren, andere waren ingestort en de 
rest was wel zo zwaar beschadigd, dat ze 
onbewoonbaar waren.  
 

Na het vertrek van de Fransen stuurde de Graafse 
magistraat een verzoekschrift aan de Staten-
Generaal. De geldnood onder de Graafse bevolking 
was nijpend, net als in de dorpen rondom de stad. 
De Staten-Generaal bleven uiteindelijk vrijwel doof 
voor hun verzoek om onmiddellijke leniging van de 
nood. 
In de jaren daarna lukte de wederopbouw maar 
sporadisch. Tot tientallen jaren na de herovering 
bleef Grave als gevolg van de verwoestingen een 
arme stad met een kwakkelende economie. 
 
De nasleep van de herovering van Grave is tekenend 
voor de gebeurtenissen in Staats-Brabant in zijn 
geheel. Het hoofdpunt is, dat de Hollanders, 
Brabant bleven beschouwen als vijandelijk gebied 
en de Brabanders als verslagen vijanden. Dat was al 
vóór het rampjaar het geval geweest. Na terugkeer 
van de Republiek was dat in minstens zo sterke 
mate het geval. 
 
Zo waren de dorpen in de Meierij door de Fransen 
gedwongen om zware belastingen te betalen, 
terwijl akkers verwoest, huizen verbrand, lage 
gebieden geïnundeerd waren. Desondanks 
bepaalden de Staten-Generaal vervolgens dat alle 
normale belastingen, beden, verpondingen en 
dergelijke, gewoon betaald moesten worden. Ook 
over de oogst van 1672, die op last van de Raad van 
State vernietigd was, werd gewoon belasting 
geheven. Ook voor Staats-Brabant als geheel was 
1672 een rampjaar en de gevolgen ervan bleven nog 
lang merkbaar.  
 
Voor wie meer wil weten over dit onderwerp: eind 
oktober verschijnt de publicatie ‘Rampjaar of 
Jubeljaar? Brabant in 1672-74’, waarin uitgebreid 
wordt ingegaan op al deze aspecten en tal van 
concrete voorbeelden worden beschreven.  
 

                 
                    Grave na de herovering 

Ir. Jos Cuijpers 
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Journael, of dagelijksch verhael 

Een Amsterdamse uitgever en de handel in gruwelverhalen 
De Amsterdamse boekverkoper en -uitgever Jan Claesz ten Hoorn had goed verdiend aan 
zijn boek France Tyrannie. Zo goed zelfs, dat hij besloot nóg een boek uit te geven. Waar zijn 
eerdere boek, France Tyrannie, voornamelijk over de Franse wreedheden in de dorpen 
Bodegraven en Zwammerdam ging, beschreef Ten Hoorn in het nieuwe boek in hoofdzaak 
wat er was voorgevallen in de steden Utrecht en Woerden. Het boek, getiteld Journael, of 
dagelijksch verhael van de handel der Franschen in de Steden van Uytrecht en Woerden, 
verscheen eind april 1674, zo weten we uit een advertentie uit de Amsterdamsche Courant 
van 24 april 1674.  

 
De advertentie van Journael, of dagelijksch verhael in    
de Amsterdamsche Courant van 24 april 1674  

Over het leven van de Amsterdamse boekverkoper 
en -uitgever is niet veel bekend. Jan Claesz ten 
Hoorn werd omstreeks 2 oktober 1639 geboren in 
Amsterdam als zoon van een bootsman uit het 
Duitse Harburg en de Hasseltse Geertje Jansen. Uit 
de Amsterdamse doop-, trouw- en 
begrafenisboeken blijkt dat Ten Hoorn op 11 
november 1662 in ondertrouw ging. Ook zijn 
beroep werd genoteerd: boekbinder. Op 5 maart 
1663 sloot hij zich aan bij het boekbindersgilde. 
Bekend is dat hij in 1673 in Amsterdam woonde, 
tegenover de chique herberg ‘Het Oudezijds 
Heerenlogement’. Ten Hoorn werkte nauw samen 
met zijn broer, Timotheus (1644-1715). De 
boekverkoper en -uitgever werd in augustus 1714 
begraven in de Zuiderkerk in Amsterdam.8 

 
8 Zie over het leven van Ten Hoorn onder meer: M. van 
Groesen, ‘The Atlantic world in paperback: Amsterdam 
publisher Jan ten Hoorn and his catalogue of popular 
Americana’ in: idem ed., Imagening the Americas in 
Print. Books, Maps and Encounters in the Atlantic World 
(Leiden/Boston 2019) 230-305, aldaar 206-207; F. 
Peeters, ‘Leven en bedrijf van Timotheus ten Hoorn 
(1644-1715)’ in Mededelingen van de Stichting Jacob 
Campo Weyerman 25 (2002) 20-28. 

Terug naar het Journael, of dagelijksch verhael. Het 
betreft een relatief dun boekje in octavoformaat. 
Hoe was het boekje verder ingedeeld, en hoe 
probeerde Ten Hoorn zijn verhaal zo betrouwbaar 
mogelijk te maken? Zeventiende-eeuwse 
krantenmakers probeerden op verschillende 
manieren de geloofwaardigheid van hun krant te 
vergroten. Dat deden zij bijvoorbeeld door 
ooggetuigenverslagen op te voeren en veel details 
te noemen.9 Voor boekverkopers was dat niet veel 
anders. Ten Hoorn adverteerde in de 
Amsterdamsche Courant dan ook dat hij ‘alles uyt 
de daghtekeninge in de voorgedachten plaetsen 
gedaen, getrokken, en door de druck in ’t licht 
gebracht [had]’.10 In het voorwoord van zijn boek 
deed hij er nog een schepje bovenop: hij baseerde 
zijn boek op twee ‘Journaelen, of Dagelijksche 
Verhalingen’ die hem ter hand waren gekomen en 
van welke hij vertrouwde dat ze ‘aen waerheyt niet 
te kort sullen doen’. De twee journalen of 
dagverhalen zijn vergelijkbaar met 
dagboekaantekeningen. Daarnaast was het boek 
aangevuld met ‘autentijcke bewijsen’, waarmee Ten 
Hoorn duidt op contemporain uitgegeven drukwerk 

9 Zie over de verschillende strategieën van 
krantenmakers bijvoorbeeld: William B. Warner, ‘Truth 
and Trust and the Eighteenth-Century Anglophone 
Newspaper’, in: Siv Gøril Brandtzæg, Paul Goring en 
Christine Watson eds., Travelling Chronicles: News and 
Newspapers from the Early Modern Period to the 
Eighteenth Century (Leiden 2018) 27-48. 
10 Amsterdamsche Courant, d.d. 24 april 1674. 
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Wie de prenten naast elkaar legt, ziet duidelijk verschil. De prent van Romeyn de Hooghe (boven) is veel verfijnder en 
gedetailleerder dan de namaakprent (onder).  Aan de namaakprent is de tekst 'in Woerden' toegevoegd

zoals officiële overheidsplakkaten. Om zijn verhaal 
nog meer kracht bij te zetten, voegde hij etsen toe. 
Dat het merendeel van de etsen exact hetzelfde was 
als de prenten die hij voor France Tyrannie had  
gebruikt, maakte blijkbaar niets uit: Ten Hoorn liet 
aan de afbeeldingen simpelweg de tekst ‘In 
Woerden’ toevoegen. Maar er kwamen ook 
afbeeldingen in het boek die tot dan toe – zover nu 
bekend – nog niet verschenen waren, zoals de prent 
van de Slag bij Woerden. Kortom: De Amsterdamse 
boekverkoper en -uitgever deed er alles aan om zijn 
boek zo geloofwaardig mogelijk over te laten 
komen.  

 
11 Erika Kuijpers en Judith Pollmann, ‘Why remember 
terror? Memories of violence in the Dutch Revolt’ in: 
Micheál Ó Siochrú en Jane Ohlmeyer eds., Ireland: 1641. 
Contexts and reactions (Manchester-New York 2013) 
176-196, aldaar 176-180. 

Dat het Ten Hoorn niet enkel om het overbrengen 
van het verhaal ging, geeft hij eerlijk toe. France 
Tyrannie was zo aangenaam door het publiek 
ontvangen, zo schreef hij in het voorwoord, dat het 
‘oock niet onaengenaam aen my heeft geweest’. 
Ten Hoorn sluit het voorwoord af met de hoop dat 
de lezer in het nieuwe boek ‘geen minder vermaeck, 
als in ons voorgaende werck, sult hebben’. Ten 
Hoorn was overigens zeker niet de enige – en ook 
niet de eerste – die goudgeld verdiende aan de 
handel in gruwelverhalen. Al tijdens de eerste jaren 
van de Nederlandse Opstand werden de 
gruweldaden van de Spanjaarden geëxploiteerd 
door prent- en pamfletmakers. In de Dertigjarige 
Oorlog (1618-1648) nam deze praktijk sterk toe.11 
Maar hij was wel één van de meest productieve 
uitgevers. Zijn boek Nieuwe Spiegel der Jeught, ofte 
Fransche Tiranny – een kinderboek notabene – tot 
zeker ver in de achttiende eeuw herdrukt.12  

Geïnteresseerd in de inhoud van het Journael, of 
dagelijksch verhael? Het volledige boek is hier te 
vinden.  

Drs. Merle Lammers 

12 Het kinderboek is recentelijk – in hertaalde versie en 
met verscheidende duidende inleidingen – 
heruitgegeven: N. van der Sijs et al., Franse Tirannie. Het 
Rampjaar 1672 op school (Zwolle 2022). 
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             Een acteur speelt Johan de Witt bij diens standbeeld in Den Haag, vlak bij het Binnenhof. Zaterdag was het  
                 350 jaar geleden dat Johan en zijn broer Cornelis werden vermoord. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant 

Ook in 1672 al een gevaarlijke cocktail                                                                                             
Nepnieuws, complotten en boze burgers  

350 jaar geleden werden de gebroeders De Witt gelyncht door woedend gepeupel. Bij de 
herdenking zaterdag in Den Haag waren de parallellen met nu niet te missen. Op hetzelfde 
moment dat elders in het land woedende boeren hun trekkers posteren langs de route van 
een wielerronde, en woeste omwonenden van een hotel dat werd getransformeerd tot 
asielopvang de messen slijpen voor een bezoek van de verantwoordelijke staatssecretaris, 
verzamelt zich in Den Haag een mensenmassa op een steenworp afstand van het Binnenhof.  

Een man met lang rossig haar spreekt de menigte 
toe. Hij spuwt zijn gal over ‘het misleide gepeupel’ 
en de ‘lasterpraat’ die hem ten deel is gevallen. Het 
is Johan de Witt. Althans, een acteur die voor de 
gelegenheid in de huid is gekropen van de 17de-
eeuwse raadspensionaris.  

Hier op het plein voor de Gevangenpoort wordt 
deze zaterdag herdacht dat De Witt, die in zijn 
positie de huidige functies van minister-president, 
minister van Financiën, minister van Binnenlandse 
Zaken en minister van Buitenlandse Zaken 
verenigde, exact 350 jaar geleden samen met zijn 
broer Cornelis werd vermoord. Om precies te zijn: 
hoe hij door een luitenant-ter-zee door het 
achterhoofd werd geschoten en vervolgens door 
een schuimbekkende meute werd ontkleed, 
ondersteboven werd opgehangen, opengereten, 
gecastreerd en van zijn tenen, vingers, oren, neus 

en lippen werd ontdaan, waarna de afgesneden 
lichaamsdelen door omstanders werden opgegeten 
en aan de honden werden gevoerd.  

Rampjaar 1672  

De lynchpartij vormde de culminatie van wat de 
boeken zou ingaan als het Rampjaar 1672. Een jaar 
waarin de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden vanuit drie windrichtingen werd 
aangevallen, maar waarin de regent De Witt 
weigerde het leger in te zetten tegen de Fransen, 
omdat hij meer waarde hechtte aan diplomatie. Een 
besluit dat hem niet in dank werd afgenomen door 
de aanhangers van stadhouder-koning Willem III 
van Oranje en dat hij uiteindelijk met een gruwelijke 
dood moest bekopen.  
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Maar wie vandaag in Den Haag een veredeld college 
vaderlandse geschiedenis denkt bij te wonen, moet 
zijn verwachtingen al snel bijstellen. Daarvoor 
dringen de parallellen met het huidige tijdsgewricht 
zich te veel op.  

‘Een land in oorlog met het buitenland en zichzelf. 
Nepnieuws, complotten, populisme en moord. 
Welkom in het Rampjaar 1672’, begint 
burgemeester Jan van Zanen (VVD) zijn 
openingswoord. ‘Gelijkenissen met vandaag zijn er 
genoeg, maar gelukkig zijn de verschillen groter. Nu 
geen lynchpartijen van regeringsleiders of 
machtsgrepen. Wel zorgen of de overheid de vele 
crises van vandaag aankan.’  

‘Afschuwelijke tijd’  

Na Van Zanen krijgt voormalig parlementair 
verslaggever Wouke van Scherrenburg de 
microfoon. Zij memoreert de volkswoede die 
oplaaide na de moord op Pim Fortuyn en hoe politici 
als Ad Melkert in die dagen het Binnenhof via 
sluipwegen moesten verlaten om niet in handen te 
vallen van wraakzuchtige hordes. ‘Een 
afschuwelijke tijd.’  

 

Terwijl Rita Verdonk, tegenwoordig raadslid voor 
het rechts-populistische Hart voor Den Haag, vanuit 
het publiek toekijkt, schetst Van Scherrenburg hoe 
de politiek de afgelopen twintig jaar in de greep is 
geraakt van de angst voor de gewone man. ‘Kijk 
maar naar de stikstofcrisis en naar Wopke Hoekstra 
die ineens denkt: help, we verliezen onze laatste 
zetels ook nog aan Caroline van der Plas.’ Ook wijst 
ze op de invloed van nepnieuws en hoe de 
geschiedenis zich op dat vlak herhaalt. Waar 
tegenwoordig, in de woorden van Van 
Scherrenburg, ‘een grote groep mensen echt 
gelooft wat Thierry Baudet allemaal zegt over 
Rusland en Poetin’, was het in de tijd van Johan de 
Witt niet veel beter. Tegenstanders van de regent 
verspreidden ruim zestienhonderd pamfletten, met 
een oplage van een miljoen, waarin De Witt werd 

beticht van heulen met de Fransen en zijn broer 
Cornelis van het beramen van een moord op Willem 
III. Allebei onwaar, maar volgens historici speelden 
de voorlopers van Facebook, Forum voor 
Democratie en Ongehoord Nederland wel een 
cruciale rol bij de bloeddorst die de De Witten fataal 
zou worden.  

Op vijf minuten lopen van de herdenking, in het 
Haags Historisch Museum, worden de parallellen 
tussen toen en nu nog eens extra onderstreept. 
Daar werd onlangs een tentoonstelling geopend 
waarin het Rampjaar op één lijn wordt geplaatst 
met de coronacrisis. Onder de begeleidende tekst 
‘Aarzelende leiders, de roep om ingrijpen bij het 
volk, wantrouwen over de herkomst van de 
rampspoed’ prijken afbeeldingen van Johan de Witt 
er naast foto’s van coronademonstranten, Willem 
Engel en Thierry Baudet.  

‘Typisch Hollandse traditie’  

Historicus Luc Panhuysen, die verscheidene boeken 
schreef over Johan de Witt en betrokken was bij de 
tentoonstelling, ziet duidelijke overeenkomsten 
tussen de volkswoede van 1672 en de verhitte 
gemoederen in de debatten over corona, stikstof en 
asielzoekers. ‘Destijds heerste er ook het sentiment: 
de overheid levert niet’, zegt hij. ‘Er vonden 
regelmatig ernstige vernielingen plaats bij de 
woningen van regenten, puur om ze even op hun 
plek te zetten. Dat is een typisch Hollandse traditie. 
Het huisbezoek van boeren bij stikstofminister 
Christianne van der Wal doet er sterk aan denken.’ 
Dat de politie nu vaak terughoudend optreedt als 
boeren over de schreef gaan is volgens Panhuysen 
evenmin nieuw. ‘In het Rampjaar trad het 
handhavend gezag ook nauwelijks op tegen 
opstandige burgers. Dat is het gevolg van onze 
egalitaire samenleving.’  

Tijdens de herdenking heeft Wouke van 
Scherrenburg het plein voor de Gevangenpoort nog 
niet verlaten of Willem III verschijnt ten tonele. ‘Ik 
heb het niet geweten!’ roept hij bij voorbaat naar 
de toehoorders. Volgens kenners was de prins op 
zijn minst op de hoogte van de plannen om de 
gebroeders De Witt te vermoorden. Als een 
interviewer hem daar vandaag publiekelijk mee 
confronteert, geeft Willem III een historisch 
antwoord, zo eentje dat in elk tijdsgewricht het 
vege lijf kan redden: ‘Daar heb ik geen actieve 
herinnering aan.’  

Volkskrant/Robert van de Griend/ 21 augustus 
2022, 15:56 
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