
De Oude Hollandse Waterlinie was tijdens het Rampjaar 
1672 de laatste verdedigingslinie van de provincie Holland 
tegen de oprukkende Franse en Duitse troepen die de 
Verenigde Nederlanden waren binnengevallen. De haastig 
gevormde linie van vestingsteden, forten en onder water 
gezette polders bleek een succes en hield stand tot de 
vijandelijke legers zich anderhalf jaar later terugtrokken.

In Het Oude Hollandse Waterlinie Boek wordt de 
geschiedenis van de linie in zo’n tweehonderdvijftig 
verhalen en beelden gepresenteerd en verbonden 
met de vestingsteden en forten die tot op de dag van 
vandaag zijn te bezoeken. Daarbij is bijzondere aandacht 
voor de boeren en prinsen, dijkgraven en musketiers en 
veldmaarschalken en ingenieurs die allen op eigen wijze 
hun stempel op de linie hebben gedrukt.
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WOORD VOORAF

De Oude Hollandse Waterlinie is een prachtig gebied van groene polders, brede  
rivieren en kanalen en veel cultureel historische monumenten. Het gebied herbergt 
vestingsteden en kleinere fortificaties, eeuwenoude sluizen en molens en vele andere 
plaatsen waar herinneringen aan 1672 levend worden gehouden. Het jaar 2022 is 
ons jubileumjaar, het jaar dat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar bestaat. Een jaar 
waarin we hopen dat inwoners en bezoekers stilstaan bij de bijzondere functie die de 
Oude Hollandse Waterlinie had: de verdediging van ons land. 

Tal van festiviteiten zullen plaatsvinden om de Oude Hollandse Waterlinie onder de 
aandacht te brengen. We organiseren nieuwe wandelroutes die de vestingsteden met 
elkaar verbinden, er komen gezamenlijke activiteiten zoals rondreizende tentoonstel-
lingen en mooie stadswandelingen, en in het hele gebied werken ondernemers aan 
het promoten van de Oude Hollandse Waterlinie. Daarnaast geeft dit boek een mooie 
herinnering middels 245 verhalen over de geschiedenis van het gebied.

We hopen dat het jubileumjaar zorgt voor een nog groter draagvlak bij alle inwoners, 
gemeenten en provincies om het historische belang van de Oude Hollandse Waterlinie 
ook de komende jaren te onderstrepen.

Tjerk Bruinsma
voorzitter Stichting Oude Hollandse Waterlinie
oud-burgemeester van Vlaardingen, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard en Leerdam
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LAAG LAND

Het veenlandschap in Utrecht en Holland is al duizend jaar in gebruik. Door de ontwa-
tering van het veen ontstond vruchtbare landbouwgrond, maar ook een proces waarbij 
de veengrond begon in te klinken. In de late middeleeuwen waren grote delen van het 
grensgebied hierdoor onder het waterpeil van de rivieren komen te liggen, en moesten 
zij met dijken worden beschermd tegen overstroming. Door deze veranderingen maak-
ten akkerbouwers plaats voor veehouders, die evenwel ook belang hechtten aan een 
laag waterpeil in de polders. Het proces van bodemdaling zette zich voort, zodat om-
streeks 1500 de eerste tweetrapsbemaling noodzakelijk werd. Water uit de polders van 
de Lopiker- en Krimpenerwaard werd eerst op de Vlist, en vervolgens op de Holland-
sche IJssel geloosd. Dijkdoorbraken maakten duidelijk dat er snel grote stukken land 
onder water konden worden gezet. Dit bleef in militaire kringen niet onopgemerkt.
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EENDRACHT MAAKT MACHT

Het beleg van Leiden duurde van oktober 
1573 tot oktober 1574. Om de Spanjaarden 
te verdrijven groeven de opstandelingen de 
dijken van de Maas en Hollandsche IJssel af 
en kwamen polders onder water te staan. 
De Spanjaarden vertrokken inderdaad, maar 
Holland had nog jaren last van de geïmpro-
viseerde inundaties. Een betere organisatie 
vereiste samenwerking, en dat bleek lastig. 
Zo was er voor het ontzet van Leiden een sluis 
in de Leidschendam gebouwd. Diverse steden 
zagen dat als bedreiging van hun positie in 
de Hollandse binnenvaart. Gouda leidde het 
verzet en staakte haar financiële bijdragen 
aan de Staten van Holland (formeel de Staten 
van Holland en West-Friesland). Willem, prins 
van Oranje (Dillenburg, 1533-1584) dreigde 
zijn leidende rol in de opstand neer te leg-
gen als Gouda niet inbond. Dat waren zij niet 
van plan, en hoewel er in 1577 bij Gouda een 
nieuwe Statensluis in gebruik werd genomen, 
speciaal voor de oorlogsschepen van de Geu-
zen, bleef Gouda bezwaar maken. Datzelfde 
jaar vernielde de schutterij van Gouda de sluis 
in de Leidschendam.
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NOG EEN UTRECHTSE LINIE

In het licht van de groeiende Franse dreiging besloten de Staten van Holland eind 
januari 1672 om de verdedigingswerken van Naarden te verbeteren. Er werd ook con-
tact gezocht met de Staten van Utrecht. Ze hadden allebei weinig vertrouwen in een 
‘nationale’ verdedi-
ging langs de IJssel. 
Ze onderzochten 
of het mogelijk 
was om de Vecht 
en Vaartsche Rijn 
in verdedigbare 
staat te brengen. 
Oude plannen om 
de stad Utrecht te 
versterken werden 
weer actueel. In 
februari stelde 
Utrecht voor om 
de verschansin-
gen aan de Vecht 
tussen Utrecht en 
Nieuwer sluis aan de westzijde van de rivier te plaatsen. Zo werd voorkomen dat in  
Zuilen en Maarssen, aan de oostzijde van de Vecht, dure onteigeningen moesten 
plaatsvinden. Holland deed vervolgens het voorstel om de linie nabij Nederhorst 
Den Berg te laten aansluiten op het Horster- en Naardermeer en de vesting Naarden. 
Utrecht bleef echter intern verdeeld over de te verrichten werkzaamheden.
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ALLESBEHALVE AMERSFOORT

De Staten van Utrecht stelden in februari voor om een oostelijker gelegen linie langs 
de Grebbe te onderzoeken. Het gebied werd bezocht en geïnspecteerd, en er werd 
advies ingewonnen van ingenieurs, landmeters en veldmaarschalk Paulus Wirtz (Husum, 
1612-1676). De Hollanders waren enthousiast: de Grebbelinie was korter, daardoor 
goedkoper, en sneller in gebruik te nemen dan een linie langs de Vecht en Vaartsche 
Rijn. Op 26 februari bespraken ze het met de Gelderse afgevaardigden in de Staten-
Generaal. Die stelden dat een inundatie mogelijk was, maar waren terughoudend: het 
Hollands enthousiasme wekte de indruk dat men de IJssellinie niet meer serieus nam. 
Halverwege maart werd duidelijk dat de stad Utrecht er niets meer in zag. Er werden 
‘problemen’ ter sprake gebracht, maar op de achtergrond gaf de Utrechtse vrees  
dat een Grebbelinie zou uitgroeien tot een drukke vaarverbinding tussen de Rijn, 
Amersfoort en de Zuiderzee de doorslag. Een zeventiende-eeuwse Grebbelinie was 
daarmee van de baan.
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VLUCHTELINGEN

Het inunderen van Hollandse en Utrechtse polders creëerde een vluchtelingenstroom 
richting de steden ten westen van de Hollandse Waterlinie. De Staten van Holland 
besloten dat deze steden ‘sullen moeten dienen voor een toevlucht en bergh-plaetse’ 
van de gevluchte plattelandsbewoners. Tegelijk was het volgens de Staten ‘ten 
hoogsten redelijck’ dat de vluchtelingen werden betrokken bij het versterken van de 
verdedigingswerken. 
Zij mochten hiertoe 
worden gedwon-
gen, en de Staten 
riepen hen op om de 
bepalingen van de 
steden ‘praeciselijck 
te respecteren’. Ook 
uit andere delen van 
het land kwamen 
vluchtelingen naar 
Holland. Vaak waren 
dit regenten, andere 
rijke inwoners en 
predikanten. Die 
laatsten keerden 
terug toen bleek dat de Fransen geen bezwaar maakten tegen het voortzetten van de 
gereformeerde erediensten. Mensen die pas eind juni naar het westen trokken liepen, 
net als de Fransen, vast op de Hollandse Waterlinie. Met name veldmaarschalk Wirtz in 
Gorinchem stuurde vele vluchtelingen uit Nijmegen en de Betuwe terug.
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AMSTERDAMSE WATERLINIE

Enkele dagen voor de Franse invasie zette raadpensionaris De Witt in een brief aan Van 
Beverningk uiteen dat het landsbestuur zich in geval van uiterste nood zou vestigen in 
Amsterdam. Vanuit de goed bevoorraadde stad zou men in staat zijn om ‘den vyandt 
het landt tot de uytterste man toe met eene Batavische constantie te disputeren’. Am-
sterdam werd op 14 juni in opperste staat van paraatheid gebracht. Ten westen, zuiden 
en oosten van de stad werden polders onder water gezet. Er werd zeewater gebruikt, 
deels omdat de inundaties werden gesaboteerd, en ook omdat Rijnland kampte met te 
lage waterstanden. Toegangswegen werden onklaar gemaakt en de resterende ‘acces-
sen’ (toegangswegen) werden voorzien van verdedigingswerken. In de grachten, rivie-
ren en kanalen rondom de stad werden bewapende boten gestationeerd. De linie – die 
bij Muiden aansluiting vond bij de Hollandse Waterlinie – was na enkele weken gereed.
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BERNARDS KAART

Willem III arriveerde op 18 juni met een deel van het leger in Woerden. Op het kasteel 
sprak hij met de stedelijke regering, die een laatste poging deed om het leger in de 
stad te houden. Het was echter niet aan Willem III en zijn officieren om hierover een 
beslissing te nemen. De Staten-Generaal had hen naar Nieuwerbrug gestuurd en daar 
moesten zij zich naar schikken. De secretaris van Woerden, Bernard Costerus (1645-
1735), legde met behulp van een kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit 
hoe de kanalen Enkele en Dubbele Wiericke in verbinding stonden met de Oude Rijn  
en Hollandsche IJssel, en welke kaden ‘konden werder doorgesteeken, ende zoo de 
landen geinundeert’. Costerus verzekerde de prins dat het bij vloed openzetten van  
de sluizen van de Wiericken ervoor zou zorgen dat de polders ‘binnen korten zouden 
konnen werden onder water gezet’.
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DE HALVE VOET VAN KOLONEL VAN DER DUYN

Adam van der Duyn, heer van ‘s-Gravenmoer (Rijswijk, 1639-1693) was een van de 
officieren die in Woerden met Willem III meekeek naar de kaart van de omgeving van 
de stad. Toen Bernard Costerus de militairen uitleg gaf over de watergangen en de 
inundatiemogelijkheden werd hij door Van der Duyn onderbroken; de kolonel wilde 
weten hoe hoog het waterpeil gebracht kon worden. Costerus gaf aan dat, als het 
meezat, er ‘in weynig daagen’ een inundatie gesteld kon worden ‘tot de hoogte van 
eene voet’. Een Rijnlandse voet was niet veel meer dan 30 centimeter, maar dit bleek 
geen probleem. Van der Duyn verklaarde: ‘als het maar een halve voet is, zoo is het ons 
genoeg!’
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BESLUITELOOS GOUDA

De sluizen van Gouda waren cruciaal voor het verhogen van het waterpeil ten noor-
den van de stad. Dat Gouda weigerde deze sluizen open te zetten zorgde voor veel 
frustratie bij de Staten van Holland. In een brief van 15 juni herinnerden zij Gouda aan 
de besluiten die hen ‘wel bekent’ waren. De Staten stelden dat er ‘sonder eenig dilay 
of tegenstaen’ sluizen moesten worden geopend. Ze verzekerden Gouda dat het niet 
(meer) de bedoeling was om rondom Gouda inundaties te stellen. Toch deed Gouda 
niets, waarop de Staten verklaarden dat zij hier ‘met geene mindere verwonderinge als 
bekommeringe en ontsteltenisse’ kennis van hadden genomen. De Goudse burge-
meesters werden door stadsgenoot Van Beverningk verzocht om tekst en uitleg te 
geven in Nieuwerbrug. Na het gesprek besloot de vroedschap om water in de Gouwe 
te laten stromen. Dat was nog altijd minder dan de Staten wilden, want zij schreven op 
23 juni opnieuw een ‘serieuse ende ernstige Missive’ aan Gouda.
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WAAR IS DE DAM BIJ ALPHEN?

Willem III schreef op 19 juni dat Gouda ‘eyndelijck’ meewerkte, waardoor het stellen 
van inundaties voorspoedig verliep. Hij had ook een dam laten aanleggen bij de 
Gouwesluis, ‘niet twijffelende of het soude van een goedt effect zijn’. In de Staten van 
Holland dacht men daar anders over. Het plan was om het water door de Gouwe via 
de Gouwesluis in de Oude Rijn te krijgen. Een dam in de Oude Rijn om het water niet 
te laten wegvloeien was prima, maar een dam in de Gouwe zorgde alleen maar voor 
‘verhinderinge van ‘t gunt met het inlaten van de Wateren eygentlijck wert beooght’. 
Uit de brief van Willem III bleek niet ‘waer den Dam eygentlijck is geslagen’. De gecom-
mitteerden voor de inundaties in Rijnland werden opgeroepen om zo spoedig mogelijk 
naar Alphen aan den Rijn te gaan om de dam te inspecteren. Daar zagen ze tot hun 
opluchting dat de dam op de gewenste plaats was aangelegd.
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APPLAUS VOOR WIRTZ

Veldmaarschalk Wirtz berichtte op 25 juni 1672 dat het stellen van de inundaties bij 
Gorinchem geplaagd werd door problemen. Wirtz stak de hand in eigen boezem en 
gaf toe dat ‘ick selfs geene genoechsame kennisse van ‘t landt hebbe gehadt’. Hierdoor 
was het voor boeren en andere belanghebbenden gemakkelijk geweest om hem om 
de tuin te leiden. Wirtz concludeerde dat ‘de rechte wege’ daardoor niet was gevolgd 
en dat het probleem niet lag aan de waterstand in de rivier, zoals eerder was gesugge-
reerd. De Staten 
van Holland 
lieten op 5 juli 
optekenen dat zij 
‘met sonderlingh 
genoegen ... 
gesien heb-
ben den yver’ 
waarmee Wirtz 
probeerde orde 
op zaken te stel-
len. Zij verzoch-
ten hem om ‘met 
gelijcken yver’ 
door te gaan, en 
verzekerden de 
veldmaarschalk 
dat zij opdracht hadden gegeven om hem zo spoedig mogelijk te voorzien van de 
materialen waaraan hij gebrek had.
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‘EENE RECHTE VERRADERIJE’
De inundatie van de grote Alblasserwaard had niet de voorkeur van de Staten van Hol-
land, maar door de moeizame inundaties van de Vijfheerenlanden werd het noodza-
kelijk om ook ten westen van Gorinchem inundaties te stellen. In de Alblasserwaard 
stuitte Wirtz wederom op verzet van boeren. Zij misleidden de veldmaarschalk en tap-
ten heimelijk water af om de inundaties te saboteren. Een gefrustreerde Wirtz schreef 
de Staten dat hij zichzelf ‘nogh dagh nogh nacht geen rust en geve’ maar dat de inun-
daties maar nauwelijks tot stand kwamen. Hoewel door sluizen en dijkgaten veel water 
werd ingelaten bleken de polders snel ‘qualyck meer nat’. Wirtz wist hoe dat kwam: hij 
hekelde de ‘groote bedriechelyckheyt’ van de boeren die ‘eene rechte verraderije nae 
by comt’. Pas nadat Willem III publiekelijk dreigde om saboteurs te executeren kwamen 
de inundaties tussen Gorinchem en Ameide tot stand.
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MARINIERS AAN DE LEK

Kapitein Coenraet Droste (Dordrecht, 1642-1734) kwam na de Slag bij Solebay aan land 
en werd samen met zijn mariniers naar Schoonhoven gestuurd om de Spaanse troepen 
van markies de Louvignies te versterken. De Louvignies gaf hem de opdracht het kas-
teel Langerak te verdedigen, 
‘die maer tot syn beschut een 
gracht hadt sonder wallen’. 
Droste schreef op latere leef-
tijd een autobiografie op rijm, 
en hoewel hij het doorgaans 
goed kon vinden met de 
andere officieren vermeldt 
hij ook een felle discussie 
met De Louvignies, ‘omdat hy 
swaerder last op leyde aen 
myn soldaeten / dan andren, 
die hy sogt daervan bevrydt 
te laeten’. Er was vaker span-
ning tussen de troepen van 
de vloot en officieren uit 
het leger. In juni 1673 eisten 
Amsterdamse matrozen een 
officier van de marine. Zij 
vreesden dat zij anders ‘voor-
uit geset ende, in perikul, in 
de steeck gelaten werden’.
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KASTEEL EN HEER VAN LANGERAK

Kasteel Langerak, ten oosten van Nieuwpoort, werd in de zomer van 1672 bezet door 
de mariniers van Coenraet Droste. De heer van Langerak, Frederik Hendrik van den 
Boetselaar (1626-1674), was ook in dienst van het Staatse leger maar niet op zijn 
kasteel. Hij was met zijn troepen naar ‘s-Hertogenbosch gestuurd om het garnizoen te 
versterken. Het kasteel verkeerde in een redelijke staat, en toen veldmaarschalk Wirtz 
een bezoek bracht aan Droste had hij vooral kritiek op de bomen die langs de oprijlaan 
stonden. Wirtz gaf opdracht ze te vellen, maar Droste negeerde het bevel en verklaarde 
dat ‘de vrientschap van den Heer my daertoe [heeft] bewogen’. Juliana Ferens, Boetse-
laar’s echtgenote, verbleef tijdens de bezetting van het kasteel in het nabije Schoon-
hoven met haar kinderen en zussen. ‘Met wien ging Louvigny eens in een Speeljagt 
vaeren’, aldus Droste.
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De Oude Hollandse Waterlinie was tijdens het Rampjaar 
1672 de laatste verdedigingslinie van de provincie Holland 
tegen de oprukkende Franse en Duitse troepen die de 
Verenigde Nederlanden waren binnengevallen. De haastig 
gevormde linie van vestingsteden, forten en onder water 
gezette polders bleek een succes en hield stand tot de 
vijandelijke legers zich anderhalf jaar later terugtrokken.
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geschiedenis van de linie in zo’n tweehonderdvijftig 
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met de vestingsteden en forten die tot op de dag van 
vandaag zijn te bezoeken. Daarbij is bijzondere aandacht 
voor de boeren en prinsen, dijkgraven en musketiers en 
veldmaarschalken en ingenieurs die allen op eigen wijze 
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