
Utrecht op zijn kop 
Een cartografische kijk op het Rampjaar 1672  
Alex Bunjes * 

Dit artikel verschijnt in het Jaarboekje 2022 van het Oudheidkundig Genootschap ‘Niftarlake’  
 
Op de tentoonstelling ‘Moord en Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672’ op Slot Zuylen hing 
een bijzondere kaart.1 Toen Juliëtte Jonker zag dat ik die in bruikleen had gegeven, was haar 
eerste reactie: `Daar schrijf je toch wel een artikel over voor het Jaarboekje Niftarlake 2022?’  
 
Inleiding 
 
Utrecht staat op zijn kop. Wie onderstaande kaart voor het eerst ziet, krijgt mogelijk een wat 
ongemakkelijk gevoel; het zuidwesten ligt boven en het noordoosten beneden. De ligging van 
steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort ten opzichte van elkaar is anders dan we 
gewend zijn. Het vraagt even tijd om je te oriënteren.  
 
Ook in geopolitiek opzicht toont deze kaart een situatie waarin Utrecht op zijn kop staat. De 
Republiek der Verenigde Nederlanden was ondanks interne tegenstellingen2 en oorlogen met 
omliggende landen een welvarende natie. In de internationale wateren speelde de Republiek 
een dominante rol en dankzij handel en koloniën werden tijdens de Gouden Eeuw grote 
rijkdommen verzameld. Dat wekte wrevel en jaloezie op bij omliggende landen. Bovendien, 
‘Lodewijk XIV zag de Republiek als obstakel dat uit de weg moest worden geruimd als hij de 
Spaanse Nederlanden in bezit wilde nemen .... hij voelde zich uitgedaagd en beledigd door de 
Nederlanders’.3 
 
Uit het samenspannen van Karel II, de koning van Engeland, en de ‘zonnekoning’ Lodewijk 
XIV 4 bleek hoe diep verankerd die irritatie was. In 1670 sloten zij het Geheime Verdrag van 
Dover om gezamenlijk de oorlog te verklaren aan de Republiek. Het tijdstip daarvan zou door 
Lodewijk XIV bepaald worden. In 1672 was het zover. Op 6 en 7 april 1672 verklaarden 
Frankrijk en England de oorlog aan de Republiek. Dat kwam niet goed uit. Militair gezien 
stond de Republiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw niet sterk. ‘Twintig jaar van 
passiviteit was genoeg om alle vaardigheden, strijdlust, routine en organisatie die in de 
Tachtigjarige Oorlog waren opgebouwd, uit het militaire apparaat te laten wegsijpelen’.5  
 
Frankrijk en Engeland wilden de Republiek in korte tijd verslaan. Op zee wist Michiel de 
Ruyter de Engelse vloot vooralsnog tegen te houden. De opmars over land van Lodewijk XIV 
met zijn bondgenoten, de bisschoppen van Münster en Keulen, bleek minder makkelijk te 
stoppen:  
 
 ‘Het Franse leger was sterk, goed getraind en sterk uitgebreid in de jaren 

voorafgaand aan het Rampjaar. Bovendien, de Franse soldaat had een reputatie van 
wreedheid en bandeloosheid. Waar Franse manschappen ook hadden gevochten, 
overal waren grootschalige plunderingen en massale verkrachtingen de regel. Vaak 
gingen die gepaard met een collectieve razernij, waarin complete dorpen en 
stadswijken in vlammen op gingen en een bloedbad onder de burgers werd 
aangericht.’6 
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Een uitgebreide beschrijving van het Rampjaar is te vinden in ‘Aanteekeningen omtrent de 
oorlogsgebeurtenissen van 1672’ door Andries Schoemaker (1660-1745). In 1923 verscheen 
hierover een kort artikel in het Jaarboekje van Niftarlake en in 2022 verscheen een hertaling 
van de ‘vier schriftjes van het Rampjaar’ van Andries Schoenmaker.7 In het eerste schriftje 
komen ervaringen en belevenissen van de inwoners van steden en dorpen in de provincie 
Utrecht tot leven.8 
 
De Russische inval in Oekraïne 350 jaar later op 24 februari 2022 vertoont overeenkomsten 
met de Franse inval; in het bijzonder ten aanzien van de denkwijze van de met expansiedrift 
vervulde leiders, die dachten hun tegenstanders in korte tijd te kunnen overwinnen. Voor 
beiden bleek de werkelijkheid weerbarstiger en de tegenstand groter dan verwacht. Na 
zeventien maanden moest Lodewijk XIV zich onverrichter zake terugtrekken. Of dat bij 
Poetin ook zo is, zal de geschiedenis leren.   
 
De kaart 
 

 
Afb. 1. Ultraiectini Dominii Tabula multo aliis auctior et correctior per Nic: Visscher; R. de 
Hooghe fecit, met inkleuring. (Coll. auteur) 
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De kaart toont de situatie in Utrecht eind 17e eeuw; werd met de hand ingekleurd en van een 
lijst legenda voorzien. De kaart is gebaseerd op een overzichtskaart van Holland en Utrecht 
door Balthasar Florisz. van Berckenrode (1591/92-1644) die in 1621 door Willem Jansz. 
Blaeu werd uitgegeven. De onderhavige wandkaart van Visscher en Romeyn de Hooghe werd 
in 1651, 1656 en 1682 uitgegeven.9 Dat het inkleuren van de kaart na 1682 zou hebben 
plaatsgevonden, lijkt weinig waarschijnlijk. Vermoedelijk is de kaart dus ingekleurd op een 
kaartstaat uit 1651 of 1656.  
 
Interessant op deze kaart zijn de ingekleurde steden (al dan niet door de Fransen bezet), de 
posten en sterkten, de landscheidingen, de inundaties en de Oude Hollandse Waterlinie. Het is 
niet bekend wanneer en door wie de kaart is ingekleurd. Ook is niets bekend over de wijze 
van gebruik. Dit artikel beoogt enige duidelijkheid te verschaffen over de vragen ‘welke 
periode in het rampjaar had de bewerker bij het inkleuren voor ogen’ en ‘wat zeggen de 
inkleuringen en aantekeningen in de legenda over het mogelijk gebruik van de kaart’. Degene 
die de kaart inkleurde heeft onderaan de kaart een lijst legenda toegevoegd; die blijkt een 
instructieve leeswijzer.  
 
Het inkleuren van een kaart over het Rampjaar blijkt overigens niet uniek te zijn. Omstreeks 
1700 werd een kaart door Johan van Loon (ca. 1612-86) uitgebracht, de ‘Naeuw-keurige 
afbeeldinge van alle de posten en vastigheden by dese weerende oorlogh gemaeckt, in 
Holland, Utrecht en gedeelte van Gelderlandt’.10 De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam 
bevat een versie van deze kaart die op vrijwel dezelfde wijze is ingekleurd11 als de kaart van 
Nic. Visscher. Een groot verschil is dat in de kaart van Nic. Visscher de forten en sterkten met 
goud zijn ingekleurd, terwijl die in de kaart van Johan van Loon rood zijn gekleurd. 
Aangezien de kaart van Johan van Loon omstreeks 1700 gepubliceerd is, kan die pas daarna 
zijn ingekleurd.  
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Afb. 2. Naeuw-keurige afbeeldinge van alle de posten en vastigheden, by dese weerende 
oorlogh gemaeckt, in Holland, Utrecht en gedeelte van Gelderlandt, door Johan van Loon, 
met inkleuring. (Collectie Beeldbank UvA) 
 
Legenda  
 
In de legenda komen achtereenvolgens de steden, forten en versterkingen, landscheidingen en 
inundaties aan de orde. De linkerkant bevat informatie over steden en posten en sterkten. 
 

 
 
Afb. 3a. Legenda Ultrajectini Domini Tabula, links 
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Met goud ingekleurd zijn de ‘Steden van de Staten’.  

Dit zijn de steden Nieuwpoort, Schoonhoven, Oudewater, Weesp, Muiden, 
Amsterdam (van linksboven naar rechtsonder op de kaart). 

Blauwgroen ingekleurd zijn de ‘Steden van den Staat door Vrankrijk overweldigt’.  
Dit zijn de steden Rhenen, Buren, Wijk bij Duurstede, Culemborg, Amersfoort, 
Utrecht, Woerden en Naarden. 

Gedeeltelijk met goud en gedeeltelijk blauwgroen ingekleurd zijn de ‘Steden van den 
Staat door Vrankrijk overweldigt, dog naderhand Neutraal gesteld’. 

Dit zijn de steden Asperen, Leerdam, Vianen, IJsselstein en Montfoort. 
Met goud gekleurd zijn de ‘Uiterste Posten en Sterktens’ van den Staat.  

Dit zijn de forten en versterkingen aangeduid met een gouden stip. Op de kaart 
zien we posten en sterkten bij de Goejanverwellesluis, Wiericke, Nieuwerbrug, 
Wilnis, Demmeriker Zuwe, Nieuwersluis, Vreeland, Overmeer, Hinderdam en 
Uitermeer.  
 

Naast genoemde steden worden in het midden van de legenda de landscheidingen 
weergegeven.   
 

 
 
Afb. 3b. Legenda Ultrajectini Domini Tabula, midden 
 

Goud en rood gekleurd is de ‘Landschijding tussen Holland en Uitregt’.   
Geel gekleurd is de ‘Landschijding van Rhijnland’. 
Groen gekleurd is de ‘Landschijding van Amstelland’. 
 

De rechterkant bevat informatie over een landscheiding en over inundaties.  
 

 
 
Afb. 3c. Legenda Ultraiectini Dominii Tabula, rechts 
 

Licht geel gekleurd is de ‘Landschijding van Gooiland’.  
Groen gekleurd zijn de Landen voor den ‘Franssen inval onder Water geset, en tot 
deszelfs uittocht onder water gebleeven’.  

Deze landen omvatten een deel van de Oude Hollandse Waterlinie.  
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Bruin gekleurd zijn de ‘Landen voor den Franssen inval onder Water geset, dog dit 
door de aangezeide Sterktens ders Staten kunnende beschermt worden, wederom zijn 
droog gemaalen’.   

Deze landen zijn gelegen in de Gelderse Vallei.  
 
In de legenda ontbreekt (of is niet zichtbaar vanwege de lijst) de aanduiding van heel 
lichtblauw gekleurde gebieden.  

Dit zijn de inundaties aan beide zijden van de Vecht en ten zuiden van Utrecht 
(op de kaart boven Utrecht).  

 
De steden en het verloop van de oorlog 
 
Bij de steden wordt onderscheid gemaakt tussen de steden die al of niet door de Fransen 
werden bezet.  

 
De ‘gouden’ steden12 

 
Er zijn zes Steden van de Staten, met goud (goudverf of bladgoud) ingekleurd, die niet bezet 
zijn op het moment van inkleuring. Al heeft Lodewijk XIV geprobeerd ze blijvend te 
veroveren, het is hem niet gelukt. Het zijn de steden Nieuwpoort, Schoonhoven, Oudewater, 
Weesp, Muiden en Amsterdam (hier zijn beide kaarten gelijk; op de kaart van Johan van Loon 
zijn de steden rood gekleurd).  
 
Nieuwpoort en Schoonhoven liggen tegenover elkaar aan de Lek en speelden allebei een 
belangrijke rol bij het inunderen van de landerijen tijdens de opbouw van de Oude Hollandse 
Waterlinie. In Schoonhoven was het Staatse leger vanaf juni 1672 bezig met de opbouw van 
de verdedigingslinie. Door het Franse leger zijn ze niet bezet geweest.  
 
Oudewater werd in juni 1672 wel door de Fransen bezet. Echter, enkele weken later 
vertrokken de Fransen weer. De stad werd daarop ingenomen door het Staatse leger.  
Op weg naar Amsterdam kozen de Fransen, na de capitulatie van Naarden, de steden Weesp 
en Muiden als doelwit. Ondanks verscheidene pogingen is het hen niet gelukt deze te 
bezetten; het ultieme doel Amsterdam zou niet bereikt worden. 
 
De ‘blauwgroene’ steden 
 
Op de kaart zijn acht Steden van de Staten aangegeven als door Vrankrijk overweldigt 
(blauwgroen ingekleurd). Dat zijn de steden Rhenen, Buren, Wijk bij Duurstede, Culemborg, 
Amersfoort, Utrecht, Woerden en Naarden (ook hier zijn beide kaarten gelijk). 
 
Lodewijk XIV maakte met zijn grote legermacht een snelle opmars. Op 14 juni 1672 werd 
Arnhem ingenomen en13  
 

‘Rhenen, Wyk te Duurstede, Amersfoort, Kuilenburg, Vyanan, Woerde, enz. wierden 
binnen ene maand bemagtigt. Men kan hier uit wel begrypen dat niet eene van deze 
steden wel versterkt is geweest, en geene bezetting inhad die de minsten wederstand 
kon bieden, by mangel van moed en bekwaamheid.’ 

 
Ook Utrecht kon geen weerstand bieden. ‘De Prins van Oranje quam er de 16. van Junius in, 
en trok er daags weder uit, zynde niet in staat om de Franschen nog in, nog buiten de stad, te 
weerstaan’.  
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Utrecht gaf zich over en de Fransen bezetten de stad en vervolgden hun allesverwoestende 
krijgstocht. Al snel werd Naarden aangevallen:   
 

‘Op 20 juni 1672 verschijnt een legergroep van ongeveer 160 Franse ruiters voor de 
poorten van Naarden. Het Staatse garnizoen vlucht onmiddellijk, net als een deel van 
de stadsbestuurders, die de sleutels van de stad op de brug bij de stadspoort 
neerleggen.  De overgebleven stadsbestuurders laten de Franse dragonders binnen 
terwijl de stad nog niet is overgegeven aan de Franse bevelhebber.’14   

 
Na de capitulatie van Naarden werd gepoogd Muiden aan te vallen. Dat is niet gelukt.  
De troepen van het Staatse leger hebben twee pogingen ondernomen om de blauwgroen 
gekleurde steden te bevrijden van de Fransen; het lukte hun niet. De Republiek bleek in de 
zomer van 1672 de totale ineenstorting nabij.15  
 
De strijd om Woerden heeft veel voeten in de aarde gehad.16 Drie maanden na de capitulatie 
van Utrecht werd Woerden ingenomen. Op 11 en 12 oktober 1672 vielen de troepen van het 
Staatse leger vanuit verschillende kanten aan. Een hevige veldslag bij Kruipin volgde en de 
pogingen van de Staatse legers om de Fransen te weerstaan mislukten. Meer dan in totaal 
zesentwintighonderd soldaten sneuvelden (meer dan de helft van de totale legersterkte van de 
Fransen en de Hollanders). Het werd een van de grootste veldslagen in het land. Een groot 
deel van Woerden werd verwoest en een een jaar durend schrikbewind volgde.  
In november 1673 zou er een einde aan de bezetting van Woerden komen na het betalen van f. 
15.000. Dit was kort nadat in september 1673 Naarden zou worden heroverd: ‘De Stad wierd 
op den 12 September belegert, en zeven dagen later bemagtigt’.17  
 
Buiten de steden om werden intussen veel dorpen in en rond de Vechtstreek aangevallen, 
beroofd en al of niet geheel verwoest. Zoals bijvoorbeeld Loenen, Kockengen, Harmelen, 
Vleuten, Vreeland, Nigtevecht, Abcoude, Baambrugge, Loosdrecht, Ankeveen, ‘s-Graveland, 
Breukeleveen en Maarsseveen.18 
 
De ‘goud – blauwgroene’ steden 

 
Tevens zijn er vijf steden van de Staten die zowel goud als blauwgroen zijn ingekleurd.  Dit 
zijn de steden Asperen, Leerdam, Vianen, IJsselstein en Montfoort. Ook deze steden werden 
aangevallen en bezet door de Fransen. (Op de kaart van Johan van Loon zijn de steden rood-
blauwgroen gekleurd; beide kaarten zijn niet gelijk; op de kaart van Johan van Loon wordt 
Montfoort aangegeven als een ‘Staatse’ stad.) Asperen werd verwoest en het kasteel 
opgeblazen.19  Ook Leerdam werd bezet.  
 
De inwoners trachtten het geweld van de Fransen te weren en meer plunderingen en 
verwoestingen te voorkomen door het aannemen van neutraliteit. Zij richtten zich tot de Prins 
van Oranje, die op grond van familierelaties speciale banden had met deze steden. Vanuit zijn 
hoofdkwartier in Bodegraven stelde de Prins van Oranje in oktober en november van 1672 
aktes van neutraliteit op voor de verschillende steden. Deze aktes werden ook door de Fransen 
ondertekend.  
 
Dat het daardoor rustig werd, kan echter niet gezegd worden. In Montfoort vertrekken de 
Fransen in november 1672, maar pas na het uitpersen van de bevolking en verwoesting van de 
hoofdburcht van het kasteel aldaar.20  
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Zoals vaker voorkwam, werden afspraken niet nagekomen of bleef men onderhandelen over 
de voorwaarden, bij IJsselstein zelfs tot 24 oktober 1673. Er hebben daar overigens geen 
moordpartijen en verwoestingen plaatsgevonden.21 
 
Aangezien de aktes van neutraliteit in oktober en november 1672 ondertekend zijn, lijkt het 
voor de hand te liggen dat de goud-blauwgroene steden na november 1672 zijn ingekleurd. 
Op grond van de datum van de herovering van Naarden op 18 september 1673 kan 
geconcludeerd worden dat bij de inkleuring van de kaart de periode tussen december 1672 en 
september 1673 werd weergegeven.   
 
De Posten en Sterkten 

 
Op de kaart zijn de posten en sterkten ook in goud aangegeven (in de Johan van Loon kaart 
rood). Op de kaart lijken ook uitleggers (met wapens en soldaten bemande schepen) in goud 
te zijn weergegeven.22 De kaartsymbolen zijn soms in de vorm van een fort, zoals bij 
Goejanverwellesluis, maar vaker als een gouden stip. Op de kaart zien we posten en sterkten 
(en wellicht ook uitleggers) bij de Wiericke, Nieuwerbrug, Wilnis, Demmeriker Zuwe, 
Nieuwersluis, Vreeland, Nes, Overmeer, Hinderdam en Uitermeer. In de strijd tussen de 
Staatse Legers en de Fransen speelden deze posten en sterkten een belangrijke rol. Zij lagen 
aan de rand van de Oude Hollandse Waterline en de inundaties in de provincie Utrecht.  
 
De Waterlinie werd op de kaart aangegeven door een zwarte lijn, grotendeels samenvallend 
met de Vecht. Op de kaart van Johan van Loon werden meer posten en vastigheden 
aangegeven dan op de ingekleurde kaart van Nic. Visscher, zoals bijvoorbeeld bij Breukelen, 
Gunterstein, Bijlevelt en Voetangel. Op de kaart van Nic. Visscher daarentegen waren er meer 
posten en sterkten (en mogelijk ook uitleggers) langs de Vecht bij Nieuwersluis, Mijnden, 
Loenen, Hollant, Vreeland, Overmeer, Nigtevecht, Hinderdam en Uitermeer en langs de 
Amstel bij Uithoorn. 
 
De inundaties en het verloop van de oorlog 
 
Op de kaart zien we de inundaties van de Grebbelinie en de Oude Hollandse Waterlinie, 
respectievelijk bruin en groen ingekleurd. Heel licht blauw ingekleurd zijn de inundaties aan 
beide zijden van de Vecht, als ook in de Seckfelder (Zegvelder) polder, de polders bij 
Bodegraven, de polder tussen de Lange Wiericke I en II, de polders tussen Montfoort, 
Oudewater en Schoonhoven.  
 
De Grebbelinie 

 
‘In de zestiende eeuw maakte men plannen voor het gebruik van de Gelderse Vallei in 
de verdediging van het land. In 1629 werden voorbereidingen gestart voor de aanleg 
van een Grebbelinie (“Grifte of Landweer”), waarbij gebruik gemaakt werd van de 
lage en natte omstandigheden van de Vallei. Een groot deel van het gebied werd 
gebruikt als inundatieveld en in geval van nood onder water gezet, terwijl men de 
delen, die niet onder water konden worden gezet, beschermde met forten en andere 
verdedigingswerken.’23  

 
Het zou lang, tot ver na het Rampjaar duren voordat alle plannen gerealiseerd werden.  
 
 
 



 
 

 9 

De Oude Hollandse Waterlinie 
 

De Oude Hollandse Waterlinie ontleende haar kracht aan het onder water zetten van het lage 
veenland.  
 

‘Het inunderen had zijn diensten bewezen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De meest 
westelijke inundatielijn volgde globaal de volgende loop: Diem, Gaasp, Gein, 
Holendrecht, Bullewijk, Amstel, Kromme Mijdrecht, Oude Rijn, Enkele Wiericke en 
Hollandsche IJssel. De oostelijke begrenzing van het inundatiegebied volgde ongeveer 
de lijn Vecht, Angstel, Grecht, Oude Rijn, Dubbele Wiericke en dwars door de 
Lopikerwaard, Lek, Diefdijk en via de Linge en Gorinchem naar de Biesbosch.’24 

 
Het Utrechtse gewest was wat betreft inunderen minder slagvaardig dan Holland in het 
reageren op vijandige invallen. Veel boeren protesteerden tegen de plannen om hun land te 
inunderen; zij zouden wellicht hun boerderij verliezen en hun land moeten verlaten. Maar 
daar de Oude Hollandse Waterlinie wel een goede barrière was voor de doortocht van de 
Fransen naar Amsterdam, wilde de Prins van Oranje het gewest Utrecht opnemen in die 
verdedigingslijn. Om een ruim schootsveld te creëren zouden echter wel vier voorsteden van 
de stad Utrecht, nl. Wittevrouwen, Tolsteeg, Catharijne en Bemuurde Weerd platgebrand 
moeten worden. Utrecht wilde niet voldoen aan die voorwaarden van de Prins.25  De Prins van 
Oranje ‘had zich met zijn slechte en kleine leger teruggetrokken op het gewest Holland (hij 
was op 18 juni uit Utrecht vertrokken) en hij liet de Waterlinie in werking treden rond 25 
juli’.26 De frontlijn kwam nu te liggen bij de Vecht en de waterlinie waardoor de strijd in het 
gewest Utrecht heftiger en gewelddadiger werd.  
 
Ten aanzien van de inundaties zien we verschillen tussen de twee kaarten. Bij de groen 
gekleurde inundaties op de Nic. Visscher kaart wordt in de legenda aangegeven dat  
De ‘Landen voor den Franssen inval onder Water geset, en tot deszelfs uittocht onder water 
gebleeven’. Op de Johan van Loon kaart wordt daarentegen de donkergroen gekleurde gebied 
gelabeld als ‘Eerst Drooggemaakt’ en het lichtergroen gekleurde gebied als ‘Laast 
Drooggemaakt’. Bij de inkleuring van de ‘Posten en Vastigheden’ kaart van Johan van Loon 
had men dus een latere periode voor ogen dan bij het inkleuren van de Nic. Visscher kaart; 
hieruit kunnen de verschillen tussen beide kaarten verklaard worden.   
 
Vergelijking van kaarten    
 
In 1850 werd een militaire kaart uitgegeven, de ‘Kaart van de Verdedigingslinie van de 
Provincie Holland in 1672 en 1673’.27 Krijgskundigen J.W. van Sypesteyn en J.P. de Bordes 
hebben in deze kaartstaat een reconstructiekaart gemaakt van de inundaties voor de Oude 
Hollandse Waterlinie en de Stad Amsterdam in de jaren 1672 (juni-juli) en 1673 (afb. 4). De 
kaart van Sypesteyn en de Bordes, zie hieronder, werd beschreven door Jan Slingerland in: 
‘Breukelen en de Waterlinie in 1672/1673’ in Tijdschrift Historische Kring Breukelen.28 De 
kaart geeft goed inzicht in het verloop van de inundaties. Daarbij komt duidelijk naar voren 
dat een groot deel van Utrecht niet in 1672, na de inwerkingstelling van de waterlinie door de 
Prins van Oranje op 25 juli 1672, maar in werkelijkheid pas in 1673 onder water werd gezet. 
Kennelijk was er ruim tijd nodig om landeigenaren te overtuigen van de noodzaak hun 
landerijen onder water te zetten. 
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Afb. 4. De Oude Hollandse Waterlinie. (Collectie Erfgoedhuis, Zuid-Holland; 
https://www.erfgoedhuis-zh.nl/media/l2rpbqpr/digitlae-presentatie-lesproject-vo-oude-
hollandse-waterlinie.pdf) 
 
Otto Haan beschrijft29 een ingekleurde kaart die overeenkomsten lijkt te vertonen met de hier 
besproken kaart. Hij noemt groene inundaties en met oker/goud en rood en blauw gekleurde 
steden. Een uitsnede die hij in zijn artikel gebruikt (in zwart-wit), komt uit een kaartstaat van 
Nic. Visscher. Verdere informatie over die kaart bleek niet te achterhalen.   
 
In de volgende afbeelding worden de Hollandse en Utrechtse inundatiegebieden 
weergegeven.  
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Afb. 5. Uitsnede Ultraiectini Dominii Tabula, met inundatiegebieden in de gewesten Holland 
en Utrecht. (Coll. auteur) 
 
Verwoesten, moorden en afknevelen  
 
In het westen van de provincie vestigden de Fransen hun kwartier op kasteel Nijenrode, 
waarbij ze ‘door de boeren de steene-muur van Nieuwenroode omver haalen, om sich uit die 
plaats te beter te konnen defendeeren’.30 Ook van hieruit werden plundertochten ondernomen 
in dorpen als Overmeer, Loosdrecht, Nigtevecht, Loenen, Loenersloot, Baambrugge, 
Waverveen en andere. Bij de rooftochten leden de bewoners onder brandstichtingen, 
verwoestingen, verkrachtingen, moordpartijen en afpersingen. Velen moesten vluchten.   
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Waverveen nam in deze rij een aparte positie in. Het dorp lag in het vrije Holland, terwijl 
naastgelegen Utrechtse dorpen zich hadden overgegeven aan de Franse bezetters door het 
aannemen van brandschattingen.31 Waverveen kon door haar ligging32 geen toestemming van 
het gewest Holland krijgen om een brandschatting aan te nemen. Bovendien kregen 
Waverveen en Waveren brandbrieven opgelegd om goederen te leveren. Op 5 november 1672 
werd het dorp letterlijk in de tang genomen door aanvallen van de Fransen vanuit twee 
kanten.33  
 
Ooggetuige ds. J. Selijns – de lokale predikant – noteerde in het kerkeboek:  
 

‘Den 5’ novemb. Wiert, helaes! ons dorp Waverveen en Botsholl voor een groot 
gedeelte door de Franschen afgebrandt. Om meer oopeninge voor de aankomende 
Eeuwe te geeven, sodanig was de saecke; Eerst zijn wij door de Fransche gouverneur, 
gelegen op Nieurode en daerna door marquis de Geulis (de Brief gedateert den 5 Sept. 
1672) gebrandtschat om binnen 4 dagen tijds 10 scheepen Hoy, elck van 20 Voeder, 
tot Uijtrecht te leeveren, op bijgevoegde straffen, dat de Schout gevangen en ’t 
gantsche dorp geplundert en gebrandt soude worden.’ 34 

 

 
 
Afb. 6. Manuscript van een deel van het ooggetuigenverslag van ds. J. Selijns op 5 november 
1672 in het kerkeboek van Waverveen. (Archief Hervormde gemeente Waverveen) 
 
Hevige gevechten, moorden, plunderingen, branden en verwoestingen volgden. Ds. Selijns 
schreef: ’Hoe ‘t schreeuwen, plonderen en branden begost na dit alles, is met geen penne uijt 
te drucken’.  
 
Niet alleen Waverveen werd geheel verwoest, nog veel omvangrijker plunderingen, moorden 
en verwoestingen vonden plaats bij Zwammerdam en Bodegraven. 
 

‘De Hartog van Luxemburg liet te Swammerdam en te Bodegrave eene grouzame 
wreedheid bedrijven; zo men niet alleen de Hollandsche, maar ook de Fransche 
Historischrijvers mag geloven. Die twee Dorpen werden niet alleen geplunderd en 
verbrand; maar ook zeer vele mannen, vrouwen en kinderen vermoord; ettelyke 
vrouwen geschonden, en allerhande soort van beestagtigheid en onmenschelykheid 
gepleegt.’35  
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Afb. 7. De Franse wreedheid tot Bodegrave en Swammerdam geschiedt in den Jaare 1672.36 
(Coll. auteur) 
 
Het doel van Lodewijk XIV was de economische macht van de Republiek te breken vanwege 
haar grote rijkdommen. Tijdens de krijgstocht trachtte Lodewijk XIV zoveel mogelijk geld en 
goederen van de Republiek te verkrijgen; oorlog voeren was bovendien een dure bezigheid. 
Doordat het roven en plunderen niet voldoende geld opbracht, voerde hij een praktijk in van 
boetes, afpersingen en in het bijzonder van brandschattingen. Op zichzelf was het een 
gebruikelijke oorlogspraktijk om de bevolking van bezette gebieden voor de kosten van een 
leger te laten opdraaien, dat deed de Prins van Oranje ook; alleen waren de Fransen 
uitzonderlijk wreed. 
 
De brandschattingen waren vooral gericht op kastelen, buitenplaatsen, landgoederen, huizen 
en dorpen zoals in ‘Branden of Betalen’ door Renger de Bruin e.a. beschreven wordt. Voor 
een aantal was het niet ‘branden óf betalen’, maar eerst betalen en dan branden. Bij 
brandschattingen ging het er kort gezegd om dat eigenaren/bewoners moesten betalen voor 
hun huizen of kastelen en deden zij dat niet dan zouden hun eigendommen worden verwoest. 
Eigenaren die de contributievordering hadden voldaan, kregen een sauvegarde. Een 
sauvegarde was een schriftelijk bewijs waarin stond dat de bezittingen met rust gelaten 
moesten worden. Een ‘levende sauvegarde’ van ingekwartierde soldaten was effectiever; op 
deze wijze negeerden foeragerende troepen de sauvegarde.37  
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De Vechtstreek en omgeving zijn zwaar getroffen tijdens het rampjaar. Naast de   berovingen 
en verwoestingen van dorpen werd een groot aantal kastelen geheel of gedeeltelijk verwoest. 
Zoals: Aastein, Cromwijck, Gunterstein, Harmelen, De Haar, Kronenburg, Nederhorst, 
Nijenrode, Montfoort. Rijnhuizen, Queekhoven, Ruwiel, Ter Meer, Vegtvliet, Vecht en Dam 
en Voortwijk.38 Niet verwoeste kastelen waren naast Muiderslot  en Abcoude (die niet door 
de Fransen bezet zijn geweest), Loenersloot (wel bezet, maar na enkele maanden door de 
Fransen ongeschonden verlaten), Oudaen (vanwege goede contacten van de katholieke 
bewoners met de Fransen in Utrecht) en Zuylen (dat de brandschatting en de sauvegarde 
aanvaardde, de afkoopsom betaalde en inkwartiering van Franse militairen toeliet).39 
 
De kentering 
 
De kentering van de oorlog kwam na augustus 1673. Het Staatse leger werd sterker en de 
waterlinie effectiever. Bovendien veranderden de prioriteiten van de Fransen. De Prins van 
Oranje verwoestte met bondgenoten de voorraden van de Fransen in Bonn op 12 november 
1673. Lodewijk XIV moest daardoor zijn troepen terugtrekken. De aftocht van Luxembourg 
en zijn troepen uit de republiek begon. In Rhenen vertrokken de Fransen in september 1673; 
de steden Woerden, Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Naarden en Utrecht werden in november 
1673 door de Fransen verlaten nadat zij deze steden alsnog een flinke brandschatting hadden 
opgelegd.40 
 
De Fransen lieten scherpe sporen achter. Bij hun vertrek legden zij beslag op grote sommen 
geld en lieten zij de overlevenden achter met grote schulden, verwoeste eigendommen en lege 
landerijen (alle bomen waren gekapt). Op 13 november 1673 vertrokken de Fransen uit de 
stad Utrecht na een heffing van f. 450.000 om plunderingen en verwoestingen te voorkomen. 
Ook staken ze dijken door en namen ze twintig voorname inwoners – onder anderen de 
hoogleraar Henricus Regius en Johan de Casembroot – als gijzelaar mee.41 Pas nadat al het 
geld was betaald in april 1674 keerden de gegijzelden terug. Niet alleen Utrecht maar ook 
andere steden kregen brandschattingen opgelegd bij het vertrek van de Fransen. 
 
Waren er winnaars en verliezers in deze oorlog? De Nederlanders herwonnen hun vrijheid en 
onafhankelijkheid maar wel ten koste van veel doden, menselijk leed en materiële offers.  
 

‘Men verzekert dat ‘er rekeningen in wezen zijn, waaruit blykt, dat ze van eene, 
geensins rijke, Provincie, meer dan zestien honderd duizend gulden hebben 
afgeknevelt, in den tyd van omtrent zeventien maanden dat ze daar waren; waar van 
een goed deel moest worden opgebragt om zich van plunderen en branden te 
bevryden, toen ze daar uit trokken.’42  

 
De trotse Lodewijk XIV bleek niet in staat om met zijn Franse grootmacht de kleine 
Republiek der Verenigde Nederlanden te overwinnen en moest onverrichter zake zijn troepen 
terugtrekken. Dit heeft hem lang dwars gezeten. Na zeventien maanden kwam er een eind aan 
het Rampjaar.   
 
Na het vertrek van de Fransen uit de Republiek ging de strijd met Lodewijk XIV door, 
waarbij de Republiek, onder leiding van de Prins van Oranje, één van de leidende staten werd 
in de Europese coalitie. Op 11 augustus 1678 werd de vrede tussen de Republiek en Frankrijk 
in Nijmegen dan wel getekend, maar de strijd was nog steeds niet voorbij. Na de Vrede van 
Nijmegen volgden geldverslindende uitputtingsslagen tot aan de Vrede van Utrecht in 171343.  
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Toen kwam een einde aan de veertigjarige oorlog van de Nederlanders tegen de Franse 
Zonnekoning, die vooral een ‘oorlogskoning’44 bleek te zijn geweest. Dat de tijd van oorlogen 
bepaald niet voorbij was en is, hebben geschiedenis en actualiteit ons intussen geleerd.   

 

Noten 

 
*  Met dank aan Renger de Bruin, Marco van Egmond en Daan Wolfert voor hun commentaar en suggesties 
 
1 De ingekleurde kaart komt uit de collectie van jhr. W.H. de Beaufort (1881-1976), grootvader van mijn 
echtgenote Lucile van Tuyll van Serooskerken. Hij was een verwoed verzamelaar van boeken, kaarten en 
prenten op gebieden van staatsrecht, water- en natuurbeheer en geografie. De kaart hing in zijn studeerkamer 
in Huize ’t Stort te Maarn tot 1975. Voor mijn bemoeienis bij het opruimen van ’t Stort en de verdeling van zijn 
bibliotheek kreeg ik deze kaart, die sindsdien bij ons aan de wand hangt. Hoe en wanneer hij aan deze kaart 
kwam, is niet bekend. Mogelijk vanwege een erfenis of door eigen verwerving.  
2 Wolfert, 2022, p. 29-41. 
3 Van Cruyningen, 2022, p. 113. 
4 Van Nimwegen, 2020, p. 111. 
5 Panhuysen, 2022, p. 75. 
6 Panhuysen, 2022, p. 77-78. 
7 Van Wijhe, 1923; Doedens en Mulder 2022. 
8 Doedens en Mulder, 2022, p. 15-49.  
9 https://galerij.kb.nl/kb.html#/nl/vanderhagen2/page/120/zoom/5/lat/3.7765593098768635/lng/-
107.75390625 
10 Donkersloot-de Vrij, 1985, p. 74-75.  
11 https://www.uvaerfgoed.nl/beeldbank/nl/xview/?identifier=hdl:11245/3.3252#page/0.  
12 De met goud (goudverf of bladgoud) ingekleurde steden, forten, sterkten en uitleggers konden bij het nemen 
van de foto niet glanzend weergegeven worden; veelal zijn het okerachtige aanduidingen. 
13 Le Clerc, 1730, p. 446.   
14 Wolfert, 2022, p. 113. 
15 Van Nimwegen, 2020, p. 135. 
16 https://www.verhaalvanwoerden.nl    
17 Le Clerc, 1730, p. 472. 
18 Wolfert, 2022, p. 214-215. 
19 https://nl.wikipedia.org/wiki/Asperen.  
20 Baas e.a., 2000, p. 118.  
21 https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-zuidwest/ijsselstein/Rampjaar  
22 Wolfert, 2022, 91 geeft een uitgebreide beschrijving van ‘uitleggers’. 
23 Baas e.a., 2000, p. 275.  
24 Baas e.a., 2000, p. 296. 
25 De Bruin e.a., 2022, p. 10.  
26 Slingerland, 1989, p. 193. 
27 https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=315&miadt=235&miaet=1&micode=343&minr=10688498&miview=ldt.  
28 Slingerland, 1989, p. 196-197. 
29 Haan, 2008, p. 27.  
30 http://www.kasteleninutrecht.eu/Nijenrode.htm.  
31 Bloed, 1987, p. 70-84; Bloed en Compier, 2021, p. 155-158. 
32 Donkersloot-de Vrij, 1985, p. 114-115. 
33 Bloed, 1987, p. 74. 
34 Kerkeboek, archief Hervormde gemeente Waverveen. 
35 Le Clerc, 1730, p. 446.   
36 Le Clerc, 1730, tussen p. 447 en 448. 
37 Van Nimwegen, 2020, p. 81. 
38 https://www.skbl.nl/kastelen-en-buitenplaatsen-in-het-rampjaar-1672/ 
39 De Bruin e.a.., p. 58-59 
40 Le Clerc, 1730, p.488. 
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41 https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_stad_Utrecht.  
42 Le Clerc, 1730, p. 488. 
43 Panhuysen, 2022, p. 446. 
44 Van Cruyningen, 2022, p. 117. 
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