
Het rampjaar 1672
Ara en Soufian zaten op het muurtje van het 
veer en tuurden over de Lek. Aan de overkant 
lag Vianen. Terwijl de wind een spelletje speelde 
met de wapperende was op de voorbij trekkende 
schepen zag Ara haar opa aan komen lopen. Ze 
sprong van het muurtje af en liep naar hem toe. 
‘Ha lieverd’ begroette opa haar. ‘Zitten jullie ook 
op het veer te wachten?’. ‘Eigenlijk niet opa, we 
keken naar de schepen die langs kwamen’. Ze 
liepen naar Soufian toe. ‘Hebben jullie zin om met 
mij mee naar de overkant te varen. Daar ligt 
een mooi restaurant, een oude boerderij, koeien 
in de stal beneden en pannenkoeken boven’. Hij 
keek het tweetal guitig aan. Dat aanbod viel toch 
niet af te slaan. ‘Bovendien’ Opa liet zijn stem 
geheimzinnig dalen, ‘ben ik op een geheime missie’.

Ara en Soufian keken hem nieuwsgierig aan. Met 
opa was het altijd spannend. Wat zou hij dit keer 
hebben? ‘Vertel Opa’. ‘Nee nieuwsgierige aagjes, 
geheim blijft nog even geheim’ en hij klopte op 
zijn borst. De aanwijzing zat vast en zeker in de 
binnenzak van zijn jas, dacht Ara. 
Ze tuurde over het water en zag dat het veer 
vertrok van de overkant van de Lek. ‘Wij gaan 
mee hoor Opa, wat dacht je. Altijd in voor een 
nieuw avontuur’. Tegen de tijd dat het pontje was 
gearriveerd, waren zij er ook. 

Het was heerlijk op het rivier. Het briesje was 
goed voor wat golfslag, maar het veerpont 
kliefde al grommend door het woelende water. 
‘Waar gaat de reis dit keer naar toe, mijnheer,’ 

vroeg de veerman, die hem al vaker had gezien. 
Opa lachte. ‘Pannenkoeken jongeman’, bromde hij 
’Pannenkoeken’. ‘Dat zal er wel ingaan, denk ik zo’, 
grijnsde de veerman en sloeg Soufian op zijn rug. 
Die was blij dat de man weer aan het werk moest 
om aan te meren. 
‘Opa, begint hier het geheim al direct’ probeerde 
Ara.’Nee, eerst de pannenkoek en daarna ga ik 
jullie een plek laten zien die ik nodig heb om alles 
te vertellen’. Ze wandelden naar de Ponthoeve, 
bewonderden de koeien beneden in de stal en 
smulden boven van ouderwetse pannenkoeken 
met stroop en spek, daarna knapten ze bijna van 
de spanning. Wat zou Opa nu toch bedacht hebben. 

Achter de Ponthoeve liep een wandelpad, dat 
langs de Lek liep tot aan de plek waar het 
Merwedekanaal uitmondde in de rivier. Er stond 
een bankje. Opa ging zitten en de kinderen doken 
naast hem. ‘Zet jullie voeten maar eens stevig in 
de klei, want dit wordt me een verhaal!’ Met een 
plechtige blik greep opa in zijn binnenzak en haalde 
er al ritselend een opgevouwen krantenartikel 
uit. Plechtig vouwde hij het open. ‘Kijk eens hier, 
lieverds’, zei hij, ‘Rarara, waar is dit?’. De afbeelding 
liet een tekening zien van water en een dorp 
aan de overkant ervan. Zijn pretogen glimlachten 
achter de brillenglazen. Soufian en Ara bogen 
zich over de krantenfoto. ‘Huh’, zei Ara. Ze keek 
op, tuurde naar de overkant. Links voer de pont, 
rechts kabbelde het water van het kanaal. Aan 
de overkant zag ze de torenspits van de kerk 
van hun stad, de oude vaart en de huizen van 
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Vreeswijk. Daarna keek ze Soufian aan. Die had 
ongeveer hetzelfde gedaan. ‘Opa’, zei ze. ‘Dit’ en 
ze riepen in koor ’lijkt Vreeswijk wel!’. 

‘Dat wilde ik nou precies horen’, zei hij..’Deze 
tekening is gemaakt in 1744. Hier op deze plek 
heeft Jan De Beijer gestaan, de tekenaar die 
deze prent heeft gemaakt. En nu staan wij op 
dezelfde plek, 278 jaar later, is dat niet bijzonder? 
Maar dat is nog niet alles. 72 Jaar eerder, namelijk 
in 1672, is de hele santenkraam, dat prachtige 
gezicht over de Lek, verwoest en dan bedoel 
ik niet de tekening maar het dorp’. Ongelovig 
keken Soufian en Ara hem aan. ‘Alles?’ vroeg Ara. 
‘Alles, het enige wat nog overeind stond was de 
molen. Zelfs de kerk hadden ze naar de Filistijnen 
geholpen’. ‘Wie hadden dat dan gedaan?‘ vroeg 
Soufian. ‘Onze eigen staats-troepen. Het verhaal 
begint eigenlijk zo. Lodewijk XlV was getrouwd 
met de dochter van Filips lV van Spanje. Ze nam 
een bruidsschat mee die in de ogen van Lodewijk 
nooit helemaal uitbetaald werd. Ondertussen was 
de macht van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden steeds groter geworden. De 
omringende landen vonden dat een bedreiging  
en sloten een pact om een en ander te stoppen. 

Lodewijk rukte met zijn troepen op tot Utrecht. 
De regering had inmiddels besloten om de 
aanvallen te stoppen en op een rigoureus plan 
over te gaan. Op 13 juni 1672 werd in opdracht 
van Willem lll de Hollandse waterlinie in werking 
gesteld door grote delen van het land onder 
water te laten lopen. Dat lukte, maar op een 

punt was er maar een smalle strook ten westen 
van Woerden. Na Utrecht werd door de Fransen 
ook Vreeswijk bezet en in korte tijd werden er 
versterkingen aangebracht en de molen met 
het ernaast gelegen huis werd ter verdediging 
ingericht. Ondertussen zochten de Fransen 
naarstig naar een manier om toch door te stoten 
naar Holland”.

‘Oeh, spannend. Wordt er helemaal niets terug 
gedaan?’ vroeg Soufian. ‘Natuurlijk wel, zei 
Opa.‘, Willem zat niet stil in zijn hoofdkwartier 
in Bodegraven. Hij was vast besloten Woerden 
te heroveren en om de Fransen af te leiden 
van de hoofdaanval. Op 12 oktober 1672 vonden 
er tegelijkertijd twee andere aanvallen door 
de Staatse troepen plaats. Vanuit Muiden op 
Naarden en vanuit Schoonhoven op Vreeswijk’.  
‘O, o nou gaat het donderen’ mompelde Ara.  
‘Wis en drie’, zei opa. ‘Om vier uur in de morgen 
van 12 oktober openden de Staatse troepen 
op ons arme Vreeswijk het vuur vanaf de Lek. 
Een deel van de troepen kwamen aan land om 
het dorp te overvallen en bij die gevechten zijn 
gebouwen en huizen verwoest en verbrand en 
door de Staatse troepen geplunderd’. ‘Wacht 
even hoor’, zei Ara, ‘Vertel je ons nou, dat onze 
troepen dat deden?’ ‘Ik vrees van wel’, beaamde 
opa. ‘Binnen vier uur was het een grote Puinhoop, 
de kerk was aan barrels geschoten en het dorp 
werd berooid achtergelaten. De Fransen waren 
op de vlucht geslagen. Om acht uur “s morgens 
vertrokken de Staatse troepen weer’. ‘Nou’, 
zei Ara, ‘Ik google het even. O, er is heel veel 



over te vinden, opa’, zei ze terwijl ze naar haar 
schermpje tuurde. ‘Ze noemden het wel het 
rampjaar’. ‘Ja, het rampjaar 1672, een beruchte 
uitspraak kenmerkte de situatie. Het volk was 
redeloos, de regering radeloos en het land 
reddeloos’. Soufian hielp mee zoeken en binnen 
de kortste keren hadden ze berichten gevonden 
met tekeningen en foto’s en zelfs wat filmpjes 
erbij. Daarin was een acteur te zien die een boer 
speelde uit het rampjaar. Hij vertelde ontdaan 
over de oude Hollandse Waterlinie en hoe hij van 
hogerhand de opdracht had gekregen om de 
dijken door te steken en het land onder water 
te laten lopen om zo de opmars van de Fransen 
te stuiten. De boerderij die al honderd jaar in hun 
bezit was, zou het offer moeten zijn’. ‘Ja, dat is 
zeker waar’, zei Opa, ‘het hele land was in rep en 
roer. Het volk kwam in opstand en saboteerde 
de boel door ‘s nachts alles weer dicht te 
gooien’. Helaas ging Willem lll gewoon door met 
zijn acties en zette er de doodstraf op als er 
nog meer sabotage zou volgen’. De rest heb ik 
verteld. 
‘Er schijnt een ets te zijn van de ramp’, zei 
Soufian, die nog steeds aan het zoeken was. 
‘Van ene Isaac Sorious, die heeft ‘m gemaakt. 
Maar wat is een ets? Een soort schilderij?’ Opa 
schudde zijn hoofd. ‘Nee lieverd, etsen deden 
ze met een scherpe stalen etsnaald. Daar 
krasten ze een tekening mee in een koperen 
plaat. Daarna werd de tekening ingewreven 
met drukinkt en de overtollige inkt verwijderd 
door het met de hand af te slaan. Zo had 
je de inkt alleen in de tekening. Onder een 
drukpers werd het dan op een vochtig papier 

afgedrukt. Laat eens kijken’. Soufian vergrootte 
de afbeelding wat. ‘Volgens mij is die niet van 
hieraf, maar vanaf het Raadhuisplein in Vreeswijk 
gemaakt, of toch net niet? Precies zo moet het 
eruit gezien hebben. Wat een puinhoop’. Ara keek 
over zijn schouder mee. ‘Nou, ik begrijp wel dat de 
bevolking boos was. Wij waren vast ook in opstand 
gekomen.’.Ze keek weer naar het vredige dorpje 
aan de overkant. Wat zou er nog meer uit de 
geschiedenis van dit kleine stukje Nederland te 
halen vallen. Ze zuchtte diep. ‘Heerlijk verhaal weer 
opa, super.’

‘Weet je wat nou zo leuk is, lieverds, straks is er 
een tentoonstelling in het museum Warsenhoeck 
over dit rampjaar op deze plek. Daar kan je de 
hele geschiedenis nog eens nalezen en bekijken, 
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compleet met verzamelde en opgesnorde prenten 
enzo’. ‘Ga je dan ook mee Opa, je weet altijd zo 
lekker veel.’ ‘Met jullie? Altijd. Zo beleef ik nog 
eens wat’, grinnikte hij en welgemoed trokken ze 
op weg naar het veer, waar de veerman hen al 
toezwaaide. ‘Kom aan boord beste luitjes. Hoe 
waren de pannenkoeken? ‘Heerlijk’, riepen ze in 
koor’ ‘Maar het toetje… Dat was het allerlekkerst’, 
zei Ara. Schaterend liepen ze het dek op. 

Project ideeën: 
 # Zoek op internet en youtube filmpjes op over 
het rampjaar 1672 en De oude Hollandse 
Waterlinie. Het toneelstuk van de boer is: 
https://youtu.be/iz_IOTsSZVA. En er is ook veel 
te vinden bij het Utrechts Erfgoed en bij de 
schooltv. 

 # Drama: redeloos, reddeloos en radeloos. Hoe 
beeld je dat uit?

 # Schrijf een gedicht over de ramp of maak een 
nieuw verhaal, bijvoorbeeld over Teuntje, de 
weduwe van de molenaar. 

 # Teken een kaart van het Vreeswijk van nu. Zoek 
op of er nog gebouwen in tact zijn gebleven. 

 # Maak een maquette via de ets. 
 # Schilder of teken het gezicht op de Lek na. 
 # Schrijf je eigen leeftijd in het romeins. 
 # Beeldend: Maak monoprints op een glazen 
plaat met plakkaatverf, etsen met tekeningen, 
met prikpennen (surrogaat droge naald) in 
dik karton of foam, door ze af te drukken met 
drukinkt. Op deze site vind je alles over grafiek 
in de klas en hoe je dat kan doen:  
https://hennyvanham.nl/grafiek-drukken-met-
inkt-op-papier 

 # In Museum Warsenhoeck valt de hele 
tentoonstelling te bewonderen. 
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