
 

 
Juni 2022  

1672 RampZalig  
Afgelopen vrijdag 1 juli was de officiële opening van onze tentoonstelling. 

Burgemeester Maarten Divendal verrichtte de openingshandeling.  

E.e.a. werd muzikaal opgeluisterd door Vocalgroup Gaudiozo. 

Veel waardering 

Het geheel oogstte bij alle aanwezigen heel veel 

waardering. Terecht kregen Greet en Marjolein Stappers 

(foto rechts) alle lof toegezwaaid. Zij hebben de 

afgelopen maanden en in toenemende hevigheid de 

afgelopen weken ziel en zaligheid in dit project gelegd.  

En met een schitterend resultaat!!  

Jan van Breukelen (foto linksonder) heette de bezoekers 

die vrijdag in gepaste kledij welkom. In de schitterende 

ambiance van de katholieke kerk bracht de zanggroep 

Gaudiozo (foto rechtsonder) van Letta van Maanen, 

Kees Hofstra en Rosanne Eilander een prachtig a capella concert. Gastheer was 

voorzitter Rob Blans, die met name ook alle vrijwilligers van onze vereniging, alsook 

de sponsoren en subsidiegevers dankzegde voor hun steun aan deze expositie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(de foto’s in deze nieuwsbrief zijn bijna allemaal gemaakt door Henk Butink) 
 

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een 
aanvulling geven op het nieuws in ons kwartaalblad De Proosdijkroniek.  
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht op onze website 
www.proosdijlanden.nl 
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v.l.n.r.: Rob Blans, voorzitter HV De Proosdijlanden, Bea de Buisonjé (Waterschap AGV en Stichting 

OHWL) en Maarten Divendal (burgemeester de Ronde Venen). 

Bea de Buisonjé sprak namens Waterschap Amstel Gooi en Vecht èn namens de 

stichting Oude Hollandse Waterlinie lovende woorden over dit initiatief en het feit dat 

o.m. een brief uit 1672 met een waarschuwing voor de Franse aanval en het 

waterpeilbeheer (afkomstig uit het AGV-archief) in de tentoonstelling te zien is. 

Een toelichting op de gehele expositie gaf Jaap Meulstee met hierin speciale 

aandacht voor het Zonnewijzersokkel. Eén van de topstukken, speciaal in bruikleen 

uitgeleend voor deze expositie door het Rijksmuseum, waar een speciaal verhaal 

aan gekoppeld is. 

   

V.l.n.r.: Diverse kabinetten met objecten, topstuk de Zonnewijzersokkel, vitirine Waverveen en vitrine 

‘Frennemies 

Burgemeester Divendal deed de 

openingshandeling, samen met de 

andere genoemden: de maquette 

die de Franse aanval op 

Waverveen verbeeldt werd onthuld. 

Daarna kon men al het andere 

bewonderen en was het nog lang 

gezellig in de ontvangstruimtes van 

de kerk. 

(foto rechts: de Waverveen maquette,  

gemaakt door Cees Leeuwenburgh en 

aangepast door Eltjo Verweij). 

  



Sinds zaterdag 2 juli is de expositie voor publiek toegankelijk.  

Een prachtige tentoonstelling, een reeks lezingen en diverse andere activiteiten zijn 

de middelen om de vele geïnteresseerden uit onze regio kennis te laten maken met 

verbintenissen aan de Oude Hollandse Waterlinie en hetgeen er gebeurd is in 1672.  

Paul Hoogers (foto rechtsonder) beet het spits af. Hij vertelde zaterdag 2 juli over de 

politieke ontwikkelingen in de zeventiende eeuw, die de aanleiding waren voor de 

situatie in de Republiek tijdens het Rampjaar. Gelardeerd met heel veel foto’s en een 

duidelijke chronologie kregen de toehoorders een uitstekende toelichting op hetgeen 

ook in de tentoonstelling te zien is. 

 

Aansluitend werd het Waverveenwargame gespeeld door een aantal enthousiaste 

wargamers. De door Eltjo Verweij nagebouwde dorpskern van Waverveen werd 

belaagd door de Fransen, die in het spel van deze middag toch weer de situatie 

beheersten en de verdediging versloeg… 

 

V.l.n.r.: Eltjo Verweij, spelers spelen het spel en Eltjo legt uit. 

Tot en met 30 oktober is in de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus aan de 

Kerklaan in Vinkeveen de tentoonstelling elke woensdag-, zaterdag- en 

zondagmiddag open. Op onze website proosdijlanden.nl (deelpagina 1672 

RampZalig) kunt u meer hierover lezen.  

Zondag 3 juli stond ook Abcoude volledig in het teken van het thema 1672. Het 

Zomertuinfestival had het thema ook geadopteerd. Een gezellige sfeer in het dorp 

met kraampjes en muziek. Natuurlijk de reeks van 1672 borden aan de gevels in de 

Hoogstraat en als absolute hoogtepunt de muziektheatervoorstelling ‘1672 Van 

eigen Bodem’, met een keur aan professionals en amateurs die zongen, acteerden 

en muziek speelden. Met enkele honderden bezoekers één groot feest! 
 

 



Lezing: L’état c’est moi 
Op zaterdag 9 juli geeft Luuk Smit een lezing over het 

Franse ancien régime en het beleid van Lodewijk XIV. 

Naast de binnenlandse kwesties komt uiteraard de 

buitenlandse politiek van de roi soleil aan bod, en dan met 

name zijn rol in de Guerre de Hollande van 1672. Bij ons 

beter bekend als: het Rampjaar.  

Alle lezingen beginnen om 13.30 uur, gevolgd door 

een sessie van de Wargames, rond 14.30 uur;  

zie ook de belangrijke data achteraan in deze 

nieuwsbrief. 

Wargames 
Voor ‘1672 RampZalig leiden’ Marc van Vugt en Eltjo Verweij ‘miniature wargames’ 

over de Franse aanval op Waverveen. De partijen zijn door kleine figuren 

vertegenwoordigd: de Fransen, de bemanning van de uitlegger, de boerenwacht en 

ook versterkingen vanaf de schans in Uithoorn. Maximaal zes spelers vanaf 12 jaar 

kunnen meedoen. De spelregels worden ter plekke uitgelegd. Een kort spel duurt 

ongeveer een uur.  

Veel meer activiteiten rond 1672 
Naast onze tentoonstellingen en een reeks lezingen bieden we 

ook diverse fiets-, wandel- en vaarroutes. Zie ook de PK-extra. 

We hebben i.s.m. Cultuurhuis Abcoude een educatief programma 

voor de groepen 7 van de basisscholen en vanuit de PG Mijdrecht 

zijn er uitstapjes rond dit thema.  

Naast dit alles is ook een tweetal spellen Geocaching in de maak 

(schatzoeken via GPS-coördinaten), hierover later meer. 

Wandelen met verhalen 
Onder het motto: ’De Oude Hollandse Waterlinie, het grootste openluchtmuseum van 

Nederland’ gaat Elza Vis het noordelijk deel van deze wandelroute lopen, waaronder 

ook De Ronde Venen valt. Deze route loopt van Weesp naar Fort Wierickerschans 

en is in drie etappes te verdelen. Tijdens de wandelingen is er ook de nodige 

aandacht voor het Rampjaar 1672. En u kunt meelopen! 

Op een drietal maandagen in augustus. De afstanden zijn allemaal rond de 20 

kilometer. Dus voor echte wandelaars. 1 augustus: Weesp-Abcoude, 8 augustus: 

Abcoude-Kockengen en 29 augustus: Kockengen-Fort Wierickerschans. 

Startpunt van etappe 1 van Muiden naar Abcoude is bij de ‘Groote Zeesluis’, 

tegenover café Ome Ko, Herengracht 71, 1398 AD Muiden. Eindpunt: Station 

Abcoude. Knapzak en drinken meenemen. We laten ons onderweg verrassen wat 

betreft horeca.  

Opgeven bij: Elza Vis, Zwaluw 61, 3641 TB Mijdrecht, 06 23150498 

of via ElzaVis2016@gmail.com 

mailto:ElzaVis2016@gmail.com


Bibliotheek en documentatie 
Als vereniging hebben we de beschikking over nogal wat documentatiemateriaal over 

onze regionale geschiedenis. Deze verzameling historisch materiaal maken we graag 

toegankelijk voor een breed publiek. 

U kunt tevoren thuis al beoordelen of over het onderwerp dat uw belangstelling heeft 

misschien in onze bibliotheek iets aanwezig is. Daartoe hebben we inmiddels een 

eerste versie van de catalogus op onze website gezet. 
(https://www.proosdijlanden.nl/index.php/bibliotheek/catalogus)  

Uw eventuele op- of aanmerkingen over de opzet en bruikbaarheid van deze 

catalogus op de website horen wij graag en kunt u sturen naar:  info@proosdijlanden.nl 

 
Nog enkele voorbeelden van objecten in de tentoonstelling ‘1672 RampZalig, foto’s Henk Butink 

Binnenkort een hele reeks te zien in onze Beeldbank… 

Beeldbank 
Onze beeldbank  bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website 

(proosdijlanden.nl) om onze collecties te bekijken. 
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Belangrijke data  
Tot en met 30 okt Tentoonstelling 1672 RampZalig R.K.-kerk Vinkeveen 13.00 uur 

 

En verder de planning voor de activiteiten tijdens de tentoonstellingsperiode: 

 

Tot en met eind augustus Wisseltentoonstelling ‘Propaganda in de zeventiende eeuw’ 

Tot en met 30 oktober  Educatieproject groepen 7 basisscholen De Ronde Venen 

9 juli     Lezing Luuk Smit: ‘L’ état c’est moi’ 

1, 8 en 29 augustus  Wandel mee met Elza Vis en beleef de historie 

3 augustus   Ouderen de Rank bezoeken Tentoonstelling 

13 augustus    Lezing Luuk Berk: ‘Het Franse geweld, de beleving ervan’ 

27 augustus    Lezing Arie Bloed: ‘Waverveen in dodelijke Franse storm’ 

31 augustus   Verhalen Waverveen en Poldermuseum  

10 september    Lezing Maarten Ouboter: ‘‘De 1672-inundatie, het waterbeheer’ 

18 september   Tentoonstelling voor 1 dag niet toegankelijk 

19 september - 31 oktober Wisseltentoonstelling Oude Hollandse Waterlinie  

24 september   Lezing Vera Verweij: ‘Het Rampjaar in beeld gebracht’ 

15 oktober   Lezing Joke Kok: ‘De rampjaren in en voor Utrecht’ 

30 oktober   Slotdag Tentoonstelling ‘1672 RampZalig 

Op de zaterdagmiddagen van de lezingen starten de lezingen om 13.30 uur  

met aansluitend om 14.30 uur de wargames/ battlefield. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lid worden van onze vereniging kan door uw gegevens in te vullen op onze 

website (scan de QR-code hiernaast en vul uw gegevens in).  

Of stuur een e-mailbericht met vermelding van naam en adres te 

naar administratie@proosdijlanden.nl.  

U kunt ook uw gegevens, voorzien van uw handtekening, 

opsturen naar:  

Historische Vereniging De Proosdijlanden, Antwoordnummer 

55035, 3640 VB Mijdrecht of u brengt het op het bezoekadres  

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht. 

U ontvangt dan onder andere viermaal per jaar ons tijdschrift “De Proosdijkroniek”.  

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 17,50 per jaar.  

 

(N.B. Bij verzending van De Proosdijkroniek per post vragen we een extra bijdrage van € 7,50). 
Wilt u reageren dan kunt u deze e-mail beantwoorden.  Wilt u zich afmelden dan kunt u dit eenvoudig doen via de hiertoe 

bedoelde button op de homepage van onze website: www.proosdijlanden.nl     
Uw e-mailadres zullen wij met privacy behandelen en uitsluitend gebruiken ten behoeve van de Historische Vereniging.  

http://www.proosdijlanden.nl/

