
 

 
November 2022 

Nog een keer… ‘1672 RampZalig’ 

Piekeniers en tromgeroffel 

Zaterdag 26 november was het definitieve slotstuk van de herdenking van 350 jaar 

Rampjaar. In het Oude Parochiehuis in Mijdrecht organiseerden we een historisch 

eindoptreden. Leden van de Staatse Compagnie waren de grote verrassing voor 

onze vele tientallen vrijwilligers, die zich inspannen om onze activiteiten tot een 

succes te maken. De Compagnie te Voet van de Staatse Compagnie is een re-

enactmentgroep die een infanterie-eenheid van het Staatse leger uit de zeventiende 

eeuw uitbeeldt. De aanwezige leden van de Staatse Compagnie gaven een zeer 

gewaardeerd optreden. De kleding en bewapening van de beide piekeniers en de 

werkzaamheden van de eveneens aanwezige schrijver werden uitgebreid toegelicht.                                                        

 

De leden van de Staatse Compagnie, twee piekeniers en de schrijver. 

  

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 

 

 

Croonstadtlaan 4a, 3641 AL Mijdrecht  

Secretariaat: 

E secretariaat@proosdijlanden.nl 

Ledenadministratie: 

E administratie@proosdijlanden.nl 
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Fotocollage 

In zijn openingswoord zette verenigingsvoorzitter Rob Blans de grote motoren achter 

de expositie ‘1672 RampZalig’, de Vinkeveense Greet en Marjolein Stappers, in het 

zonnetje. Beide dames kwamen met de plannen om de herdenking van 350 jaar 

Oude Hollande Waterlinie en het Rampjaar 1672 met een bijzondere tentoonstelling 

vorm te geven. Met veel succes.  

  

Rob Blans overhandigt Marjolein en Greet Stappers bloemen na de onthulling  

van de aan de dames geschonken fotocollage over de activiteiten rond het  

project ‘1672 RampZalig’. 

De expositie in de R.K-kerk te Vinkeveen trok afgelopen zomer meer dan 2200 

belangstellenden. De vele geïnteresseerden in de regionale historie kregen naast 

een grote hoeveelheid authentieke objecten, kaarten en gebruiksvoorwerpen ook 

een reeks van themalezingen over het onderwerp 1672. Aangevuld met fiets- en 

wandeltochten, geocaching, informatieborden in de dorpen en wargames, waarvan 

de laatste ook speciale aandacht kregen in de tv-serie over 1672 op NPO 2.  

Over de tentoonstelling en alle daaraan gekoppelde activiteiten maakte Henk Butink 

(ook de samensteller van de fotocollage) een prachtige beeldreportage, die de 

aanwezigen ter plekke konden bewonderen. Ook op RTV Ronde Venen was 

aandacht voor deze slotactiviteit (zie ook aldaar bij uitzending gemist). 

Na de historische optredens was er een hapje en een drankje, waarbij alle 

aanwezigen nog eens genoeglijk konden napraten over de vele historische 

gebeurtenissen die dit jaar via de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ voor het voetlicht 

gebracht zijn. Zie hiervoor de sfeerfoto’s op de volgende bladzijde.  

In het decembernummer van de Proosdijkroniek, alsook op onze website 

‘proosdijlanden.nl’, wordt eveneens uitgebreid op dit alles teruggekeken. 

Hiermee kwam een genoeglijk einde aan alle inspanningen die voor de herdenking 

van het Rampjaar 1672 en de Oude Hollandse waterlinie gepleegd zijn.  

Met veel plezier kijken bestuur en projectgroepleden terug op wat er gepresteerd is. 

Nogmaals hartelijk dank aan alle betrokkenen!! 



 



 

De fotocollage met beelden van alle activiteiten van het project ‘1672 RampZalig’. 

In opdracht van het bestuur van de vereniging vervaardigd door Henk Butink. De 

ingelijste collage is op 26 november aan Greet en Marjolein Stappers overhandigd uit 

dank voor hun grote inzet om het project te doen slagen. 

De bijeenkomst op 26 november was georganiseerd als dankbetuiging aan alle 

vrijwilligers die zich inzetten voor HV De Proosdijlanden en in het bijzonder voor alle 

betrokkenen bij het project ‘1672 RampZalig’. Voorzitter Rob Blans bedankte hen 

allen, alsook de diverse samenwerkingspartners, subsidiegevers en sponsoren.  

Burgemeester Divendal toonde zijn dank door de betrokken projectvrijwilligers een 

blijvend aandenken te doen toekomen (zie ook verderop in deze nieuwsbrief). De 

medewerkers van het Cultuurhuis Piet Mondriaan (Abcoude) overhandigden die 

avond aan de voorzitter van De Proosdijlanden eveneens een fraaie collage over de 

activiteiten die in samenwerking met de Proosdijlanden in Abcoude rond het thema 

1672 zijn georganiseerd (zie de foto op de volgende bladzijde). 

Zie voor meer informatie en terugblikken op het project de website 

van HV De Proosdijlanden, op de deelpagina 1672 RampZalig.  

En de Proosdijkronieken van juni (met de speciale editie 1672), 

september en december 2022. 



 
Collage over de activiteiten rond 1672 vanuit het educatieproject  

(met dank aan het Cultuurhuis Abcoude). 



 
Beeldbank 
Onze beeldbank bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website 

(proosdijlanden.nl) om de collecties te bekijken. 

Zo hebben we een groot aantal foto’s geplaatst uit de lezingweekenden van de 

tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. Zie hiervoor de rubriek ‘Actueel’. 

Bibliotheek en documentatie 
Als vereniging bezitten we nogal wat documentatiemateriaal over onze regionale 

geschiedenis. Deze verzameling historisch materiaal is ook toegankelijk voor een 

breder publiek. De catalogus is nu up-to-date, hij staat inmiddels op de website. 

(https://www.proosdijlanden.nl/index.php/bibliotheek/catalogus) 

 

Iets voor U? 
Is geschiedenis een hobby? Nu al voor al die vrijwilligers die op enigerlei wijze voor 

onze vereniging in touw zijn: schrijvers van ons blad, bezorgers van ons blad, leden 

van het bestuur en van de verschillende werkgroepen, mensen achter de schermen 

als technisch medewerker of in de catering. Lijkt het u ook wel wat? 

We hebben altijd ruimte voor nieuwe enthousiaste geschiedenisliefhebbers.  

Heeft u een paar uurtjes per week over en heeft u interesse, dan willen we graag met 

u kennismaken en bespreken of we u als onze nieuwe medewerker mogen 

begroeten.  

 

Belangstelling?  
Neemt u eens contact op met Klaas Bakker (e-mail: kl.bakker70@gmail.com, tel: 0297-

281846) of Co Oudshoorn (e-mail: co.oudshoorn@planet.nl, tel:  0620957686).  
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Vinkeveen agenda 
Er zijn er nog een paar te koop. Ook dit jaar hielpen we als historische vereniging 

weer mee aan de door korfbalvereniging De Vinken uitgebrachte fraaie agenda voor 

2023. Net als voorgaande jaren weer boordevol verhalen en beelden van Vinkeveen 

zoals het vroeger was. Over verschillende (zomer)tijden in Vinkeveen, spannende 

filmopnamen bij het spoor, verdwenen bruggetjes, een eeuwenoude sluis en nog 

veel en veel meer. Wederom een echt hebbedingetje voor iedereen die Vinkeveen 

een warm hart toedraagt. 

Bestel hem nog snel (als cadeau voor onder de kerstboom?) via de website van De 

Vinken (www.de-vinken.nl).  

Soldaten in de Vechtstreek 
Onlangs verscheen het boek ‘Soldaten in de Vechtstreek 1672-

1673’. In honderd pagina’s beschrijft Wouter van Dijk de 

aanloop en gevolgen van het Rampjaar in de Vechtstreek.  

Het blijkt dat er ook na honderden jaren nog vele verborgen 

verhalen over deze periode in de archieven liggen te wachten 

om doorgegeven te worden. Wouter vertelt in heldere taal 

diverse aansprekende verhalen over de dorpen in onze regio. 

Bijvoorbeeld over vluchtelingen in Baambrugge en Wilnis en 

over schoolmeester Koster in Abcoude. Daarbij geeft hij mede 

op basis van doopregisters en bronnen uit de archieven van het 

RHC in Breukelen duidelijke uitleg over achtergronden en 

aparte wetenswaardigheden. Het boek is erg mooi opgemaakt 

en rijk geïllustreerd met diverse kaarten en nooit eerder gepubliceerde beelden.  

De vrijwilligers die meehielpen aan de herdenking ‘1672 RampZalig’ kregen dit boek 

al thuis gestuurd, als gebaar van dank namens burgemeester Divendal en ons 

gemeentebestuur.  

U heeft het nog niet? Het boek is te koop voor €13,50 op het RHCVV in Breukelen, 
via Waanders.nl of de lokale boekhandel. We bevelen het u van harte aan! 



Van harte aanbevolen: 
Op zaterdag 11 februari 2023 organiseert Typisch 

Nostalgisch Vinkeveen weer een bijzondere filmmiddag 

(i.s.m. de historische vereniging De Proosdijlanden). 

Zet deze middag nu alvast in de agenda van volgend 

jaar, en… 

denk niet, ik ben al geweest, want ook nu weer worden 

nooit eerder vertoonde nostalgische beelden van ons 

fraaie plassendorp en haar bewoners getoond. 

 

 

Maar ook: kijk op RTV Rondevenen voor reportages!! 
Op de website van RTV Rondevenen kunt u onder het submenu Televisie/ Gemist  

eerdere uitzendingen terugzien. We bevelen die van de laatste weken in bijzonder 

aan. De uitzending van 30 november: een reportage over de slotmanifestatie rond 

het project ‘1672 RampZalig’ en de uitzending van 7 december met een reportage 

over het in onze december-PK beschreven Pontveer van Nessersluis. 

 

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

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 € 19,00 per jaar.  

 
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/

