
 

 
Juni 2022  

1672 RampZalig 
Komende vrijdag 1 juli is de 

officiële opening van onze 

tentoonstelling. Alleen 

toegankelijk voor genodigden. 

Burgemeester Maarten 

Divendal verricht de 

openingshandeling zo rond 

17.15 uur. De ceremonie met 

diverse sprekers wordt 

muzikaal opgeluisterd door 

Vocalgroup Gaudiozo. 

M.i.v. zaterdag 2 juli (13.00 

uur) 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.  

Een speciale projectgroep o.l.v. 

Greet en Marjolein Stappers 

coördineert de activiteiten die 

voor u gerealiseerd worden. 

Van 2 juli t/m 30 oktober is in de R.K.-kerk Het Heilig Hart van Jezus aan de 

Kerklaan in Vinkeveen een tentoonstelling rond de gebeurtenissen van 1672.  

In onze extra juni-editie van de Proosdijkroniek geven we alle belangrijke informatie 

hierover. Maar ook op onze website proosdijlanden.nl (deelpagina 1672 

RampZalig) kunt u meer hierover lezen.  

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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Lezing: politiek, economie en objecten uit 1672 
Zaterdag 2 juli geeft Paul Hoogers een lezing over de politieke situatie in het  

koninkrijk Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hierbij ligt de 

nadruk op de staatsinstellingen en de economische situatie. Ook gaat Paul in op 

diverse onderwerpen die in de tentoonstelling aan bod komen. Bijvoorbeeld de 

Franse plunderingen, de inzet van uitleggers, de kaarten, de maquette, van 

Waverveen en de locatie Veldhuis te Wilnis. Aanvang 13.30 uur. 

 

Wargame: wie verslaat de Fransen? 
Voor ‘1672 RampZalig leiden’ Marc van Vugt en Eltjo Verweij een ‘miniature 

wargame’ over de Franse aanval op Waverveen. Zaterdag 2 juli de eerste keer; 

aanvang rond 14.30 uur. Verschillende partijen zijn door kleine figuren 

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

mogelijk 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. Misschien kun je de Fransen verslaan deze keer? 

 
Details van het speelveld bij de Wargames, links dominee Selijns met het Kerkboek 

in de hand, rechts Leuntje Gielen vlucht in de roeiboot. Voor meer informatie zie de 

PK-extra met alle verhalen rond de aanval op Waverveen. 

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, 



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.  

Ook is op 2 en 3 juli in Abcoude het jaarlijkse zomerfestival, dat in het teken staat van 

het rampjaar 1672. Naast dit alles is ook een tweetal spellen Geocaching in de maak 

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

En ook nog: 
Tentoonstelling ‘Soldaten in de streek, 1672 – 1673’ 

Restanten van het Rampjaar in 

het archief’. Op woensdag 6 juli 

opent burgemeester van De Bilt 

Sjoerd Potters deze 

tentoonstelling, te bezoeken vanaf 

7 juli 2022 in het regionaal archief 

RHCVV in Breukelen. In deze 

interactieve tentoonstelling is een 

selectie van bijzondere 

zeventiende-eeuwse documenten, 

brieven, verslagen, prenten en 

boeken te zien. Zij geven een 

beeld van het Rampjaar en de 

gevolgen voor onze regio.  

 

Centrumexpositie 1672 Rampzalig, centrum Abcoude  
Vanaf nu en doorlopend in de zomervakantie komt het Rampjaar 1672 tot leven in de 

Hoogstraat van Abcoude. De twaalf posten (verdedigingsplekken) in de gemeente 

zijn vertaald naar twaalf beelden, voor iedereen zichtbaar in het straatbeeld.  

Een programma en audio-opnames vertellen de verhalen bij de beelden.  

Kinderen kunnen de beelden bekijken via aan een digitale quiz.  

 

1672 ‘Van eigen bodem’  
In november van het Rampjaar 1672 besloten de hongerige Franse troepen, 

gefrustreerd door de inundaties, te gaan plunderen in de omgeving. Ze trokken 

brandstichtend door de dorpen en kwamen ook in Abcoude, dat in brand werd 

gestoken. In 1672 ‘van eigen bodem’ wordt het verhaal verteld, gedanst en gezongen 

door talent en kwaliteit uit eigen omgeving. In de Dorpskerk van Abcoude, die ook 

een rol speelde in deze geschiedenis. Zondag 3 juli: 15.30-16.15 uur.  

Dorpskerk Abcoude, gratis toegankelijk (vrijwillige bijdrage, wel aanmelden).  

Met: Bartho Braat, Sundance, Popkoor (kids) en het Angstel & Gein koor. 

 



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. 

Een enthousiaste groep leden van de werkgroep ‘bibliotheek’ is actief met het 

catalogiseren van de vele boeken, tijdschriften en beeldmateriaal. Dit materiaal kan 

in ons documentatiecentrum worden geraadpleegd via een catalogus op papier of via 

de computer. De catalogus is gerangschikt op titel. De zoeker moet dan al een idee 

hebben welk document mogelijk de door hem gewenste informatie bevat. Via de 

computer kan o.a. worden gezocht op titel, naam van de schrijver, de uitgever en een 

aantal trefwoorden. 

 

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

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

een voorlopige 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 

 

Beeldbank 
Onze beeldbank  bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website 

(proosdijlanden.nl) om onze collecties te bekijken. 
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Belangrijke data  
1 juli  Officiële opening Tentoonstelling R.K.-kerk Vinkeveen genodigden 

2 juli t/m 30 okt Tentoonstelling 1672 RampZalig R.K.-kerk Vinkeveen 13.00 uur 

 

En verder de planning voor de activiteiten tijdens de tentoonstellingsperiode: 

 

2 juli t/m 31 augustus  Wisseltentoonstelling ‘Propaganda in oorlogstijd’ 

2 juli    Lezing Paul Hoogers: ‘Politiek, economie en objecten’ 

3 juli    Theaterspektakel 1672 Van eigen bodem, Abcoude  

4 juli t/m 30 oktober  Educatieproject groepen 7 basisscholen De Ronde Venen 

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

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/

