
 

 
November 2022 

1672 RampZalig  

Wat een succes!  

De tentoonstelling '1672 RampZalig' trok zeer tot ons genoegen heel veel 

belangstellenden. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. In de afgelopen vier maanden 

bezochten meer dan 2200 personen de expositie in de R.K.-kerk te Vinkeveen. 

Daarbij uitten zij veel waardering voor de speciale objecten en de algehele 

aankleding, de aansprekende verhalen en de vele nevenactiviteiten: de lezingen, de 

wargames en vooral ook de uitgebreide documentatie. 

Het doel is bereikt: we hebben de bevolking van De Ronde Venen (en ook uit de 

verre omtrek en verschillende andere landen) kunnen vertellen over de 

gebeurtenissen die in onze omgeving tijdens het Rampjaar 1672 hebben 

plaatsgehad. De verwoesting van Waverveen, de aanval op Abcoude en de inundatie 

als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie zijn enkele belangrijke feiten die 

belicht worden.  

 
De creatieve vormgeving bij deze expositie (van Greet en Marjolein Stappers) 

oogstte heel veel lof. Zij kwamen met het idee en verzamelden met hulp van diverse 

bewoners een prachtige collectie objecten, die in de schitterende entourage van de 

Vinkeveense R.K.-kerk op unieke wijze zijn tentoongesteld.  

Een reeks van aanvullende lezingen, een speciale editie van de Proosdijkroniek en 

heel veel informatie via de website van de Proosdijlanden, in de plaatselijke media 

en in het landschap bij onze dorpen, hebben het mogelijk gemaakt dat de 

geschiedenis direct om ons heen te zien en te beleven is.  

Via fietstochten, schoolbezoeken, wargames, geocaching en nog veel meer is de 

aandacht op de gebeurtenissen van toen uitstekend tot uiting gekomen. De 

organistoren hebben honderden positieve complimenten gekregen voor hetgeen 

gerealiseerd is. Zie vooral ook onze website www.proosijlanden.nl/ 1672 RampZalig. 

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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Agenda van de Algemene Ledenvergadering 17 november 

1. Opening: 20.00 uur 
2. Goedkeuring verslag van de ALV van 21-4-2022  

(zie voor dat verslag hieronder) 
3. Activiteitenplan voor 2023 * 
4. Voorstel aanpassing contributie * 
5. Begroting voor 2023  

(klik voor de begroting op bovenstaande link) 
6. Bestuurssamenstelling 

We nemen afscheid van ons bestuurslid Wiesje Dijkxhoorn (portefeuille monumentenzorg). 

7. Rondvraag en Sluiting 

• In de begroting voor 2023 is rekening gehouden met de voorgestelde contributieverhoging. 
M.i.v. 1 januari 2023 is de contributie €19,- per jaar.  

Leden van onze historische vereniging De Proosdijlanden zijn van harte uitgenodigd 
om aanwezig te zijn bij de Algemene Najaars Ledenvergadering op 17 november a.s. 
in de verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur. 
Aansluitend aan de algemene vergadering - om ongeveer 20.30 uur - bieden we 
u een lezing van Daan Wolfert over 

 
'De Ronde Venen en de Vechtstreek in 
1672’. 

In het voorjaar van 1672 verklaarden de koningen 
van Frankrijk en Engeland, de bisschop van 
Münster en de aartsbisschop van Keulen de oorlog 
aan de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Op 12 juni staken de Franse troepen 
de Rijn over en op 23 juni gaf de stad Utrecht zich 
over. In allerijl creëerden de Hollanders een 
verdedigingslinie door de polders in het 
grensgebied van de gewesten Holland en Utrecht 
onder water te zetten (Hollandse Waterlinie). 
Het gebied ten oosten van deze waterlinie werd 
bezet door de Fransen. De mensen die hier 
woonden gingen een zeer zware tijd tegemoet. Zij 
kregen onder andere te maken met inkwartiering van Franse soldaten en met 
brandschattingen. Het was ‘branden of betalen’, want als ze niet ingingen op de 
Franse eisen, dan werd het dorp, het kasteel of het huis verwoest.  
Daan Wolfert is de auteur van het boek ‘Een ramp voor de Vechtstreek’. Hij legt in zijn 
lezing het accent op vier aspecten van het Rampjaar: 
- Hoe heeft het zo ver kunnen komen? 
- Waarom kwamen de Hollanders in opstand tegen de regenten, hun bestuurders? 
- Welke gevolgen heeft de Franse bezetting gehad voor de inwoners van de Ronde 
Venen? 
- Hoe gingen de Fransen om met de buitenplaatsen en kastelen die langs de Vecht 
stonden, zoals Gunterstein, Goudestein en Slot Zuylen? 

https://www.proosdijlanden.nl/images/Begroting_2023.pdf


Het fotodoosje van de familie 
Bij het uitruimen van de linnenkast bij familie, kwam 
het doosje tevoorschijn. Bekende gezichten 
allemaal. Nee, toch niet  allemaal! Een mooie vrouw 
in oud Ridderkerkse klederdracht. Zij is familie, maar 
wie en hoe? Dat zoeken we op! 
Heeft u ook een doosje met familiefoto’s? U weet 
wel dat de onbekende dame of heer familie is, maar  
u weet niet precies wie en hoe dat zit? 
Dan willen wij wel met u meedenken. Wij zijn de 
werkgroep genealogie. Wij vinden het ook leuk om 
te doen.  
Wij nodigen u uit met de namen van de familieleden 
te komen plus, indien bij benadering bekend, de leeftijd. Als u ook al aan 
stamboomonderzoek doet, is het handig om uw familiebestanden mee te nemen. En 
als u deze bestanden digitaal hebt, ook de bestandendrager c.q. de computer. Wij 
wijzen u de weg in waar u moet zoeken. Maar het antwoord vinden is zó leuk, dat 
mag u zelf doen. 
De werkgroep genealogie houdt spreekuur op woensdag 23 november 2022, vanaf 
14.00 uur tot ca. 16.00 uur op de Croonstadtlaan 4a in Mijdrecht. 
Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt, dan kunnen wij een plekje reserveren en 
koffie, en zo. Hartelijk welkom. Aanmelden graag bij Stef Veerhuis, email: 
stef.veerhuis@outlook.com 
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De schilders van Abcoude en het Gein 
Onlangs verscheen het boek “De schilders van 

Abcoude en het Gein. De in Abcoude woonachtige 

Hubrecht Duijker schreef meer wijnboeken dan wie 

ook, en is actief in de wereld van de kunst. Hij bezocht 

en besprak tientallen musea, publiceerde in het 

tijdschrift Atelier, is actief in kunstorganisaties en 

schildert zelf zo intensief dat hij de naam van zijn 

beroep veranderde van wijnschrijver in vinpressionist. 

Een boek over de kunstenaars van Abcoude en het 

Gein. Schilders van toen en nu in woord en beeld 

gevangen. 

'Soldaten in de Vechtstreek’  
Vrijdag 25 november verschijnt bij uitgeverij Waanders het boek 
‘Soldaten in de Vechtstreek 1672-1673’. In 100 pagina’s heeft 
senior collectiebeheerder en historicus Wouter van Dijk de aanloop 
en gevolgen van het Rampjaar in de Vechtstreek beschreven. Het 
blijkt dat er ook na honderden jaren nog vele verborgen verhalen 
over deze periode in de archieven liggen te wachten om verteld te 
worden. 

Het boek is vanaf 25 november te koop voor €13,50 op het 
RHCVV in Breukelen, via Waanders.nl of de lokale boekhandel.. 

Lezing over Doggerland. 
In deze lezing neemt conservator Prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden, 

Luc Amkreutz, je mee op een reis van een miljoen jaar naar een gebied dat weinigen 

kennen, maar dat ons wel een spiegel voorhoudt. 

Doggerland: Verdwenen wereld in de Noordzee 
Voor onze kust ligt een immense verdwenen 
wereld: Doggerland. Daar waar nu de Noordzee 
is, was in de afgelopen miljoen jaar meestal land: 
een weids rivierdal met de voorlopers van rivieren 
als de Rijn, Maas en Theems. Vroege 
mensachtigen bezochten dit gebied al bijna een 
miljoen jaar geleden en in de ijstijden was het een 
uitgestrekte steppe, met kuddes mammoeten, paarden en rendieren.  
Luc Amkreutz is conservator prehistorie  bij het RMO in Leiden. Hij studeerde 

Prehistorie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2013 op onderzoek naar 

het neolithisatieproces. U bent welkom:  

Zaterdag 10 december a.s. 11.00  Locatie Orion 19A , 1188BZ Amstelveen 

HVA (historische vereniging Amstelveen),  AWN (vrijwilligersvereniging archeologie). 

Het is mogelijk om materiaal uit de prehistorie (vuursteen, botfragmenten, 

afslagen  enz.) ter determinatie mee te brengen. 

https://www.rhcvechtenvenen.nl/nieuws/811-rhcvv-brengt-boek-soldaten-in-de-vechtstreek-1672-1673-uit


Zonder tol was het hek van de dam 
Het decembernummer van  

‘de Proosdijkroniek’, is weer een lust voor 

elke geschiedenisliefhebber.  

Chris Woerden geeft inzicht in de tolgelden 

die eeuwenlang over de Amstel en de 

Drecht betaald werden. 

Jan Compier vertelde aan Piet van Buul 

over de mensen achter de verhalen, de 

bidprentjes en de kasboeken in zijn 

Poldermuseum. Stef Veerhuis neemt ons 

mee in de procesgang rond de nalatenschap van de Mijdrechtse mevrouw Van 

Wieringen.  

Wie het pontveer over de Amstel in Nessersluis noemt, noemt daar bijna automatisch 

ook de naam van de familie Van Schaik bij. Arie Bloed beschrijft de geschiedenis van 

de veerpont aldaar. 

 

Bas van Diemen ging in gesprek met Anton van Hilten en legt aan de hand van 

enkele authentieke ansichtkaarten uit wat Amstelhoek met Uithoorn heeft. 

Annemieke de Boer en Karin Kuilboer geven op basis van 

enkele unieke archiefstukken (AGV-archief) inzicht in de 

waterstaatkundige geschiedenis van de Ronde Venen. Joris 

Drubbel doet opnieuw verslag over enkele van zijn 

opmerkelijke bodemvondsten onder het motto ‘een fluitje van 

een cent’. Vanuit de werkgroep genealogie geeft Hans 

Snaterse aanwijzingen hoe je aan informatie kunt komen door 

de juiste vragen te stellen aan je familieleden. 

Ook in het decembernummer blikken we met plezier terug op 

de zo geslaagde expositie ‘1672 RampZalig’, aangevuld met 

het nodige verenigingsnieuws en weer heel veel foto’s over 

onze dorpjes in vroeger tijd.. 



 
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. Daarvoor hebben we de catalogus o.a. op onze website gezet.   

Er zaten nogal wat fouten in, maar die zijn hersteld en er uitgehaald. De catalogus is 

nu up-to-date. De laatste versie staat inmiddels op de website. 

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

Zodra er voldoende aanvullingen van onze bibliotheek in de catalogus zijn 

opgenomen plaatsen we weer een nieuwe versie op de website. 

Eventuele op- of aanmerkingen over de bruikbaarheid van deze catalogus op de 

website vernemen wij graag. U kunt dit sturen naar: info@proosdijlanden.nl 

 

Iets voor U? 
De werkgroep Bibliotheek en Documentatie is de afgelopen tijd versterkt met twee 

nieuwe medewerkers, maar bij onze vereniging is altijd ruimte voor nieuwe 

medewerkers in de verschillende werkgroepen.  

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

bespreken wat de mogelijkheden voor u als onze nieuwe medewerker kunnen zijn. 

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: 06-20957686). 

https://hvp.collectiebank.nl/beeldbank/start/archieven17
https://www.proosdijlanden.nl/index.php/bibliotheek/catalogus
mailto:info@proosdijlanden.nl
mailto:e-mail%3Akl.bakker70@gmail.com
mailto:co.oudshoorn@planet.nl


Belangrijke data  
17 november   Algemene Ledenvergadering Ohk Mijdrecht 20.00 uur 

17 november   Lezing 1672 Daan Wolfert Ohk Mijdrecht 20.30 uur 

23 november   Inloop Genealogie  Ohk Mijdrecht  14.00 uur 

26 november   Eindactiviteit ‘1672 RampZalig’ Parochiehuis Mijdrecht* 

5 en 7 december  Verspreiding PK december  

 

 

 

*voor genodigden 

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

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 m.i.v. 2023  € 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/

