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1672 RampZalig
Waverveen aangevallen Een korte impressie
Op zaterdag 27 augustus vertelde Arie Bloed over de rampspoed die Waverveen in
november 1672 overkwam. Voor een groot publiek belichtte hij het relaas van
dominee Selijns in diens ooggetuigenverslag dat hij kort na de aanval in het kerkboek
van Waverveen optekende. Tevens legde Arie Bloed uit wat de inmiddels
overbekende prent van Sorious allemaal laat zien over de Franse brandstichting in
het Rampjaar. Zie ook onze website proosdijlanden.nl

RampZalige verhalen in Waverveen
Zaterdag 3 september heeft Ineke Bams de levensloop van Ds. Hendrikus Selijns
uitvoerig uit de doeken gedaan door een heldere plaatsing in de tijd van het
rampjaar. Voortreffelijk gedaan. Daarnaast vertelde zij een verhaal over hoe het in
die tijd ging met het schrijven van een brief naar geliefden in de Oost, via de VOC.
Elza Vis heeft geromantiseerd vanuit de boeken verteld hoe het indertijd is afgelopen
met Leuntje en Cornelis Chielen. De bevalling, de vlucht via het water en de opvang
later. Zij heeft dit prachtig over het voetlicht kunnen brengen. Elza sloot de middag af
met een voordracht over hoop. Alle voordrachten werden met muziek van
componisten uit die tijd aangevuld. Grappig detail is dat één van de bezoekers een
nazaat was van Leuntje en Cornelis. Namens de vereniging sprak onze
penningmeester Jan van Breukelen zijn dank uit aan de vertelsters.

1672 RampZalig fietsroutes 18 september
Op zondag 18 september organiseren we een speciale
fietsdag. Die dag is de tentoonstelling in de R.K.-kerk eenmalig
gesloten.
De fietsroutes voeren u langs een diverse ‘landmarks’,
zogenoemde posten, die in de tentoonstelling over 1672
uitgebreid toegelicht worden. In de route maken we zoveel
mogelijk gebruik van bestaande fietsknooppunten. Waar nodig is
een extra aanwijzing gegeven. Onderweg passeert u diverse
horecagelegenheden.
Het start- en eindpunt van de routes is bij d’werkplaats,
Herenweg 177 te Vinkeveen. U kunt starten tussen 10.30 en
13.00 uur. Via speciale QR-codes kunt u bij elk landmark een
gesproken toelichting beluisteren. Bij het eindpunt ontvangt u
een ‘historisch aandenken’ en kunt u nog even nagenieten van
de dan georganiseerde ‘Teatime’’. We verwachten u hiervoor
uiterlijk 16.00 uur weer terug bij d’werkplaats op Herenweg 177 in Vinkeveen.

Het Rampjaar in beeld gebracht
Tijdens het Rampjaar zijn diverse etsen en
schilderijen gemaakt van de gebeurtenissen. Iedere
geïnteresseerde kent wel het werk van Romeyn de
Hooghe of het schilderij van de gelynchte lichamen
van de gebroeders De Witt.
Ook in de latere eeuwen was 1672 een veel
gekozen onderwerp: diverse etsen uit de achttiende
eeuw en de schoolplaat van de prins aan de
Hollandse Waterlinie door J.B. Wolters uit 1911.
Tijdens deze lezing op zaterdag 24 september
laat Vera Verweij de toehoorders vanuit een
kunsthistorische invalshoek kennismaken met verschillende kunstuitingen over 1672
door de eeuwen heen.
Waarom was 1672 een veel gekozen onderwerp? En wat vertellen de schilderijen en
etsen ons over de manier waarop de mensen toen naar de
gebeurtenissen in het Rampjaar keken?
Vera is 23 jaar en woont in Mijdrecht. Na van Paul Hoogers geschiedenis
te hebben gekregen op de middelbare school, is Vera geschiedenis gaan
studeren aan de Universiteit van Amsterdam.
Deze maand start zij met de master Stadsgeschiedenis.
Voorafgaand aan de lezing is nog een miniconcert met inspirerende
liederen van de Vocalgroup Gaudiozo, toegang vanaf 12.15 uur.
8 oktober staat de uitgestelde lezing van 10 augustus jl. van Maarten
Ouboter over het waterbeheer in het Rampjaar opnieuw gepland.

Wisseltentoonstelling De Oude Hollandse Waterlinie
Vanaf 21 september geven we in deze speciale deeltentoonstelling uitleg over de
werking van de waterlinie (de voorgeschiedenis, het ontwerp, en het eerste gebruik)
en de context waarin de Oude Hollandse Waterlinie tot stand kwam.
Het gaat dan om de Franse aanvallen (diverse Franse pogingen om de waterlinie te
passeren, saboteren en doorkruisen), de Nederlandse acties (de verplaatsing van de
linie, herovering van een aantal plaatsen) en de nieuwe vestingen (in en na 1672 zijn
diverse nieuwe forten aangelegd en zijn steden als Naarden en Nieuwpoort
veranderd in moderne vestingen). Daarnaast geven
we informatie over wat er daarna gebeurde in de
achttiende eeuw (de linie werd in deze eeuw
verwaarloosd en twee keer mislukte de inzet) en
over de linie in het landschap (over de sporen van
de linie en het hergebruik van inundatiegebieden
als onderdeel van klimaatadaptatie). Natuurlijk
wordt e.e.a. met beeldmateriaal en een grote kaart
van het liniegebied geïllustreerd.
Bent u al eerder geweest dan zijn de nog volgende lezingen,
zoals die van Vera Verweij hierboven genoemd en de hier
gegeven uitleg over de Oude Hollandse Waterlinie een nieuw bezoek zeker waard. Elke woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag (m.u.v. 18 september) van 13.00 tot 16.00 in de R.K.-kerk te Vinkeveen.

Cursus Paleografie
Wist u dat overigens men in de zeventiende eeuw
met een compleet ander handschrift schreef dan wij
dat vandaag de dag doen?
Dit najaar organiseert het regionaal Archief RHCVV
te Breukelen een beginnerscursus paleografie van
de zeventiende eeuw.
In deze cursus leert u de basis van het lezen van
schrift uit de zeventiende eeuw.
De cursus vindt plaats op vijf donderdagavonden van 19.15 – 20.45 uur van
15 september t/m 20 oktober op de locatie in Breukelen,
Schepersweg 6e (in het Cultuurhuis). De kosten van de
cursus bedragen € 85 per persoon. Aanmelden kan via de
website van het RHCVV te Breukelen.

Septembernummer Proosdijkroniek
Vanaf deze week verspreiden we het septembernummer
van ons kwartaalblad.
Een prachtige, rijk geïllustreerde bloemlezing van ons
regionale geschiedenis. Iets om weer naar uit te zien!
Veel meer over de inhoud kunt u lezen op onze website
proosdijlanden.nl en… kijkt u ook regelmatig naar RTV
Ronde Venen, met speciale reportages over de artikelen in
ons kwartaalblad?!

Rabo ClubSupport
De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2022 is gestart!
Leden van ‘Rabo Rijn en Veenstromen’ kunnen via de Rabo App of Rabo Online
Bankieren t/m 27 september hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een
warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club of vereniging uitgebracht
worden, des te hoger de bijdrage die de club of vereniging ontvangt. Op De
Proosdijlanden kunt u ook stemmen. Vanzelfsprekend van harte aan bevolen.
Wij willen het te ontvangen bedrag besteden aan de extra kosten die verbonden zijn
aan onze activiteiten rond het Rampjaar 1672.

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.
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.
We zijn nu druk bezig om de catalogus te completeren en alle fouten eruit te halen.
Hiermee zijn we nu zover gevorderd dat de tweede versie, met een toelichting hoe de
catalogus te gebruiken, zeer binnenkort kan worden gepubliceerd.
(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
Ook onze beeldbank bevat regelmatig nieuwe aanvullingen. Bezoek onze website
(proosdijlanden.nl) om onze collecties te bekijken.
Zo hebben we inmiddels ook een reeks foto’s geplaatst van de eerste weekenden
van de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’.
Zie ook de Beeldbank/ Actueel archief.

Signeersessie Fred de Heij
Op 10 september was striptekenaar Fred de
Heij aanwezig bij de tentoonstelling
RampZalig. Hij nam de tijd om zijn stripboek
‘Het Waterwapen’ te signeren.
Ter plekke heeft De Heij zijn tekenkunsten aan
de aanwezigen kunnen tonen. Het publiek
was onder de indruk. Diverse bezoekers
gingen met een waar kunstwerkje naar huis.

Belangrijke data
Tot en met 30 okt

Tentoonstelling 1672 RampZalig

R.K.-kerk Vinkeveen

13.00 uur

Tot en met 30 oktober

Educatieproject groepen 7 basisscholen De Ronde Venen

18 september

1672 Fietsroutedag, start d’werkplaats
Tentoonstelling voor 1 dag niet toegankelijk

19 september - 30 oktober
24 september
8 oktober

Wisseltentoonstelling Oude Hollandse Waterlinie
Lezing Vera Verweij: ‘Het Rampjaar in beeld gebracht’
Lezing Maarten Ouboter: ‘Inundatie van de Ronde Venen’
deze lezing stond oorspronkelijk gepland op 10 september
Lezing Joke Kok: ‘De rampjaren in en voor Utrecht’
Slotdag Tentoonstelling ‘1672 RampZalig

15 oktober
30 oktober
17 november

Algemene Ledenvergadering
Lezing 1672 Daan Wolfert

v.a. 10.30

Ohk Mijdrecht 20.00 uur
Ohk Mijdrecht 20.30 uur

Op de zaterdagmiddagen van de lezingen starten de lezingen om 13.30 uur
met aansluitend om 14.30 uur de wargames/ battlefield.
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