
Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie in 1672/1673

Lezing op 29 februari 2016 door Leen Ouweneel

Voorloper van de Oude Hollandse Waterlinie 

Er zijn weinig gebieden in de wereld waar oorlogvoering en water zo nauw 
met elkaar verbonden  zijn als in Holland. Hier bedoel ik mee de huidige 
provincies Noord- en Zuid-Holland. 

Bij oorlogvoering in deze drassige landen waren veldslagen nauwelijks aan de 
orde. Gedurende de Opstand tegen de Spaanse gezag waren de Spaanse 
bevelhebbers, o.a. Alva, zich genoodzaakt zich aan het Hollandse landschap aan 
te passen. De tactiek werd dan ook om de opstandige steden te onderwerpen. 
Hiertoe werd eerst een wig gedreven tussen West-Friesland en de rest van 
Holland door de verovering van Haarlem (Amsterdam bleef nog spaansgezind 
tot 1578) 



 
Afb. 2 De aanvalsdreiging van Alva in 1572/73 (pag. 456 Hollanders en het 
water) 
 
Herovering van zowel Brielle, Alkmaar en Leiden leden echter schipbreuk door 
onderwaterzettingen. In verband met het ontzet van Leiden werd een enorm 
gebied onder water gezet. 
 
 



 
Afb. 3 Het ontzet van Leiden en de bijbehorende inundaties in 1574 (pag. 462 
Hollanders en het water) 
 
Zoals hierop duidelijk is te zien gebeurde dit door het maken van diverse gaten 
in Schielands Hoge Zeedijk. Dit ging uiteraard ten koste van de 
boerenbevolking. Het duurde zelfs tot 1580 voordat het land weer zijn oude 
opbrengst gaf. 
 



Uit de ervaringen van de beginjaren van de Opstand zijn lessen getrokken, zodat 
ommuurde steden in de frontlinie werden voorzien van omwalling en brede  
grachten. Aarden wallen waren beter bestand tegen kanonskogels dan stenen  
wallen of muren. 
  

 
Afb. 4 Kaart van Blaeu van Schoonhoven (Schoonhoven Blaeu 1652 Wikipedia) 
 
Schoonhoven werd in 1575 veroverd door de Spanjaarden die een grote bres in 
de stadsmuur hadden geschoten. Daarom werden eind 16e eeuw de bastions aan 
de oosten zuidzijde aangelegd. Kroon op dit werk was de enige resterende 
stadspoort, namelijk de Veerpoort uit 1601. In 1673 werd de omwalling voltooid 



door ook de noord en westzijde van de stad te bastionneren. Duidelijk een 
frontierstad dus. 
 
Ter vergelijking nu de kaart van Gouda van Blaeu omstreeks dezelfde tijd. 
 

 
Afb. 5 Kaart van Blaeu van Gouda (Gouda Blaeu Wikipedia) 
 
Duidelijk is te zien dat op een klein bastion na, hier nagenoeg geheel sprake is 
van de middeleeuwse ommuring.  
Uit de volgende afbeelding uit het Rampjaar is duidelijk te zien dat de stadmuur 
gemakkelijk aan gort gebombardeerd zou kunnen worden. 
 



 
Afb. 6  De Rotterdamse of Dijkspoort  in 1672 (Van Wallen, vesten en harkieren 
pag. 25) 
 
Er zijn overigens wel plannen geweest om de stad van bastions te voorzien. Zo 
is zo’n plan uit 1617, de tijd van stadhouder Maurits. 
 



 
Afb. 7 Vestingplan van Gouda uit 1617 ( Van Wallen etc. pag. 51) 
 
Het is een soort pop-up kaart uit het Streekarchief die in dichtgeklapte toestand 
de oude stadsverdediging zien en in opengeklapte toestand de plannen. 
Door het gunstige verloop van de tachtigjarige oorlog was realisatie van die 
plannen niet urgent.  
Ook in 1672/1673 werd aan de vestingwerken weinig veranderd.  Het ravelijn 
buiten de Tiendewegspoort werd versterkt en alle bebouwing tussen die poort en 



de IJssel werd afgebroken.  Verder werd een hoornwerk ten westen van de 
Mallegatsluis aangelegd, die evenwel na de verdrijving van de Fransen in 1673 
al weer werd afgebroken.   
Na 1672 verschoof de linie in oostelijke richting en kwam Gouda verder van het 
front af te liggen, zodat je zou kunnen stellen dat er in zekere zin een einde 
kwam aan de militaire betekenis van Gouda’s stadsverdediging. 
De poorten van de stad fungeerden nog als gevangenis en om ongewenst bezoek 
tegen te houden → bedelaars, zwervers en pestlijders. 
 
De vorming van de Oude Hollandse Waterlinie 
 
De start daarvan was uiteraard het Rampjaar 1672. De Republiek werd de oorlog 
verklaard en wel eind maart door Engeland, begin april door Frankrijk en eind 
mei door de bisschoppen van Münster en Keulen. 
Een legermacht van meer dan 100.000 man viel op 12 juni langs de Rijn de 
republiek binnen. Vanaf  27 juni zetelde de Zonnekoning zelfs al in Zeist. 
 
De Franse koning was er, gezien de overmacht aan manschappen en zijn 
gerenommeerde legeraanvoerders (Condé, Luxembourg en Turenne), van 
overtuigd dat ook de provincie Holland hem als een rijpe appel in de schoot zou 
worden geworpen en maakte dan ook geen haast bij de verdere verovering. Dat 
gaf tijd om de verdediging van dit belangrijkste gewest in gereedheid te 
brengen. 
 
De nonchalance van de Franse koning om niet direct door te stoten naar het hart 
van Holland wordt aardig weergegeven door een rijmpje ui1673: 
 
            Op ’t verblijf van den Koning tot Seist 
 
De Koningh bleef te Seist stil zonder voor te treden 
Met zijn voorspoedig Heir; de reden had wel vereischt 
Dat hij had voortgegaan: Maar God heeft met die Seist 
De voortgang van zijn Zeeg’ aldaar glad afgesneden 
 
Het Staatse leger had zich inderhaast teruggetrokken naar Holland, waar vanaf 
18 juni met de opbouw van de waterlinie werd begonnen. Het onderwaterzetten 



van de linie ging bepaald niet van een leien dakje, met name werd van de 
boerenbevolking veel weerstand ondervonden. 
 

 
Afb. 8  Kaart van de waterlinie in 1672 (pag. 18 Cordon) 
 
Op deze kaart zijn zogenaamde “kommen” aangegeven. Dat is een metafoor 
voor de eigenaardigheid van ons cultuurlandschap. De landerijen tussen de 
rivieren waren door eeuwen van ontwatering grotendeels lager komen te liggen 



dan het buitenwater. Dat de tussenliggende landerijen daar toch bewoond en 
gebruikt konden blijven, was en is nog steeds te danken aan een fijnmazig net 
van ontwateringssloten, weteringen en boezems, alsmede hoog opgeworpen 
dijken en kaden voor de beveiliging. 
 
De hoogheemraadschappen die dit alles met de diverse ambachten onderhielden, 
kregen vanaf april 1672 een belangrijke rol toebedeeld voor de militaire 
inundatie. In hoge nood moest nu het buitenwater niet buiten het land van de 
polders worden gehouden en gewerkt, maar juist naar binnen gelaten en 
vastgehouden. 
In april en mei was daar in de gebieden van de verschillende 
hoogheemraadschappen onderzoek naar gedaan en rapport over uitgebracht. In 
die rapporten werd veelal een redenering opgezet die moest aantonen dat een 
inundatie in het eigen gebied op allerlei problemen zou stuiten en dat een 
naastliggende regio beter hiervoor geschikt zou zijn. Ik kom hier m.b.t. de 
Krimpenerwaard nog op terug. 
 
De waterlinie diende om de provincie Holland te verdedigen, zodat aan de 
soevereiniteit van het grondgebied van Utrecht en Gelderland door de Staten van 
Holland zo goed mogelijk de hand werd gehouden. Maar delen daarvan werden 
zo nodig toch onder water gezet. Dat kon ook niet anders door de 
gecompliceerde grenslijnen. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit deze detailkaarten. 
 



 

 
Afb. 9 en 10 Grensgebied tussen Holland en Utrecht resp. boven en onder van 
Reise en zakatlas) 
 



Hieruit blijkt bijvoorbeeld: 
• Het smalle inundatiegebied tussen de Enkele en Dubbele Wiericke deels op 
  Hollands en deels op Utrechts gebied lag 
• De Lopikerwaard een lappendeken was van Hollands en Utrechts gebied 
 
Het zou voor de hand hebben gelegen het gebied tussen de Gouwe en de Enkele 
Wiericke onder water te zetten. In “Duizend jaar Gouda” las ik daarover dat na 
de benoeming van Willem III op 3 juli 1672 tot stadhouder door de Staten van 
Holland, het stadsbestuur van Gouda zich niet langer verzette om grote delen 
van Holland onder water te zetten. 
Op 12 juli werden de sluizen opengezet om het benodigde water voor de 
inundaties te krijgen, “soveel als de Gouwe sal connen swelgen”. Deze actie 
leidde tot groot rumoer op het omliggende platteland. Boze boeren uit de wijde 
omtrek begaven zich, gewapend met spade en riek, op weg naar de stad en 
forceerden op 15 juli de Tolpoort. Zij trokken op naar het stadhuis en eisten 
stopzetting van de waterinlating. In overleg met de prins werd de inundatie 
inderdaad stopgezet. 
 
In Schoonhoven ging de besluitvorming over de verdediging van de stad en de 
onderwaterzetting  ook moeizaam, maar met een positiever resultaat. Op 15 juni 
besloten de Staten om de stad in een behoorlijke staat van verdediging te 
brengen. Op 17 juni kwam hiertoe markies de Louvignies met het infanterie-
regiment van Westerloo, de cavallerie-regimenten van Ginkel en Opdam en 
twee eskadrons Spaanse cavalerie bij Schoonhoven aan. In de stad heerste echter 
verslagenheid over de oorlogssituatie en alles leek erop te wijzen dat men de 
stad wilde overgeven. Pas na veel vergader werd de Louvignies met zijn leger in 
de stad toegelaten. Waarschijnlijk heeft burgemeester Hugo van Arkel, als 
fervent medestander van de prins, de toelating van Louvignies met zijn legertros 
doorgedrukt. Hij werd in ieder geval door de prins beloond, omdat hij hem op 30 
september van 1672 liet benoemen in de lucratieve functie van dijkgraaf van de 
Krimpenerwaard. De fungerende dijkgraaf, Gijsbert Cornelis Botter uit 
Schoonhoven, werd eenvoudig aan de kant gezet. 
Ook hier een groot protest van de boeren die de dijk bezetten en dreigden de 
stad in brand te zullen steken als de dijken zouden worden doorgestoken. De 
Louvignies trad echter krachtig op en zorgde ervoor dat de soldaten op 24 juni al 
begonnen enige gaten in de dijk van de Lopikerwaard  te maken in Willige 
Langerak.  



Aangezien De Louvignies bevreesd was dat de vijand over Haastrecht door de 
Krimpenerwaard op Schoonhoven zou aanrukken (het westelijk deel van de stad 
was nog ommuurd en dus hoogst kwetsbaar), stelde hij op 26 juni voor aan de 
Staten van Holland om middels een doorsnijding van de Lekdijk beneden 
Schoonhoven ook de Krimpenerwaard te inunderen. Die toestemming kreeg hij 
twee dagen later. 
Deze toestemming heeft ervoor gezorgd dat door diverse historici de 
Krimpenerwaard als inundatiegebied werd aangemerkt. Dit was echter maar zeer 
ten dele het geval. De Louvignies volgde namelijk een advies van dijkgraaf en 
hoogheemraden op om de Krimpenerwaard niet onder water te zetten, omdat het 
water dan naar de noordwesten zou weglopen, waar de laagstgelegen polders 
van de waard liggen. 
De oplossing was de aanleg van een kade van de Hemstoep tot aan de 
Koeneschans, waarbij de schoordijk (dijk direct grenzend aan de rivier) tussen 
de stad en de Hemstoep werd doorgestoken. Uit de concept- declaratie van 
schrijflonen van de secretaris van het hoogheemraadschap blijkt dat begin juli de 
kade al is aangelegd. 
 
 

 
Afb. 11 Opdracht van generaal de Louvignies ( HEK 4e jaargang pag. 91) 
 
Uit deze opdracht blijkt ook dat op 15 juli de “nieuwen dijck of cade”  gereed 
was en dat de inwoners van de waard opdracht kregen zowel de nieuwe kade als 
de Westvlidterdijk van de Hemstoep tot aan  Haastrecht te bewaken.  



De bewakers kregen opdracht van Louvignies “als vijanden aen te tasten, te 
doorschieten oft gevangen te nemen die deseleve soude willen hinderen. 
 
Ik wil toch wat begrip voor het boerenprotest: 
• de boeren werden opgezadeld met ondergelopen landerijen, de kosten van  
  herstel van doorgestoken dijken en allerlei opgedragen werkzaamheden.  
• de hoge heren maakten de dienst uit en de boeren redeneerden meer in de trant 
  van “of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt, het leidt tot hetzelfde  
  resultaat, de boer is de pineut”. 
• wij moeten ons niet voorstellen dat men toen het nationalistische idee had “van 
  ons land wordt door een vreemde macht aangevallen en we moeten ons  
  verdedigen”. Men voelde zich alleen betrokken bij de plaatselijke en regionale 
  gemeenschap. 
 
De positie van Oudewater en Woerden 
 
De terugtocht van het Staatse leger tot achter de waterlinie had tot gevolg dat 
beide vestingsteden door prins Willem werden prijsgegeven. Woerden werd op 
de 24e juni bezet en Oudewater een dag later. Volgens ooggetuigen traden de 
bezetters zeer fatsoenlijk op. Op 11 juli echter werden alle troepen  
teruggetrokken, waarschijnlijk omdat de Fransen bang waren dat de gebieden 
rond beide steden ook onder water gezet zouden worden. 
Er ontstond nu een merkwaardige situatie, beide steden kwamen tussen twee 
legers in niemandsland te liggen en hadden met beiden contact. 
Op 15 september wordt Oudewater evenwel in staat van verdediging gebracht 
door de Staatse troepen, waarbij nieuwe vestingwerken werden aangelegd, onder 
meer halve manen voor de poorten. 
 



 
Afb.  12 Plattegrond van Oudewater (pag. 47 Cordon) 
 
Vanuit Oudewater werden vervolgens aanvallen uitgevoerd op Montfoort en het 
inmiddels door de Fransen weer bezette Woerden, dat zelfs tot 7 november 1673 
in Franse handen bleef. 
 
Wel werden eind 1672 en begin 1673 de waterlinie verbreed zoals op deze kaart 
te zien is 



 
 
Afb. 13 De Hollandse Waterlinie in 1672 en 1673(pag. 36 Cordon) 
 
Nu werd dus ook het stuk land tussen de Enkele Wiericke en de Gouwe onder 
water gezet. 
 
Hoe werkte het verdedigingssysteem nu? 
 



Er was geen sprake van een aaneengesloten watervlakte, zoals de schoolplaat 
met stadhouder Willem III suggereert. 

 
 
Afb. 14 Aan de Hollandse Waterlinie (pag. 32 Cordon) 
 
Wilt u overigens een soortgelijk beeld zien dan kunt u net ten zuiden van 
Haastrecht bij de pas gerestaureerde boezemmolen zo’n ondergelopen stuk land 
bezien. Het betreft de voormalige Hoge Boezem waarbij vroeger water uit de 
Vlist werd gemalen, dat vervolgens bij eb op de IJssel werd geloosd. Nu is dit 
gebied ingericht als overloop als de Hollandse IJssel teveel water heeft. 
 



 
Afb. 15 Foto van de Hooge Boezem (Gemaal, voorpagina) 
 
Door de linie lopen allerlei dijken, kaden en waterlopen, zogenaamde accessen. 
Een acces is een vakterm  uit de vestingbouwkunde. Accessen vormen 
toegangen (Frans: accès) die door een inundatie voert. Ze vormen kwetsbare 
punten die door verdedigingswerken afgesloten moeten worden. 
 
Voor de regio rondom Gouda en dus voor de verdediging van Gouda zelf zijn de 
volgende verdedigingswerken van belang: 
 
• Nieuwerbrugse schans, gelegen aan de Oude Rijn en de Dubbele Wiericke. 
 
Dit was oorspronkelijk een oude Spaanse schans die in 1575 werd opgeworpen 
om Woerden te belegeren. Deze werd in 1672 opgeknapt onder leiding van 
kolonel Pain et Vin. De verschansing bestond uit een aarden borstwering 
richting Woerden, waarop kanonnen waren geplaatst. 
De achterzijde, richting Bodegraven, was echter open en alleen afgesloten met 
“Spaanse ruiters”, gekruiste palen met scherpe punten. 



 
Aan deze schans is de enige inval van de Fransen in het hart van Holland 
verbonden. Eind november had generaal Luxembourg het plan opgevat een inval 
in Holland te doen met als doel Den Haag in brand te steken om op die wijze de 
Republiek tot onderwerping aan de Franse heerschappij te dwingen. Toen de 
vorst midden december was ingevallen, besloot hij tot uitvoering van dit plan. 
Dit geeft al aan wat de grootste zwakte is van een waterlinie, namelijk strenge 
vorst. 
In de nacht van 27 op 28 september 1672 vertrok Luxembourg met een leger van 
8000 man en 400 man cavalerie uit Woerden om te trachten over de bevroren 
waterlinie Holland binnen te vallen. Via Zegveld ging hij naar Zwammerdam en 
trok dus om Nieuwerbrug en Bodegraven heen.  
 

  
Afb. 16 De tocht van de Fransen eind 1672 (Sterk Water, pag. 38) 
 



Het Staatse leger speelde hierbij bepaald geen glansrol. Generaal Koningsmarck 
gaf namelijk bij het vernemen van de tijding dat Luxembourg in aantocht was 
het bevel om terug te trekken op de Goudse sluis en Alphen en gaf hem dus vrij 
baan. 
Kolonel Pain et Vin had opdracht gekregen om de Nieuwerbrugse schans met 
troepen te versterken en daar het bevel op zich te nemen. Hij zag zich op weg 
daar naar toe echter afgesneden van de hoofdmacht van Koningsmarck en nam 
daarop het besluit zich op Gouda terug te trekken. 
 
Over dat terugtrekken op Gouda zijn wij goed geïnformeerd door een dossier uit 
het Oud-archief  Gouda getiteld “Stukken betreffende ’s lands  defensie 1672 - 
1678. (Streekarchief beheerscode ac 1 inventarisnummer  2718)”. 
Hierin vond ik een brief van baljuw en burgemeesters van Gouda aan 
veldmaarschalk Paulus Wirtz, die het opperbevel bij de waterlinie voerde, 
aangezien Willem III op campagne was in Brabant. 
 

 
Afb. 17 Brief van 7 januari aan Wirtz 
 



In deze brief  wordt geantwoord op het verzoek van Willem III om aan Wirtz 
naar waarheid te berichten wat er zich met betrekking tot kwartiermeester-
generaal Pain et Vin binnen de stad had afgespeeld. 
Het relaas begint met de constatering dat de vroedschap op woensdagavond de 
28e december vergaderde omdat de mening had postgevat dat de vijand een oog 
zou kunnen laten vallen op de stad. Men had daarom besloten om de sluizen te 
openen om het land onder water te zetten, inclusief een verlaat (kleine 
schutsluis) buiten de Kleiwegpoort (in de richting van Bodegraven). Welke 
sluizen dat zijn geweest is wellicht op deze kaart uit 1615 af te lezen. 
 

 
Afb. 18 Kaartblad uit de atlas van het hoogheemraadschap Rijnland (Holland in 
kaart en prent pag. 91) 
 
Het relaas vervolgt met de mededeling dat de baljuw, die opdracht had gekregen 
de sluizen te openen, Pain et Vin te paard tegenkwam en dat die vroeg naar de 
burgemeesters . De brief meldt dat hij de baljuw met “grote verbaasdheid” 
mededeelde door de vijand te zijn afgesneden.  
Voor  beide burgemeesters (Van der Tocht en de Lange) gebracht, verzocht hij 
om twee à drie man om hem over het ijs te geleiden naar Nieuwerbrug om de 
twee regimenten die daar lagen op te halen. Dat werd hem toegestaan. ’s Avonds 
laat kwam hij vermoeid weer terug en deelde een aantal vroede vaderen, die nog 
op het stadhuis aanwezig waren, mede dat de regimenten volgden en gered 
waren. 



Ten aanzien van de afsnijding refereerde hij aan het feit dat Koningsmarck met 
zijn leger zich teruggetrokken had tot voor de poorten van Leiden en dat hij erop 
vertrouwde gehandeld te hebben volgens de intentie van Zijne Hoogheid Willem 
III. 
Hij werd echter op 30 december op last van de gedeputeerden te velde 
(afgevaardigden van de staten der provincies) in verzekerde bewaring gesteld en 
vervolgens van plichtsverzuim beschuldigd door de krijgsraad ter dood 
veroordeeld en op 23 januari 1673 “met de zwaarde” ter dood gebracht en 
vervolgens op het koor van de Sint Janskerk zonder enig ceremonieel begraven.  
Koningsmarck bleef buiten schot, hoewel hij eigenlijk meer schuld droeg dan 
Pain et Vin. 
De naam Pain-et-Vin is overigens een Franse verbastering van Moise Paywin, 
die als Franse huurling in dienst was van het Staatse leger.  
 
Inmiddels was op 29 december de dooi ingevallen, hetgeen voor Luxembourg 
aanleiding was om zich terug te trekken. Hij zou anders in Holland in een 
geïsoleerde positie terechtkomen. Inmiddels waren Zwammerdam en 
Bodegraven en omliggende plaatsen geplunderd en in brand gestoken. Door die 
invallende dooi werd de vrees van het Goudse stadsbestuur dat Gouda daarna 
aan de beurt zou zijn, geen bewaarheid.  
 



 
Afb. 19 Spiegel der Franse tirannie 
Romein de Hooghe, pag. 87 
  
Deze prent van Romein de Hooghe, die de verwoesting van Zwammerdam in 
beeld brengt, was niet alleen informatief bedoeld, maar ook als oorlogs-
propaganda om de Fransen zo zwart mogelijk af te schilderen. In werkelijkheid 
werd de bevolking niet uitgemoord. De meeste inwoners hadden de Franse 
woede niet afgewacht en waren al lang gevlucht. 



 
Aangezien de Nieuwerbrugse schans verlaten was door het uitwijken van Pain et 
Vin naar Gouda, kon Luxembourg zich ongehinderd via de Rijndijk 
terugtrekken.  
 

 
Afb. 20 Vrije impressie van de terugtocht van het Franse leger 
Groene Hart Leven, pag. 7 
 
 
Na de terugtocht van de Fransen lieten de Staten van Holland aan de Dubbele 
Wiericke en de Rijn het Fort Nieuwerbrug verrijzen met aan de overkant het 
Fort Pain et Vin. Een merkwaardige verwijzing naar de terechtgestelde officier. 
 



 
Afb. 21 Fort Nieuwerbrug 
Sterk water, pag. 36 
 
Vlak daarachter aan de Enkele Wiericke verrees aan de Enkele Wiericke het 
Fort Wierickerschans 



 
Afb. 22 Luchtopname Fort Wierickerschans 
Groene Hart Leven, pag. 9 
 
• De Prinsendijk 
 
Ten zuiden van het fort Wierickerschans ligt de zogenaamde Prinsendijk , 
vernoemd naar de stadhouder. Wordt overigens ook wel Wierickerdijk 
genoemd. 
Deze werd aangelegd omdat de Fransen ook het wapen van het water begonnen 
in te zetten. In het door hen bezette land aan de oostkant van de OHW lieten zij 
moedwillig veel water uit de Lek naar binnen stromen, dat ze vervolgens 
probeerden in de richting van het lager gelegen toenmalige hoofdkwartier van de 
prins in Bodegraven te laten aflopen. 



 
Afb. 23 Het prince quartier in Bodegraven in augustus 1672. 
 
Vanaf oktober 1672 begon deze offensieve actie van de vijand “om Holland te 
verdrinken” effect te sorteren. Onmiddellijk werd opdracht gegeven aan de grote 
hoogheemraadschappen om direct werk te maken van het verzwaren en ophogen 
van de keerkade tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Voor het 
benodigde geld en de mankracht moesten ze zelf zorgdragen. Medio november 
was de dijk klaar. 



 
Afb. 24 Manuscriptkaart van de polders Lange weide en Ruigeweide (De Conste 
van Geometria  pag. 25) 
 
Deze kaart werd gemaakt als bijlage van een verzoekschrift uit 1673 van de 
ingelanden om vrijgesteld te mogen worden van onroerendgoedbelasting 
vanwege de schade die ze hebben opgelopen wegens de onderwaterzetting. 
 
Ook gaf de prins in diezelfde maand oktober opdracht aan het 
hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard om de West-Vlisterdijk tussen 
Haastrecht en Schoonhoven op te hogen. Kom ik later op terug. 
 
• De Goejanverwelleschans 
 
We komen aan bij de Goejanverwellesluis bij de Dubbele Wiericke. Op 17 juni 
werd de sluis geopend en kon het gebied tussen de beide Wiericken onder water 
gezet worden. Tot het verdedigen van de beide IJsseldijken werden 
verdedigingswerken vóór de Goejanverwellesluis opgeworpen. De boeren uit de 
omgeving werden gedwongen dit werk uit te voeren door de bevelhebber van de 
Staatse troepen, de graaf van Hoorn. 
 
 



 
Afb. 25 Versterkingen bij Goejanverwelle in 1787  
Sterk Water, pag. 51 
 
Vermoedelijk niet geheel betrouwbare weergave, maar het geeft wel aan dat 
vanuit de beide bastions zowel de rivier als de beide dijken met kanonnen en 
musketten bestreken konden worden. 
 



Begin juli vond nog een Franse aanval plaats vanuit Oudewater. De Fransen 
wilden beletten dat de graaf van Hoorn de weg van Hoenkoop naar 
Goejanverwelle zou doorsnijden en dus onbruikbaar maken. Een detachement 
infanterie van 126 man wist hen echter op de vlucht te jagen. Kort daarop 
verlieten de Fransen Oudewater, zodat Van Hoorn die stad kon bezetten. 
 
Ondanks de bezetting van Oudewater en het in een beter verdedigbare staat 
brengen van die stad, werd in juni 1673 bij de sluis een nieuw verdedigingswerk 
aangelegd. 
 



 
Afb. 26 Bestek (0986-502, Archief Ouderkerk a/d IJssel) 
Besteck waer naer men door last van sij hoogheyt besteden will, het maecken 
van een retrenchement van eenen hoeck van de kadijck aff tot aenden hoogen 
dijck toe recht tegen over de Goverwelssche Sluijs alsmede het leggen & 
maecken van een redoete op den voorst(aande)  dijck & dat ter plaetsche hem 
aengewesen 
Hieraan is het volgende verhaal verbonden: 
Het totale werk werd aangenomen door drie aannemers en wel: 



 
Afb. 27 Copie memorie 
 
• een redoute aan de kleine wieringh (Enkele Wiericke) door Jan Ariensz. in Ter 
  Goude 
• Een groot retranchement vanaf de IJssel tot aan de redoute door Jan Cornelisz.  
  uit Ouderkerk 
• Een hoornwerk voor de Goverwellesluis door Cornelis Jansz. De Jong uit  
  Gouderak 
 
Hieruit blijkt dat het aangenomen werk maar gedeeltelijk is betaald. Hoewel 
zowel ingenieur Smets de opzichter alsmede de gezamenlijke aannemers 
herhaaldelijk hebben aangedrongen op betaling, aangezien de werken conform 
het bestek waren uitgevoerd, bleven die posten onbetaald. 
Een vermoedelijke reden van de wanbetaling is het feit dat de stad Gouda eind 
januari 1674 opdracht kreeg van Prins Willem III om de fortificatiën in 
Goverwelle en Driebruggen te slechten. 



 
Afb. 28 Brief van Prins Willem III, medeondertekend door Constantijn Huygens 
             jr. zijn secretaris 
 



 
Afb. 29 Archief briefje waar die brief moest worden opgeborgen 
 
Uit een brief van 11 januari 1675 van ingenieur Smets blijkt dat hij van de heer 
Van Leeuwen, lid van Gecommitteerde Raden, namens de stad Leiden, ten 
antwoord had gekregen dat hij niet in staat was geweest de werken van defensie 
te kunnen zien en daarom geen opdracht tot betaling kon geven. Dat is geen 
wonder, die waren er niet meer. 
 
Tenslotte nam Joost Schiltman, Schout van Ouderkerk, in 1678 de 
verantwoordelijkheid op zich om de getroffen aannemers van Ouderkerk en 
Gouderak uit te betalen. Die kreeg vervolgens op 15 maart 1680 het bedrag van 
480 gld. 11 stuivers van het Comptoir-generaal van de Staten weer vergoed. Of 
Jan Ariensz. Uit Gouda zijn 162 gld. en 10 stuivers ooit heeft ontvangen, is mij 
niet bekend. 



 
Afb. 30 Betaling van de 480 gld. 11stuivers 
 
Voordat ik aandacht schenk aan het hierop volgend deel van de waterlinie 
behandel, wil ik eerst aandacht schenken aan de relatie van Gouda met de 
Krimpenerwaard. 
 
Zoals u weet heeft Gouda ook een stukje van de Krimpenerwaard geannexeerd, 
te weten Stolwijkersluis in 1964, met de herindeling van 2015 is die situatie 



gehandhaafd. Er zijn dus naast de gemeente Krimpenerwaard nog twee 
gemeenten die deel uitmaken van de waard, te weten Krimpen a/d IJssel en 
Gouda. 
Maar ook voorheen had Gouda invloed in de waard en wel vanaf 1423 toen het 
hoogheemraadschap werd opgericht. Het zogenaamde dijkscollege bestond uit 
de dijkgraaf, benoemd door de landsheer en zeven hoogheemraden, waarvan de 
steden Dordrecht, Gouda en Schoonhoven er alle drie twee mochten benoemen 
en de dijkgraag zelf de zevende. 
 

 
Afb. 31 Wapen van het hoogheemraadschap (HEK 3e jaargang nr.1) 
 
Gevierendeeld wapen met de Hollandse leeuw (representerende de landsheer en 
de drie stadswapens van resp. Dordrecht, Gouda en Schoonhoven. 



 
Hoewel de drie steden destijds niet in de Krimpenerwaard lagen, Schoonhoven 
pas officieel halverwege de 19e eeuw, was die afvaardiging niet zo 
verwonderlijk. Vermogende stadsbewoners hadden namelijk bezittingen in de 
waard, dat was zelfs vereist om voor hoogheemraad in aanmerking te kunnen 
komen. Je moest voor een bepaald bedrag “gegoed” zijn in de waard. 
 
In de periode 1672/1673 waren namens de Stad Gouda afgevaardigd als 
hoogheemraad Gerard Cinq en Mr. Floris Cinq. 
Volgens Duizend jaar Gouda werd G. Cinq als burgemeester afgezet door de 
stadhouder Willem III, maar mocht blijkbaar als hoogheemraad blijven zitten.  
Wel zette de stadhouder Gijsbert Cornelis Botter uit Schoonhoven af als 
dijkgraaf en benoemde op 30-09-1672 Hugo van Arkel, burgemeester van 
Schoonhoven als dijkgraaf. Vermoedelijk een gunst van de stadhouder, omdat 
Hugo hem door dik en dun had gesteund om Schoonhoven in een verdedigbare 
staat te brengen en omdat hij verwachtte dat Hugo hem als dijkgraaf ook terwille 
zou zijn. 
P.S. Nadat Hugo van Arkel in 1679 wegens malversaties was afgezet, volgden 
tot eind 18e eeuw alleen maar Goudse regenten als dijkgraaf bijvoorbeeld: 
• 1681-1700 Mr. Melchior Gerard van Rietveld 
• 1704-1741 Mr. Bruno van der Dussen 
• 1754-1791 Mr. Bruno van de Does 
De beiden laatsten waren ook hoogheemraad voor Schieland! 
Die voorkeur voor Goudse regenten was overigens zwaar tegen het zere been 
van hun Schoonhovense collega’s. Schoonhoven zag zich namelijk als 
“hoofdstad” van de Krimpenerwaard, hoewel ze gelijk Gouda er net buiten lag. 
Pas in 1791 kwam er weer een Schoonhovenaar aan de beurt, namelijk Gerardus 
van den Bosch.  
 
• De West-Vlisterdijk en de Koeneschans 
 
Zoals ik hiervoor reeds heb aangegeven kwam de Krimpenerwaard niet onder 
water te staan met uitzondering van de driehoek  gevormd door de Bonrepas en 
de Nieuwe kade. Het noordelijk deel vanaf de Koeneschans draagt nu de naam 
Franse kade. Die naam dateert echter pas van 1794 toen bij de inval van de 
Franse revolutionaire legers deze kade opnieuw werd aangelegd. Het tussenstuk 
tussen de Hemstoep en de Franse kade is weer weiland geworden. Op mijn 



advies heeft de Stichting Groene Hart een plan ingediend om de verbinding 
tussen de Hemstoep en de Franse kade weer in ere te herstellen middels een 
fiets-/wandelpad. Dat plan is in het kader van het project Erfgoedlijnen door de 
provincie overgenomen. 
 

 
Afb. 32 Overzichtskaart Cultureel Erfgoed 
Pag. 55 Groene Hart Leven 
 
De West-Vlisterdijk en de Nieuwe kade kregen dezelfde functie als de 
Prinsendijk, namelijk als keerkade aan de achterzijde van de waterlinie 



 
Afb. 33 Kaart van de Krimpenerwaard uit 1745 
 
Reeds op 8 oktober ging er een bevel uit van dijkgraaf en hoogheemraden om op 
last van de stadhouder mannen te leveren om die keerkade te verhogen. 
 



 
Afb. 34 Opdracht tot het leveren van manschappen 
 
Maar dat zou wel geld kosten, hetgeen door de inwoners van de waard 
opgebracht zou moeten worden. Een deel van de ambachten zegde toe mannen 
te zullen sturen, maar een ander deel piekerde daar niet over. De bestuurders van 
Krimpen aan de IJssel waren het meest uitgesproken: “dat het onnodige costen 
sullen sijn ende geen of weijnig voordeel geven sal, sullen geen manschap 
senden.  



 
Het werd nu dus van het hoogste belang geacht de Krimpenerwaard droog te 
houden. De reden daartoe is duidelijk, namelijk het fourageren van de Staatse 
troepen en met name de leverantie van hooi voor de paarden, zoals blijkt uit 
deze opdracht aan het ambacht Ouderkerk.  
 

 
Afb. 35 Opdracht tot levering van hooi etc. 
 



Uit een brief van 25 mei 1673 van dijkgraaf en hoogheemraden aan stadhouder 
Willem III blijkt dat die verhoging destijds tot hun leedwezen niet is doorgegaan 
door de “difficulteiten” door de ingelanden opgeworpen ten aanzien van de door 
hen geraamde excessieve kosten en het volgens hen te late seizoen om een 
behoorlijk werk te kunnen afleveren. 
De oorlogssituatie noopte in april 1673 om de “doorsnijdinge” van de dijken 
rond Schoonhoven weer te heropenen. Die waren namelijk in juli 1672 
‘beersgewijs’ weer gedicht, om overstroming van de Krimpenerwaard te 
voorkomen.  ‘Beersgewijs betekent in driehoekige vorm, zoals we die in 
vestingsteden kunnen zien, maar dan daar gemetseld. Dit ter voorkoming dat de 
vijand van die dijk gebruik zou kunnen maken om Holland binnen te dringen.  
Eind oktober 1972 werd door Willem Bischop, gedeputeerde te velde van de 
Staten van Holland in overleg met de Louvignies opdracht gegeven om 40 
roeden dijks te verhogen en verzwaren di ‘door de militie op ordre van de 
Commandant affgenoemen & wtgegraven’waren. 
  
Op de 21e  april 1673 riep de dijkgraaf het college, de kavelen 
(vertegenwoordogers van de ingelanden) alsmede schouten en gerechten (de 
dorpsbestuurders) op om de volgende dag in Schoonhoven in “bellevidere””  
bijeen te komen 
 



 
Afb. 36 Vrouwepoort (huis erachter), vlakbij het huidige Belvedère  (HEK 37e 
jaargang nr. 2) 
 
om “zonder uitstel” de Nieuwe kade en de Vlisterkade te verhogen om het water 
te kunnen keren bij heropening van de doorsnijdingen om zodoende de 
Krimpenerwaard voor overstroming te behoeden. Een ieder diende haar 
“geschierde mannen” (aangewezen mannen voor het dijkleger) te waarschuwen 
om zich gereed te houden om aan die verhoging te werken. 
 
Die vergadering  was voor schouten, gerechten en kavelen aanleiding om te 
stellen dat ze bereid waren om de kade twee voet te verhogen en zich zouden 
wenden aan Willem III om het daarbij te laten of, indien de gewenste verhoging 
toch doorgang moest vinden,  subsidie te vragen voor de kosten, als zijnde te 
hoog voor de waard alleen. 
Er werd dan ook een verzoekschrift aan de stadhouder ingediend, waarvan een 
kopie te vinden is in het archief van Ouderkerk a/d IJssel. 



 
Afb. 37 1e blad van het verzoekschrift 
 
Schouten, gerechten en kavels betogen daarin dat het wijzigen van de 
Westvlisterdijk in een formele dijk niet noodzakelijk is, omdat die vijf voet 
water zou kunnen keren en als men die nog wat verstijfde en verhoogde, zonder 
veel kosten, zelfs zes voet zou kunnen keren. 
Uitgebreid werden de nadelen van de dijkverhoging geschilderd, die volgens 
hen na afloop van de oorlog onnodig zal blijken te zijn. 



 
• De aanleg zou excessieve kosten met zich brengen van aarde die uit het  
  omringende land gehaald zou moeten worden ter demping van de diepe sloten  
  naast de kade en voor opwerpen van het dijkslichaam 
• Veel goed getimmerde (gebouwde) woningen en plantagien (m.i.  
  boerenhoeven) zouden afgebroken moeten worden 
• De Krimpenerwaard was onmachtig om de kosten van die dijkaanleg te kunnen 
  betalen 
 
Daaraan voegden ze toe: 
Mocht de dijkaanleg toch plaats moeten vinden, dat de stadhouder er dan voor 
zou willen zorgen dat de kosten van het werk, alsmede de vergoeding van de 
schade aan particuliere eigendommen uit ’s lands kas vergoed zouden worden. 
 
De stadhouder bleef echter aandringen om de Vlisterkade te verhogen, zodat op 
15 mei de aanbesteding van het werk plaatsvond. De noodzaak daartoe bleek al 
een paar dagen later, toen door de noordwestenwind veel water door de gaten bij 
Willige Langerak naar binnen stroomde, zodat het waterniveau snel begon te 
stijgen, 
Dit was voor de graaf van Nassau, luitenant-generaal van de cavallerie, 
aanleiding om dijkgraaf en hoogheemraden op te dragen de gaten in de dijk te 
stoppen en weer  “beersgewijs” op te maken. Zo was het gevaar van inundatie 
van de Krimpenerwaard, middels overstroming van de Westvlisterdijk, 
voorkomen. 
 
Ui t de reeds genoemde brief van 25 mei aan Willem III blijkt dat de verhoging 
van de Vlisterkade aanbesteed was voor f. 36.650,-. waarbij nog 60 à 70 roeden 
onbesteed waren gebleven en geen rekening was gehouden met schade aan 
huizen en landerijen. 
Aangezien de dorpsbestuurders bleven stellen onmachtig te zijn de 
noodzakelijke bedragen op te brengen, verzocht het college van dijkgraaf en 
hoogheemraden advies aan de stadhouder hoe ze aan het benodigde geld 
moesten komen 
• het benodigde bedrag lenen 
• de gehoefslaagden alsnog te dwingen het geld op te brengen 
 



Prompt kwam het antwoord van de prins dat als het maken van de kade alsnog 
nodig zou blijken te zijn er geen beter middel voorhanden was als bij hoefslag 
ten laste van de waard en de ambachten die weigerden hiertoe te dwingen door 
de sterke hand (ofwel het leger). 
 
Hiermee kwam een einde aan deze controverse en werd de Westvlisterdijk niet 
opgehoogd. 
 
Halverwege Schoonhoven en Haastrecht ligt een schiereilandje van 0,18 ha in de 
Vlist. 
Hierop was destijds  de Koeneschans gevestigd, die ervoor moest zorgen dat het 
acces van de Slangeweg uit de richting Polsbroek , Polsbroekerdam en 
Benschop werd afgegrendeld. De schans is vermoedelijk in het begin van de 
Tachtigjarige oorlog aangelegd en vormde later een onmisbare schakel in de 
waterlinie. 
 

 
Afb. 38 Koeneschans (Gemaal De Hooge Boezem – Vlist)  
 
Recent is de schans aangekocht door het Zuidhollands Landschap en heeft er 
archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dat resulteerde in de vondst van 
gebruiksvoorwerpen, bakstenen en loden kogels. Verder werd informatie 
verkregen over de ligging van de aarden wallen en over een stenen huis waarvan 
de fundering nog onder het maaiveld ligt. 
 



• Schoonhoven en Nieuwpoort 
 
Als sluitstuk van de verdedigingslinie in de buurt van Gouda komen nu de 
tweelingsteden Schoonhoven en Nieuwpoort aan de beurt. Uit de ligging van 
beide steden is duidelijk af te lezen dat ze dienden om het acces via de dijken als 
via de rivier de Lek af te grendelen.  
 

 
Afb. 39 Nieuwpoort en Schoonhoven in de 18e eeuw (website Geschiedenis van 
Zuid-Holland) 
 
Als bijzonderheid is nog te melden dat De Louvignies, de commandant van de 
stad, bevreesd was dat de vijand met gewapende vaartuigen de rivier zou 
afzakken. Om die reden stelde hij begin juli voor om enige schepen in de Lek te 



laten zinken en daarachter een paar vaartuigen op te stellen, om op die manier 
het acces te kunnen verdedigen. Dit voorstel werd echter niet goedgekeurd, maar 
wel werden door de Staten van Holland eind juli nog twee uitleggers naar de 
Lek gezonden en een vlot op de rivier gelegd om de nadering van de vijand te 
beletten en later werden daartoe zelfs palen in de rivier geheid.  
 
Verder kan ik nog melden dat de inundatiesluis van Nieuwpoort gebouwd is 
onder het stadhuis om ingrepen van de boeren te voorkomen. 
 
Afb. 34 Achterzijde stadhuis Nieuwpoort (Rampjaar afb. 11) 
 
De rol van Gouda specifiek 
 
Zoals ik in mijn inleiding al heb vermeld was Gouda geen frontierstad in de 
OHWL, maar heeft toch een belangrijke rol gespeeld in de verdediging tegen de 
Fransen in de jaren 1672/1673. In de loop van mijn verhaal is de stad al enige 
malen aan de orde geweest, maar nu zal ik specifiek daarop inzoomen. 
 
• Crevecoeur (1-2717) 
 
Ik begin met het ter beschikking stellen van zogenaamde waardgelders. 
(huursoldaten die door de stedelijke overheid in dienst werden genomen om de 
orde te handhaven. Zij waren slechts in tijdelijke dienst en daarom “In 
Wartegelt” genoemd)  
De Staten van Holland besloten op 18 mei om 5 compagniën waardgelders naar 
Crevecoeur, Heusden en Geertruidenberg te sturen. Vanuit Gouda was dat de 
compagnie van kapitein Willemot die gezonden werd naar het fort Crevecoeur 
bij ‘s Hertogenbosch. 



 
Afb. 40 Monsterrol en Sterktestaat 
 
Het fort of schans lag op de plaats waar de Dieze in de Maas uitmondt en werd 
daar afgedamd om de omgeving van ’s Hertogenbosch onder water te zetten. 
 



 
Afb. 41 De schans Crèvecoeur uit de Atlas van Loon 
 
De schans bevond zich in een zeer slechte staat en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat die op 19 juli 1672 na zeven dagen beleg overgegeven moest 
worden aan de Franse troepen onder leiding van Turenne. Inmiddels was het 
gebied rond Den Bosch, met behulp van hevige regenval, dusdanig geïnundeerd 
dat de stad niet werd ingenomen. 
Uit een geldelijke specificatie blijkt dat de compagnie ongehinderd uit 
Crevecoeur is vertrokken naar de stad Grave. Er werd daartoe namelijk F 52 -
10-11 betaald voor het transport van de bagage. Tevens staat hierin dat kapitein 
Willemot zijn soldaten voor onderweg getrakteerd heeft op acht halve vaten 
bier. Een andere specificatie vermeldt dat de kosten van de waardgelders door 
de Staten van Holland aan de stad Gouda werden vergoed. 
 
• Huisvesting van legeronderdelen 
 
Gezien de ligging van Gouda direct achter de waterlinie moesten er nogal wat 
legeronderdelen in de stad en omgeving worden gehuisvest. Bij gebrek aan 
kazernes waren de stadsregeringen verplicht de militairen bij burgers onder te 



brengen. De kosten van inkwartiering werden logies- of serviesgelden genoemd. 
In het dossier 1-2718 zijn opgenomen lijsten van serviesgelden vanaf eind 1672. 
Deze geven een goede indruk van het aantal militairen dat is gehuisvest. Met 
name gedurende de jaarwisseling van 1672/1673, onder andere door het 
terugtrekken van Pain et Vin, waren er zeer militairen in de stad. 
 
Dit serviesgeld werd voorgeschoten door vemogende burgers bijvoorbeeld door 
de heren Jongkind, Houtman, van Sticht en Florens de Lange maar vooral door 
de heer schepen Crabeth die van de benodigde f. 13.387,- er f. 10.700,-  voor 
zijn rekening nam. 
 
Een voorbeeld van een uitgave aan serviesgelden: 

 
Afb. 42 Serviesgelden van het regiment van de prins 
 
De inkwartiering: 



 
 
Afb. 43 Reglement (1-2718 nr. 89) 
Reglement waer naer de Inlogeringe sal werden gedaen int Lant van Steijn ende 
Willens met sijn aencleven van twee compagnien Ruyters aldaer gelogeert 
sijnde, te weten de Compagnien van den heere Grave van Stierum  ende die van 
de Heere Richart 
 
De huijsluyden sullen versorgen dat de ingequartierde Ruyters in ijder huys 
sijnde te samen werden versien van een Bed, deeckens & laeckens vier ende 
Licht 
Sullen daer en boven aende selve in alle redelickheijt doen hebben Sout, peper 
ende asijn sonder meer 
 



De Ruyters sullen niet vermogen aende huijsluijden te doen eenige de minste 
overlast nochte aen haer familien directelijck off indirectelijck, ende indien 
buijten vermoeden sulcx quame te gebeuren sullen de Officieren bij de 
compagnien sijnde de soodanige sonder conniventie naer merits van saecken 
straffen. (conniventie = toegevendheid) 
 
Actum bij Burgermrn. Met onderlingh goetvinden vanden gemelte Heere  
Riebert den vij Januarij 1673 
 

 
Afb. 44 Bewijsstuk inkwartiering (1-2718 nr. 67) 
 
Dat zo’n reglement voorschriften bevatte dat de ruiters de ingezetenen 
huislieden geen overlast mochten aandoen, was bepaald niet overbodig. De 
magistraat van Gouda als ambachtsheer klaagde per brief namelijk bij generaal 
Van Hoornes , toen gelegerd in Oudewater, dat de ruiterij niet alleen hooi 
roofde, maar de “menschen”  ook ondragelijke “outragie” aandeed oftewel 
molesteerde.  
 



Een bewijsstuk van inkwartiering ingaande 31 januari 1673 tot en met de 30e 
mey van 2 soldaten bij Aaltje Kornelis wonende in de Molenwerft? 
Pas op 30 maart ontvangt zij hiervoor de somma van acht gulden. 
 
• Hand en spandiensten 
 
Dit betreft werken achter de linies, waarvoor in de op veldslagen gerichte 
geschiedschrijving nauwelijks aandacht is. 
 

 
Afb. 45 Nieuwe Caart van de Crimperwaart   
 
Vanaf half januari 1673 had ons land met stormachtig weer te maken. De de 
gedeputeerde te velde Gaspar van Kinschot schrijft op 24 januari aan de Goudse 
magistraat dat het water in de Rijn en Gouwe door de inundatie dermate was 
gestegen dat de Gouwe op diverse plaatsen overliep en dat zo spoedig mogelijk 
de kade met rijshout, planken, puin en aarde diende te worden opgehoogd en 
vroeg daarom om vaartuigen. Die konden volgens de magistraat niet geleverd 
worden omdat die door graaf van Hoorne in Oudewater  al waren opgeëist. Van 
Kinschot moest zich maar tot Waddinxveen, Nieuwerkerk en Moordrecht 
wenden. Uit een brief van 3 maart van de magistraat aan Van Kinschot blijkt dat 



er gaten zijn gevallen in de kade en dat de magistraat opdracht heeft gegeven om 
zoveel mogelijk schepen met puin en klei naar de Gouwsluis te zenden om de 
“quaadste gaaten” te dichten. 
 
In dezelfde brief van 3 maart wordt bezwaar gemaakt om 24 zieke militairen 
naar Gouda te sturen omdat het gasthuis in Alphen wordt opgeheven. De 
magistraat stelt dat  “ons gasthuys alreeds volgepropt is van siecken sulcx 
onmogelijk is deselve bequamelycken connen werden gecureert & gemelte 
plaatse vrij geinfecteert is”.  Er diende dus elders plaats voor gevonden te 
worden. 
 
We hebben al gezien dat Luxembourg over de bevroren waterlinie een inval 
deed in Holland. Dit toevriezen werd algemeen als het grootste probleem van de 
linie gezien. Op 22 januari begon het weer te vriezen en begin februari zo streng 
dat er gebijt moest worden. Van Kinschot schrijft op 3 februari aan de 
magistraat dat Zijne Hoogheid hem bij missive “opt serieuste aanbeveelt door 
ijssen ende bijten met een Isbreecker vande Goutse Sluijs aff tot aen U Ed(ele) 
Stad” en hij “daertoe aenstonts de nodige ordres hebbe gestelt”. 
Ook had Zijne Hoogheid hem verzocht om de magistraat van Gouda zo spoedig 
mogelijk aan te schrijven om het water tussen hun stad en Schoonhoven te bijten 
en te ijssen. De magistraat zegt toe de IJssel open te houden, maar vindt dat het 
traject van Haastrecht tot Schoonhoven een zaak is van het Hoogheemraadschap 
van de Krimpenerwaard. Dit wordt dan ook aan zowel Van Kinschot als 
dijkgraaf Van Arkel gemeld. 
 
• Hieronymus van Beverningh 
 



 
Afb.46  Portret van Van Beverningh (Wikipedia ) 
 
In het standaardwerk van Van Sypestein en de Bordes over “De Verdediging 
van Nederland in 1672 en 1673” uit 1850 wordt de rol van Van Beverningh in 
1672 uitgebreid toegelicht, met name op basis van diens correspondentie. Het 
gaat te ver om in dit korte tijdsbestek zijn rol uit te diepen, dat laat ik liever aan 
Sander Enderink over, die in zijn artikel in de Tidingen en zijn voordracht in 
oktober in de Sint Jan al uitgebreid gesproken heeft over de rol van Van 
Beverningh. Bij mijn weten heeft hij echter niet mijn bron geraadpleegd die aan 
mijn bevindingen ten grondslag liggen.  
 
Spanje was de enige bondgenoot waar ons land op kon rekenen, omdat beider 
belangen parallel liepen. Lodewijk XIV wilde zich namelijk van de toenmalige 
Spaanse Nederlanden (het huidige België) meester maken. Raadpensionaris 



Johan de Witt zond daarom in het najaar van 1671 Van Beverningh naar Spanje 
om een defensief verbond te sluiten. Hoewel het hem moeite kostte om het 
Spaanse kabinet te overtuigen van het gevaar waarin beide landen verkeerden, 
keerde hij met beloften van militaire hulp terug. Daarop werd op 17 december 
1671 in Den Haag een geheim verbond van onderlinge verdediging gesloten . 
 
Een Franse diplomaat, de markies de Pomponne, kenschetste Van Beverningh in 
een brief aan Lodewijk XIV als volgt: “Il est sans contredit un des plus habiles 
de ce gouvernement” ofwel hij is ontegenzeggelijk een van de meest kundige 
van die regering. 
 
Door de dreigende oorlog werd Willem III op de 25e februari tot kapitein-
generaal voor de aanstaande veldtocht benoemd. De werkelijke macht lag toen 
nog bij de gedeputeerden te velde (namens de Staten-Generaal), die beslisten 
over aanval en verdediging! Van Beverningh was in dat college de belangrijkste 
figuur, zoals uit het volgende blijkt: 
Op 3 juni 1672 werd krijgsraad gehouden over het al dan niet verlaten van de 
IJssel-linie. Een citaat uit het verslag: 
Veneris (Vrijdag) den 3e Junij ten 3 uren 
Preside den heer Beverningh, Present Sijne Hoocheijt, Ripperda tot Buirse, 
Schade en Gockinga, de veldmaarschalken prins Maurits van  Nassau en Wirtz, 
den graaf van Hoornes generaalmeester van de artillerie, den graaf van Nassau 
luitenant-generaal van de kavallerie, den graaf van Stirum sergeant- majoor 
generaal van het leger en den markies de Montbas, commissaris-generaal van de 
kavallerie. 
Daerop dan den Heer Presiderende, Sijne Hoocheyt  ende de presente heeren (de 
gedeputeerden te velde) in ordre geseten ende de voorgemelde zes heeren hooge 
officieren buyten aff op gemeene stoelen geseten sijnde…. 
 
Van Beverningh werkte vanaf de inval van de Fransen al nauw met de prins 
samen. Ik zet dan ook vraagtekens bij de bewering in “Duizend jaar Gouda” dat 
een delegatie naar Bodegraven werd gestuurd, waartoe ook de inmiddels naar 
het Oranjekamp overhellende Hieronymus van Beverningh behoorde, om de 
prins te vragen voor een maaltijd naar Gouda te komen. 
Het bijzondere is namelijk dat Van Beverningh zowel vertrouweling was van 
Johan de Witt als van Willem III en aan beiden loyaal. 
 



Toen het Staatse leger achter de waterlinie was teruggetrokken werd Van 
Beverningh de belangrijkste gevolmachtigde te velde namens de Staten van 
Holland. Uit zijn briefwisseling met de Staten blijkt dat hij aan de zijde van de 
prins van Oranje een werkzaam aandeel had in de maatregelen ter verdediging. 
Toen de prins in november 1672 naar de Spaanse Nederlanden oprukte, 
vergezelde Ven Beverningh hem ook weer. 
 
Volgens de historici Van Sypesteyn en de Bordes heeft het vaderland aan den 
beroemde staatsman Hieronimus van Beverningh een “zeer groote verpligting”  
en is veel door hem tot redding van de republiek in het jaar 1672 bijgedragen. 
Hij werd bij resolutie van hunne Hoog Mogenden van de 9e januari 1673 op zijn 
verzoek uit zijn betrekking als gevolmachtigde eervol ontslagen en ontving 
daarbij de dankbetuiging “voor den yver, vigelantie, conduitte ende voorsorge 
die hij allenthalve geduyrende de voorschreven deputatie alomme ten dienste 
van den lande heeft gebruyckt en betoont met verclaringe van H.H. M. daeraen 
een sonderlingh welgevallen nemen”. 
 
Hij wijdde zich daarna weer aan zijn diplomatieke taken in dienst van de 
Republiek. 
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



  
 




