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EEN „KLEYN S T E E D G E " EN EEN „ D E F T I G D O R P ' 

I N 1672-1673 

Denkend aan het rampjaar 1672, flitsen allerlei gebeurtenissen als 
een film aan onze verbeelding voorbij, waarbij het ene beeld ver
dwijnt terwijl het andere verschijnt en de flash-backs elkaar opvolgen: 
de komst der Fransen en h u n tocht over de Rijn, het verraad van de 
Lobitse boer en van de bevelhebber Mont-Bas, het vuurgevecht tussen 
de hertog De Longueville c.s. en de Friezen, de verwonding van 
Condé, de tocht door de Betuwe onder T u r e n n e , de mislukking van 
diens strategisch plan doordat Willem I I I het leger de IJselstellingen 
wist te doen verlaten ,,also men den vijand op den rugge en van 
voren heeft". Via Arnhem, Wageningen, Rhenen , Amerongen en 
Wijk bij Duurstede ontsnapte Willems leger naar de stad Utrecht , 
dat de troepen weigerde b innen te laten, en naar Hol land: 4000 
infanteristen en 5000 ruiters i ) . 

Rhenen kwam tweemaal in he t nauw. Veel heeft het te lijden 
gehad, eerst van de stadhouderli jke troepen, die direct aan het mu i t en 
sloegen. „Die van Uitrecht zeiden, dat het plat te L a n d van h u n 
Provintie, door eige T roepe alom was gepilleert en nae de Franse 
de steden verlieten heb ik van verscheide gehoord, dat zij meer 
overlast hadden gehad van ons krijgsvolk, als van de Franse, zelfs te 
Rot te rdam zag men de onordentelijkheit van de doort rekkende 
Ruyters, dat zij den luyden de hoed van 't hoofd naemen, en bij de 
Bakkers en Appelstallen enz. haer degens in 't goed staken en het 
nae zig haelden" als wij de partijdige schrijver mogen geloven 2). 

Een troep spaanse soldaten, ook behorend tot het stadhouderli jke 
leger, molesteerde de rhenense bevolking zodanig, dat zij het stadje 
ontvluchtte en het aan h u n verniel- en roofzucht overlieten. De 

1) I. L. Uyterschout, Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen 
uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (1935), Kampen 
1935, blz. 96. 

2) H. J. Z. Coornhout, Nasporing van Hollands heil en rampen, Rotterdam 
1745, blz. 312. Ook de schrijver van de Tegenwoordige staat der Vereenigde 
Nederlanden, twaalfde deel, 1772, vermeldt de overlast van eigen troepen: 
„De Stad (Rhenen) werdt kort daarna, van het Staatsch Krijgsvolk geplonderd, 
en van de meeste ingezetenen verlaaten." blz. 67. 
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spotzieke, humorri jke geest der Rhenenaren las sindsdien de letters 
S(enatus) P(opulus) Q(ue) R(henensis) als Spaanse Pokken Quellen 
Rhenen! 

Eerst de komst der Fransen deed de rovers aftrekken, zodat de 
inwoners durfden terugkeren en de gruwel der verwoesting zagen. 
De voorraad voedsel was toen zó gering, d a t . . . . de Fransen h u n 
legerbrood met de Rhenenaren deelden, in tegenspraak met het 
kinderliedje waarin de Fransen zo rijk zijn als ik. Ui teraard bracht 
hun komst veranderingen te weeg in de kerkelijke toestand: Luxem
bourg bestemde de Cunerakerk weer voor de katholieke eredienst. 
De heilige mis werd voor 't eerst sinds + 1586 weer opgedragen. 
De hervormden moesten zich, al waren ze veel talrijker dan de katho
lieken, behelpen met de kapel in de Gasthuisstraat, waar later het 
bestedelingenhuis gevestigd werd. Na het vertrek der Fransen in 
november 1673 namen de hervormden de Cunerakerk terug, wier 
kansel door de Fransen was verbrand. 

Uit een oud handschrift 

T e r Koninklijke Bibliotheek in Den Haag berust een zelden 
geraadpleegd handschrift ui t het einde van de 17de eeuw, waarin 
Andries Schoemaker 3) kort de lotgevallen van Rhenen en andere 
plaatsen in het Sticht tijdens de rampjaren beschrijft, waarbij hij 
alleraardigste met de hand gekleurde impressionistische tekeningen 
maakte. Hij begint zijn relaas over Rhenen als volgt: „Reenen, een 
kleyn steedge gelegen aan den Rijn: en van achteren tegens het 
Reens gebergte. Dat steedge wierd van de Francen ingenomen den 
15 juny des jaars 1672, door de Francen die reeds sauvegarden daar in 
hadde geleght. 

De Francen hadden de stad Utrecht reeds verlaten en na boven 
gememoreert dewijle het Frans folk overal versprijt lag, soo deden se 
bij den andere trecken. Bij die gelegenthijt soo moesten se ook uyt 
Reenen, dat sij dan mede verlieten. 

Men kreeg te Utrecht kennis, dat 18 à 20 Francen uyt Arnhem 
waren getroecken. Dese maakten het ontrent Wijk en Reenen vrij 
slecht (d. i. bont) en de weegen seer onvrije. 

Soo commandeerde den baron von Isenburg, commandant tot 
Wijk, 20 man uyt, die met klijne vaartuygen geheel tot Arnhem 
opvoeren en sig daar aan land begaven. En onderschepte aldus de 
voorschreve partij Francen, alsoo sij wederom na Arnhem keerden, 
met dewelke sij in actie quamen, dat se na eenige tijt vechtens 16 
daarvan gevange namen en de rest terneder schoten. Daar neffens 
bequamen sij noch eenige brandewijn, twelk sij alle met hun vaar
tuygen tot Wijk te Duurstede bragten" ±). 

3) Gegevens over hem in mijn opstel „Een vergeten kroniekschrijver", Maandblad 
Oud-Utrecht, maart 1960. 

4) Andries Schoemaker, Beschrijving van Utrecht, z.j. (eind 17e eeuw) fo. 29. 
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Een „deftig dorp" 

Na Rhenen volgde Amerongen, het gebied van de slotheer Godard 
Adriaan, baron van Reede. In 1671 hadden de staten-generaal hem 
als gedeputeerde naar de bisschop van Munster en als commissaris 
naar Keulen gezonden. Daarna was hij afgevaardigd naar de keur
vorst van Brandenburg, „de grote keurvorst" Frederik Willem, en 
naar andere duitse vorsten, om onder andere hu lp te verkrijgen voor 
onze republiek. 

In de spannende zorgvolle dagen van 1672 was de Vrouwe van 
Amerongen, Margaretha T u r n o r , zodoende alleen. Zij stond in dubio: 
blijven óf vertrekken naar Den Haag of het veiliger Amsterdam 
„daer ons in deese aenstaende soomer sulcke swaere oorloch te 
verwachten staet." De nacht van 9 op 10 jun i was een bange: door 
het deftige dorp trokken toen 800 spaanse voetknechten en een 
regiment van 1600 man uit Zeeland. Margare tha had bevolen de 
bruggen op te halen, want zij vreesde „swaericheijt". Amerongen 
raakte verlaten: vele mannen waren in het leger, andere inwoners 
gevlucht. Ds. Keppel preekte 2 juni 't laatst vóór de komst der 
Fransen „waerna wij en de gantsche Gemeijnte des Dingsdaeghs 
's morgens als een koppel schapen den 9 J u n i uyt onse plaets, met 
een packjen onder den arm, en sommige de kinderen aan de h a n d t 
hebben moeten wechvluchten, kort op de hacken gevolght wordende 
van de Franschen, sulx sommige vluchteden na de steden in dese 
provincie, en sommige na Hollandt ; en hebbe ick mij eenigen tijdt 
met mijn huysgesin opgehouden binnen Utrecht , welcke stadt met 
de geheele provincie terstont wierde ingenomen, sulx dat geen 
classis tot Rhenen is gehouden, alwaer oock noch Borgemeesters noch 
Magistraat, noch predicanten waren gebleven" 5). 

O p 12 jun i zijn de beloofde troepen ui t Brandenburg nóg niet 
gekomen en Margaretha verzucht: „so die beloofde troepees niet in 
korte koome, so weet ick mij nergens te berge, waer sal ick blijfve 
en om de waerheyt te segge, se sulle koome, vrees ick, alst te laet 
sal sijn." 

In de nacht van 12 op 13 jun i vlucht zij, gewaarschuwd door de 
neef van haar man Willem Godard van Tuy l l van Serooskerken, 
heer van Wellant , naar Amsterdam, waar zij een huis aan de Nieuwe 
Heerengracht bij de Blauwe Brug gehuurd heeft. De drost Jan Q u i n t 
gaat n u op het huis wonen. O p 25 juni is de gehele provincie Utrecht 
in Franse handen. 

Lodewijk XIV beval 28 juni via de staten van Utrecht de vrouwe 
van Amerongen onverwijld terug te keren. In naam des konings eist 
Luxembourg enige weken later hetzelfde van allen, die in het Sticht 
belangrijke bezittingen hadden. Ook heer Godard ontving op 5 
augustus een dergelijk schrijven: terugkeren en zich onder de bevelen 

•"') Register van Resolution van Kerkelijke zaken, ontleend met andere gegevens 
oxer Amerongen aan A. W. J. Mulder. Het Kasteel Amerongen en zijn 
bewoners, Maastricht 1949, hoofdst. III en IV. 
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van Lodewijk stellen. Godard was echter diplomaat in dienst van 
hare hoogmogendheden en weigerde. Binnen acht dagen eiste Luxem
op 10 september 3000 gulden, 300 karren stro en 300 molder haver, 
met het dreigement van p lunder ing en brandschatt ing bij in gebreke 
blijven. 

Waa r blijven dan toch de brandenburgse troepen? De spraak
makende gemeente lastert, dat Godard de gelden voor de betaling 
in eigen zak heeft gestoken 6). 

Amerongen verkreeg sauvegarde, maar het kasteel werd uitge
zonderd. Luxembourg zelf kwam op het huis vertoeven, en evenals 
gezonderd. Luxembourg zelf kwam op het huis vertoeven, en evenals 
Lodewijk XIV en diens broer, de hertog van Orléans. O p 't kasteel 
wordt nóg het bed, waarin de koning geslapen zou hebben, bewaard. 

I n januar i 1673 wilden de Fransen het huis doen springen, als niet 
onmiddellijk ƒ 3000 betaald werd. Margaretha wilde f 2000 geven 
en verlangde veertien dagen uitstel. He t huis ontving inmiddels een 
bezetting. Alle goederen werden geconfisqueerd. De weinige achter
gebleven burgers moesten de soldaten van voedsel voorzien, maar 
toen er gebrek ontstond, trok de bezetting af. Men herademde, maar 
in februari verscheen de officier La Fosse met twaalf ruiters op het 
slot. Zij lieten het ontruimen, vulden alle vertrekken, gangen en 
torens met bossen hout en stro en staken het in brand. Het gebouw 
brandde uit , behalve één toren. Ook de stallen en andere gebouwen 
op de voorburg werden vernietigd. Zelfs grote stukken boomgaard en 
de bossen werden gekapt en in de kasteelweilanden liet de vijand zijn 
vee weiden. Amerongen werd geheel van zijn luister beroofd, maar de 
kerk gespaard. In november is het haar beur t : de kerk werd geplun
derd „alles wat daer in was tot het predickhuysje en predickstoel 
incluys is verbrant" schrijft ds. Keppel. O p 19 december noteert hij: 
„Nada t de laetste Fransen die op den 13 November uyt Utrecht en 
zoo vervolgens uyt Amersfoort, Wijck en d 'andere benedenste plaetsen 
vertrocken waren, eindelijck van Amerongen en Rhenen gescheyden 
waren, op den 19 Dec. 1673 wederom in de kercke gepredikt, sittende 
op een stoel en staende voor een tafeltje op het choor." Het gebouw 
zelf blijkt dus niet verwoest te ziin. 

Schoemaker ?) vat de gebeurtenissen te Amerongen als volgt 
samen: „Amerongen een deftig dorp in 't Sticht van Utrecht gelegen, 
dat seer vermakelijk is: Hier staat het heerenhuys van den Heere 
van Amerongen. In den jaare 1672 waren de Franse hier ook meester: 
en den koning self is in dat dorp geweest. 

Dat fraye dorp en 't huys Ameronge behorende aan den Heer van 
Amerongen wierd niet verschoont, maar moest de tirannige Francen 
niet alleen gehoorsamen uyt geplondert en dit heerlijk landhuys in 
de asse geleght." Maar als een phoenix herrees het kasteel tussen 
1674 en 1680 uit zijn as! D. PHILIPS. 
6) P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam I I 2 , Amsterdam—Antwerpen, 

1949, blz. 86. 
") A.w. fo. 26. 
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