
 

 

Hoorn in het jaar 1672 

Auteur: Arnoud Lansdaal 
 
In het laatste kwartaalblad is een artikel over het jaar 1572 gepubliceerd. Dat artikel was het eerste 
in de reeks ‘Hoorn in het jaar….’. In het huidige jaar 2022 is het namelijk precies 450 jaar geleden dat 
het huidige Nederland ‘geboren’ werd. Prins Willem van Oranje nam het toen op tegen de Spaanse 
bezetter en Hoorn koos in dat jaar, net als heel veel andere steden in Holland, voor de prins. Onze 
stad steunde op die manier het ontstaan van Nederland. 
 
Honderd jaar na dat bijzondere moment in de Vaderlandse geschiedenis, 1672, was ook een 
gedenkwaardig jaar. Dat jaar wordt in de literatuur het rampjaar genoemd: het volk was redeloos, de 
regering radeloos en het land leek reddeloos - woorden die in menig geschiedenisboek te vinden zijn. 
Redeloos, radeloos en reddeloos, dat zeker. De bevolking raakte in paniek, de regenten voerden een 
zwalkend beleid en er werd gevreesd dat de nog jonge republiek verloren zou gaan.  
 
Hoe was de situatie in dat bijzondere jaar in Hoorn? Om de gebeurtenissen in de stad te kunnen 
plaatsen is een stuk historie nodig van de Nederlanden in de honderd jaar vanaf 1572. Het waren 
bepaald geen rustige jaren. 
 
 
Van Oranje naar een stadhouderloze periode 
 
Na de dood van prins Willem van Oranje (1584) werd zijn zoon prins Maurits de nieuwe stadhouder. 
Na zijn dood in 1625 werd hij opgevolgd door zijn halfbroer Frederik Hendrik, die tot zijn overlijden in 
1647 stadhouder was. Frederik werd op zijn beurt opgevolgd door zijn zoon, prins Willem II. Deze 
Willem overleed echter al drie jaar na zijn aantreden op 24-jarige leeftijd aan de pokken en toen was 
zijn beoogde opvolger nog niet eens geboren. De zoon werd acht dagen na zijn vaders overlijden 
geboren en werd Willem III genoemd. Conclusie: er was geen directe opvolger in 1650. 
 
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (bestaande uit de provincies 
Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Friesland, Overijssel, Groningen en gesticht in 1588) kreeg 
daarom vanaf 1650 een stadhouderloze periode. De leiding kwam in handen te liggen van regenten, 
bestaande uit de gegoede burgerij. Een raadpensionaris werd de belangrijkste man. Met name 
Engeland zag toen kansen om gebruik te maken van het ontbreken van een duidelijke leider in ons 
land. Een poging van de Engelsen om een handelsverbond te sluiten mislukte echter en dat leidde 
zelfs vanaf 1652 tot een tweejarige oorlog. 
 
Onduidelijkheid leidt tot extra onrust 
 
Na die oorlog werd in 1654 de 28-jarige Johan de Witt als nieuwe raadspensionaris aangesteld. Hij 
trok al snel veel macht naar zich toe en dat deed geen goed bij de burgerij. Veel mensen uit de adel, 
de ambachtslieden en het gewone volk waren geen fan van De Witt, maar spraken zich uit voor weer 
een stadhouder, liefst een Oranje. Ze noemden zichzelf de Orangisten of ‘Prinsgezinden’. Hun wens 
om weer een prins als leider te krijgen was vooralsnog niet succesvol. Door allerlei gebeurtenissen, 
het voert nu te ver om de achterliggende redenen daarvan uit te diepen, werd bij de met de Engelsen 
gesloten Vrede van Westminster in 1654 door de raadspensionaris zelfs in een verdrag vastgesteld 
dat de Staten van Holland nooit meer een nakomeling van Willem II als stadhouder zouden kiezen. 
Dat betekende automatisch een langdurige stadhouderloze periode. 
 
Het rampjaar 



 

 

 
Tijdens die jaren kreeg de Republiek meerdere keren te maken met landen die het voorzien hadden 
op het ogenschijnlijk ‘stuurloze’ land. Een tweede oorlog met de Engelsen werd succesvol 
uitgevochten, maar toen kwamen vanaf 1667 de Fransen steeds meer in beeld. De Franse 
Zonnekoning, Lodewijk XIV, viel de zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen, Limburg en Brabant) binnen 
en zette zijn zinnen ook op de Republiek. Maar Lodewijk was niet de enige kaper op de kust. In 1672 
werd ons land zelfs door vier vorsten bedreigd: een Engelse, een Franse en twee Duitse. Lodewijk 
had een verbond gesloten met twee Duitse vorsten, die van Keulen en Münster en de Franse koning 
begon een oorlog tegen de Republiek. Het Staatse leger van de Republiek werd onder de voet 
gelopen en dat was niet verwonderlijk. Het Franse leger was ongeveer vier keer groter dan het 
Staatse leger. De Republiek had haar landleger al jaren verwaarloosd ten voordele van de 
oorlogsvloot. Raadspensionaris Johan de Witt, de meest gezaghebbende persoon van dat moment, 
had al jaren eerder gepleit voor versterkingen voor het landleger, maar de steden weigerden het 
benodigde geld beschikbaar te stellen. Het gevolg daarvan werd nu pijnlijk duidelijk. De Franse 
troepen stootten daarom snel door, de stad Utrecht werd medio juni 1672 door de Fransen bezet. 
Om Holland te beschermen legde de Republiek in diezelfde maand een Waterlinie aan door de dijken 
voor Amsterdam door te steken. De waterbarrière die daardoor ontstond verbond de Hollandse 
vestingsteden – van Muiden en Naarden aan de Zuiderzee tot Gorinchem en Woudrichem bij de 
Biesbosch – en beschermde het hart van de Republiek: het gewest Holland. 
De Fransen waren verrast, het water bleek te diep voor hun karren en paarden en te ondiep voor hun 
boten. Door deze muur van water kwam het 100.000 man sterke Franse leger tot stilstand.  
 
Nog altijd kom je tussen Abcoude en Gorinchem 45 magistrale forten, zes vestingsteden, twee 
kastelen en honderden sluizen, bunkers en kazematten tegen. Dit grootste rijksmonument van ons 
land kreeg vorig jaar een plek op de Unesco Werelderfgoedlijst. 
 
Willem III wordt toch stadhouder 
 
Op de Noordzee had ons land al een tijd te maken met de zeemacht van de Engelse koning Karel II, 
die op zijn beurt ook nog eens samenwerkte met de Franse koning. De Engelsen begonnen in 1672 
een blokkade van de Nederlandse kust. Dit leidde tot grote onrust bij de bevolking, want handel en 
visserij lagen stil en de voedselprijzen explodeerden. Gelukkig wist zeeheld Michiel de Ruyter met zijn 
sterke vloot een aantal positieve resultaten te boeken, maar het gevaar van een totale oorlog bleef 
bestaan.  
 
Een aantal gebeurtenissen droeg niet bij tot een verbetering van de situatie in het land. Rijke burgers 
ontvluchtten met hun bezittingen de steden omdat daar een algeheel oproer was uitgebroken, de 
Orangisten roerden zich steeds vaker. De Witt raakte bij een aanslag op 25 juni zo zwaar gewond dat 
hij zijn functie tijdelijk moest neerleggen. Zijn broer Cornelis, een van de leidende figuren van de 
Staatsgezinden met bijna net zo veel invloed als zijn broer, werd gevangen genomen op 
beschuldiging van een moordcomplot tegen de jonge stadhouder Willem III. Veel vroedschappen 
(bestuurders van de steden) spraken zich uit voor Oranje. De regenten konden niet meer om hem 
heen. Op 4 juli werd Willem ondanks zijn jeugdige leeftijd (hij was toen nog 21 jaar) en ondanks het 
verdrag uit 1654, toch tot stadhouder van Holland benoemd, op 15 juli werd hij dat ook van Zeeland. 
Dat betekende overigens niet dat hij direct alles voor het zeggen had, de regenten bleven leidend. De 
jonge Willem werd lid van de Raad van State, maar mocht alleen waarnemen en adviseren en kreeg 
nog geen stemrecht. De term stadhouder had bepaald niet dezelfde inhoud als in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw. 
 
Prins Willem III, politiek handig 
 



 

 

Ondertussen hadden de regenten, met Willems goedkeuring, een delegatie naar Lodewijk gestuurd 
om zich tegen elk aannemelijk aanbod over te geven. Het Franse leger behaalde namelijk succes op 
succes en de opmars leek niet te stuiten. Door de onderhandelingen met Frankrijk kreeg het volk 
echter de indruk dat de regenten het land aan de Fransen wilden verraden. De Engelse koning Karel 
(een oom van Willem III) speelde hierop in door Lord Arlington naar zijn neef te sturen met het 
voorstel zich over te geven aan de Engelsen; in ruil zou Willem tot soeverein Prins van Holland 
worden uitgeroepen. Zijn prinsdom zou dan onder Britse protectie vallen en kon door deze ingreep 
gered worden van de Fransen. Toen Arlington op 5 juli bij Willem met het voorstel kwam wachtte 
hem echter een teleurstelling. De jonge prins ging niet op het aanbod in. Door het succes van de 
Waterlinie leek Holland veilig voor verdere Franse opmars, Willem had de hulp van de Engelsen 
helemaal niet nodig. 
 
Willem zou de Britten wel gebruiken om zijn interne machtspositie te verstevigen. Johan de Witt was 
herstellende en zou weldra zijn positie als raadpensionaris opnieuw kunnen innemen om zo zijn oude 
macht weer te herstellen. Het Staatse regime zou dan voortgezet worden. Willem was echter niet 
van plan de tweede viool te gaan spelen. Om dit te voorkomen publiceerde hij op 15 augustus een 
brief van zijn oom Karel waarin deze aangaf dat het enige obstakel voor vrede het aanblijven van De 
Witt en zijn aanhang was. Willem wist dat dit onzin was, maar de bevolking geloofde erin en opnieuw 
kwam het tot een groot oproer in de steden. Vrienden van Willem smeedden een complot om de 
raadpensionaris te laten vermoorden. Een ideale gelegenheid deed zich voor toen Johan zijn broer 
Cornelis op 20 augustus in de gevangenis ging bezoeken. De menigte, opgehitst om de moord te gaan 
plegen, sleurde de broers uit het gebouw en schoot hen op straat dood. Hun lijken werden daarna 
door de bevolking onteerd op de wijze die toen voor verraders gebruikelijk was. Of Willem zelf direct 
bij het complot betrokken was, is nog steeds omstreden. Hij beloonde in ieder geval wel de daders, 
dat geeft te denken. De grootste raddraaier, Tichelaar, kreeg zelfs een jaargeld van achthonderd 
gulden. 
 
 
 
De gebeurtenissen in Hoorn 
 
De eerste opvallende kwestie uit de geschiedschrijving van Hoorn van het jaar 1672 is het verhaal 
rond Jacob Sijms, een van de vier burgemeesters van de stad. Jacob was zonder twijfel een van de 
machtigste mannen van Hoorn omdat hij ook bewindhebber van de Verenigde Oostindische 
Compagnie was. Economisch gezien had hij daarom veel te vertellen, maar juist op dat vlak ging het 
fout. In 1670 werd door de VOC-kamer Amsterdam een omvangrijke fraude bij de Kamer Hoorn 
ontdekt, er was met obligaties geknoeid. Er waren grote partijen specerijen verduisterd en 
houtleveranties voor de schepen werden deels naar Sijms' hofstede in de Beemster gebracht. Sijms 
werd in Amsterdam ter verantwoording geroepen. Hij werd gearresteerd en gevangen gezet. Het 
stadsbestuur van Hoorn stuurde een delegatie om zijn vrijlating te bepleiten, maar keerde zonder 
succes terug. Zelfs raadpensionaris Johan de Witt werd bij het geschil betrokken, maar ook zijn 
interventie leidde niet tot verandering. In januari 1672 werd Sijms echter toch vrijgelaten, op 
voorwaarde dat hij zich voor de rechtbank zou verantwoorden. Bij zijn aankomst in Hoorn werd hij 
door de burgerij met sneeuwballen bekogeld en met messen achternagezeten, maar daar bleef het 
vooralsnog bij. Sijms wist zich op de achtergrond te houden en de volkswoede keerde zich daarop 
vooral tegen een andere burgemeester waarover men zeer ontevreden was (daarover later meer). 
Uiteindelijk werd Sijms in juni 1673 door de Hoge Raad veroordeeld tot een boete van ƒ 10.000 en 
werd hij van zijn bewindhebberschap ontheven. Zijn politieke functies was hij al kwijtgeraakt. Enkele 
maanden later overleed hij. 
 

De oorlog heeft invloed 



 

 

De eerste maanden van 1672 was het naast deze kwestie in Hoorn nog relatief rustig. Er was wel de 

nodige beroering ontstaan vanwege het op 4 februari genomen besluit om een vloot uit te rusten in 

verband met de oorlog met Frankrijk en Engeland. Zou dat ook niet gaan betekenen dat inwoners 

van Hoorn bij de oorlog betrokken raakten? In eerste instantie leek dat niet zo, maar in de maanden 

daarna bleek dat ook Hoorn niet ontkwam aan betrokkenheid bij de oorlog. De aanval van de 

Fransen vroeg om aandacht en mensen. Er werd een beroep gedaan op leden van de schutterij, 

zowel op dienstplichtigen, als op beroeps, de zogenoemde ‘waardgelders’. Wilden zij zich aanmelden 

voor het Staatse leger om de Franse opmars te stuiten? Een aantal was bereid en zo kwam het dat op 

23 mei burgemeester Meynard Sonck met bijna driehonderd inwoners van Hoorn naar Enkhuizen 

vertrok. Vandaaruit ging het West-Friese leger naar Harderwijk om tenslotte naar de IJssel te gaan. 

Daar kwam men tegenover de Fransen te staan. Het uit alle windstreken samengestelde Staatse leger 

was niet succesvol, want de troepen van Lodewijk stonden binnen de kortste keren voor de poorten 

van Utrecht. Of er ook Hoornse slachtoffers te betreuren waren vermelden de kronieken niet. 

 

Versterking van de stad 

Voor de regenten in Hoorn was de dreiging van een oorlog een noodzakelijke aanleiding om ook in 

de stad voorbereidingen te treffen een eventuele vijand te kunnen weerstaan. De wallen en de 

bolwerken, de verdedigingswerken buiten de stadswallen, moesten versterkt en verbeterd worden. 

De bevolking werd ingeschakeld, maar wel onder dwang. Men was verplicht om mee te helpen. De 

burgers zagen echter ook wel de noodzaak om aan de slag te gaan, waardoor er volop vaart gemaakt 

werd. Men werkte in ploegen, bewoners uit voorgeschreven wijken kwamen gelijktijdig aan de beurt. 

De stad kende destijds een indeling van 4 wijken voor de schutterij, 8 wijken voor de belastingen en 

21 wijken voor de verdediging. Ondersteund door trompetgeschal werd bekendgemaakt wie er 

moesten komen helpen, voorzien van de mededeling dat je een boete kreeg als je niet kwam. Eens in 

de vier dagen moest je aantreden, jezelf laten vervangen was niet mogelijk. Er stond wel wat 

tegenover, want als dank kreeg je van de stad gratis bier. Hoeveel er gedronken mocht worden, 

wordt niet verteld. 

Het werk was zwaar omdat de benodigde grond even buiten de Oosterpoort uit het land van de 

zeezijde van de Schellinkhouterdijk gehaald moest worden. Paarden en wagens werden hier voor 

gebruikt. Vermengd met specie werd de grond gebruikt om de wallen en bolwerken te herstellen en 

te versterken.  

De berichtgeving over een grote zeeslag op 7 juni tussen de Engelsen en Fransen aan de ene kant en 

Michiel de Ruyter aan de andere kant wordt ook vermeld in de geschiedschrijving van Hoorn. Er werd 

hevig gevochten, ‘dog met een twijfelagtige uytslag’. Het gevecht voedde de gesprekken om een 

heuse stadhouder weer de leiding over de Republiek te geven. De regering moest maar afgezet 

worden. De onrust in Hoorn en andere steden werd zo groot dat de Staten van Holland uiteindelijk 

Willem III op 4 juli benoemden tot admiraal-generaal van Holland en West-Friesland. De bevolking 

kreeg zijn zin. 

Ondertussen ontstond er op 22 juni in Hoorn kortstondig grote verwarring. Voor Hoorn lagen enkele 

schepen zuidoostelijk van de Neck en men vermoedde dat het vijandelijke schepen waren. Direct 

werd bij de Hoofdtoren geschut geplaatst, kanonnen werden zo neergezet dat de zee beschoten kon 

worden. Net toen alles klaar stond kwam het bericht dat de schepen bemand waren met Horinezen. 

De stress was groot geweest, het tekende de gemoedstoestand in die dagen. 

 



 

 

De onfortuinlijke burgemeester 

Reynier Langewagen was een van de vier burgemeesters in Hoorn. Hij was staatgezind en had niet 

veel op met de wens van de prinsgezinden. Naast zijn taak als burgemeester was hij ook ontvanger 

van de belastingen en bewindhebber van de Oost-Indische Maatschappij. Op 27 augustus kwam hij 

op werkbezoek in Enkhuizen om daar te overleggen met de plaatselijke regenten. De burgerij van 

Enkhuizen kreeg daar lucht van en men postte voor het huis van de bewindvoerder waar 

Langewagen verbleef. “Dief, dief” schalde door de lucht - als ontvanger van de belastingen was de 

Hoornse burgemeester bepaald niet populair. Ook het feit dat medebestuurder Jacob Sijms onder 

zware verdenking stond vanwege betrokkenheid bij een fraude maakte Langewagen verdacht. Men 

wachtte hem twee uur al joelend op. Eindelijk kwam hij ‘doodelijk ontsteld, en over al zijne leden 

trillende, onder een groot gejouw en geroep, voor den dag, terwijl er al één onder den hoop was, die 

het mesje gereed had, om de wagenstrengen stuk te snijden’. Blijkbaar slaagde die ene onverlaat er 

niet in om zijn mes te gebruiken, want Langewagen kon ongedeerd wegkomen. De toon was echter 

gezet en wat er in Enkhuizen gebeurd was kreeg een vervolg in Hoorn.  

Op 20 september werden de regenten in Hoorn vervangen, nieuwe vroedschappen werden 

aangesteld. Men noemde dit een Wetsverzetting, maar eigenlijk betekende het gewoon dat er meer 

prinsgezinden het voor het zeggen moesten krijgen. Vanwege het ongenoegen over de 

burgemeesters in het algemeen en Reynier Langewagen in het bijzonder, ontstond er die dag een 

volksoproep voor het huis van deze burgemeester aan de Italiaanse Zeedijk. Het oproer werd geleid 

door een vrouw, Roo Griet, die beweerde dat de burgemeester er met het belastinggeld vandoor 

wilde gaan. De menigte viel zijn huis binnen en plunderde het. In allerijl werd de schutterij 

ingeschakeld. Luitenant Raat nam met twee van zijn mannen, Gerard van Hoolwerff en Jan 

Beukelman, zijn intrek in het huis van Langewagen om verdere plunderingen te voorkomen. 

Langewagen wist te ontkomen en hij vluchtte naar Amsterdam om zich later in Brabant te vestigen. 

Er werd zeshonderd gulden op zijn hoofd gezet. Toen Langewagen dat hoorde gaf hij zichzelf bij het 

college van de gecommiteerde raden in Hoorn aan. Hij was bereid in gijzeling te gaan terwijl 

uitgezocht kon worden wat er nu precies gebeurd was met het belastinggeld. Dat had hij beter niet 

kunnen doen, want toen de Hoornse bevolking hoorde dat hun voormalige burgemeester weer in de 

stad was, lichtte men hem gewelddadig van zijn bed en brachten hem naar Den Haag, waar hij in de 

Gevangenpoort werd opgesloten. Van een echt onderzoek naar vermeende malversaties kwam het 

niet. Berooid stierf Langewagen in 1675 in het bijzijn van zijn dochter Elizabeth. Zijn lijk werd onder 

grote belangstelling begraven in de Grote Kerk. Zijn grafsteen kreeg het volgende opschrift mee: 

‘Hier ligt het lijk des grooten Mans, 
Die even als hij was gerezen, 
Zoo schielijk ook verloor zijn glans. 
Vraagt gij wat mag de reden wezen? 
Omdat zijn zon moest ondergaan, 
Doe 't graauw 's Lands Vaders dood dorst slaan.’ 
 

Om in de toekomst dit soort volksoproep te voorkomen werden in 1672 Koerlandse (Letse) 

huursoldaten in Hoorn gelegerd. Zij moesten de rust in de stad bewaren en dat lukte. Dat de Letten 

zelf niet vies waren van een vechtpartij bleek een jaar later. Op het Kerkhoff, het noordelijk en 

oostelijk gedeelte van het Kerkplein, raakten ze slaags met de in Hoorn gelegerde matrozen van de 

Admiraliteit. Terug naar 1672. 

De Wetsverzetting leverde in september drie nieuwe burgemeesters op. De al genoemde Sijms en 
Langewegen kregen een proces aan hun broek, burgemeester Jan van der Beecke kon ‘gewoon’ 



 

 

vertrekken. Alleen Meijnhard Sonck mocht blijven. Hij was voor Willem III betrouwbaar genoeg, net 
als de nieuwkomers Willem van Neck, Nicolaas Minnes en Jacob Roose Krans. Het hele verhaal over 
burgemeester Reynier Langewagen kreeg nog een opvallend staartje. Geschiedschrijver, drukker en 
uitgever Feyken Rijp was in zijn door hem uitgegeven kroniek over Hoorn in 1704 behoorlijk positief 
over Langewagen. Zijn vleiende woorden aan het adres van de Hoornse burgemeester (Rijp noemde 
hem een martelaar, gelijk de broeders De Witt) waren echter verklaarbaar. In 1693 trouwde Feyken 
met Geertruij Langewagen, de dochter van Reynier. Het was daarnaast wel duidelijk welke partij 
Feyken Rijp aanhing. 
 
Vluchtelingen 
1672 leidde tot een vluchtelingenstroom in het land. Burgers uit de door de Fransen bezette 
gebieden zochten hun toevloed elders en een van hen was Johan Aelsen uit Harderwijk die in Hoorn 
terecht kwam. Hij schrijft op 4 november 1672 een brief aan een neef van hem in Batavia. De brief 
werd meegenomen door een zekere Gerrit op het kleine Hoornse VOC-schip De Bergeend, dat in 
1672 van Texel vertrok. Kort daarna werd het gekaapt door de Engelsen, maar daarna weer heroverd 
door de Zeeuwen. Johan schrijft onder andere: “Ik ben met mijn kinderen naar Hoorn gevlucht, 
achtende mijn vrijheid hoger dan mijn goederen, die ik alle in Gelderland en in Harderwijk heb 
moeten achterlaten. Die zijn door een plakkaat van de koning alle aan hem vervallen, zodat ik nu een 
arm ben”.   
 
Tenslotte 
 
1672 liep op zijn eind, het Rampjaar zou grote gevolgen hebben voor de Republiek. De strijd, die in 
totaal ongeveer zeventien maanden duurde, leidde onder meer tot de sluiting van banken, winkels, 
rechtbanken, scholen en schouwburgen. Ook gingen door de oorlogscrisis veel handelaren, 
kunstenaars en schilders failliet. Door de Waterlinie rond Amsterdam kwam onder meer de verkoop 
van bouwpercelen stil te liggen, de grond lag nog jarenlang braak. Maar in 1673 gingen dingen voor 
de Republiek gunstig veranderen. Prins Willem veroverde de vestingstad Naarden en ook namen 
Willems’ troepen, samen met enkele andere Duitse troepen, de stad Bonn in. Hierdoor werd de 
aanvoerlijn tussen de legers van Münster/Keulen en het Franse leger verstoord en zagen de Fransen 
zich gedwongen de Nederlanden te ontruimen. Het tij was voor even gekeerd. 
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