
30

Thema 6.2  les 5
wat een rampjaar!

1672 is een slecht jaar voor de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Je kunt wel zeggen een rampjaar. Het land vecht 

met de Engelsen op zee en probeert tegelijkertijd vrienden 

te worden met de Fransen. Maar die hebben een ander idee. 

Stiekem maken Frankrijk en Engeland een plannetje.

heT RampjaaR
De Gouden Eeuw loopt niet precies 
van 1600 tot 1700. De meeste 
mensen zeggen dat de Gouden Eeuw 
begint rond 1625.
Deze tijd hield op in 1672: dat was 
het Rampjaar waarin de Republiek 
van drie kanten werd aangevallen: 
door de Franse en de Engelse  
koning en twee Duitse bisschoppen.  
De oorlog werd wel gewonnen maar 
dat kostte veel moeite en veel geld. 
De Republiek werd steeds minder 
machtig. De Republiek was nog 
wel rijk, maar de gouden tijd was 
voorbij.

Willem de Derde is nog 
baby als zijn vader dood 
gaat. Hij wordt daarom geen 
stadhouder. Maar als de 
Republiek in 1672 van drie 
kanten wordt aangevallen, 
vragen ze hem alsnog. Willem 
is getrouwd met een Engelse 
prinses (Mary). In 1688 
vragen ze hem of hij koning 
wil worden van Engeland en 
Ierland.  

Johan de Witt was een rustige, 
verstandige raadpensionaris. Hij 
had erg veel macht in Holland 
en vier andere gewesten tussen 
1650 en 1672 omdat er toen geen 
stadhouder was. Hij zorgde ervoor 
dat het goed ging met de handel in 
de Republiek. Onder andere door 
een sterke vloot te laten bouwen 
die goed kon vechten tegen 
Engeland. Hij gaf alleen nauwelijks 
geld aan het landleger. Een foutje 
dat hem duur kwam te staan… 

De koning van Engeland heette Karel de Tweede. 
Hij was de vader van Mary, de vrouw van Willem 
de Derde. Karel begon twee keer oorlog met de 
Republiek om de handel op zee.  
Karel de Tweede wordt opgevolgd door zijn broer 
Jacobus II. Die koning is rooms-katholiek. Als hij een 
zoon krijgt vragen de Engelsen of Willem de Derde 
koning wil worden. Ze willen namelijk niet dat er 
weer een katholieke koning op de troon komt.

Aan de Duitse kant was 
Bernard van Galen de 
baas van het leger. Hij was 
de bisschop van Münster. Hij 
viel een paar steden in de 
Republiek aan, waaronder 
Groningen. Hij gebruikte 
stinkbommen, granaten en 
heel veel bommen. Bernard 
was dol op de geur van 
kruitdamp. Hij kreeg de 
bijnaam Bommen Berend.
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HEt EINDE vaN   DE gouDEN tIJD
                     

                     
                     

          ...DE HoofDRoLSpELERS vaN HEt RampJaaR

EvEN vooRStELLEN:  

gemeen plan
De koning van Frankrijk wil meer land. 
En de koning van Engeland wil graag de 
baas worden van de handel op zee. Ze 
maken daarom stiekem een plan om de 
Republiek aan te vallen. Ze vragen de 
bisschoppen van Keulen en Münster (in 
Duitsland) om te helpen. Met zijn vieren 
vallen ze de Republiek aan: de Duitsers 
en Fransen komen over land naar de 
Republiek en de Engelsen komen over 
zee. Daar kan het leger van de Republiek 
niet tegen op. Vier tegen één! De Fransen, 
Engelsen en Duitsers veroveren veel land.

boos op de raadpensionaris
Het volk van de Republiek is woedend. Ze 
zijn vooral boos op de raadpensionaris, 
Johan de Witt. Die was namelijk al een tijd 
de baas in de Republiek. Hij zorgde ervoor 
dat het erg goed ging met de handel, 
maar hij gaf bijna geen geld aan het 
leger. Dus toen de aanval van Frankrijk, 
Engeland en Duitsland kwam was het 
leger van de Republiek veel te zwak. 
Johan de Witt had hier iets aan moeten 
doen. Het volk was zo boos, dat Johan op 
een dag samen met zijn broer op straat 
werd vermoord.

Het einde
Het volk wil weer een stadhouder, die 
zorgt tenminste voor een sterk leger. 
Willem de Derde wordt de nieuwe 
stadhouder. Hij jaagt met het leger de 
Franse en Duitse soldaten weg. Maar 
dat kost veel moeite. En het kost veel 
geld. Frankrijk blijft een gevaarlijke 
tegenstander. Willem de Derde moet 
samen met andere landen verschillende 
keren vechten met dat land. Dat kost 
zoveel inspanning en geld dat omstreeks 
1713 de Republiek niet meer zo machtig 
en rijk is als voor 1672. De Gouden Eeuw 
is dan al een poosje afgelopen.

Lees hier verder over de hoofdrolspelers 
uit het rampjaar.

Dit is Lodewijk de 
Veertiende. Hij 
was de koning van 
Frankrijk. Hij was heel 
lang koning en voerde 
veel oorlogen. Hij 
wilde graag meer land. 
Daarom viel hij in 1672 
de Republiek aan. 


