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Reddeloos, radeloos, redeloos?
350 jaar geleden ging de Republiek langs
de rand van de afgrond.
Er wordt nog veel herontdekt over de
periode 1672-1673:
Wat meldden Engelse spionnen aan
Koning Karel II over onze vloot?
Welke bijdrage leverden uitleggers op de
Waterlinie?
Twee lezingen met verrassingen...

Uiteraard herdenken we ook dit jaar de
Hongaarse predikanten.
@MdeRuyterNL op Twitter, FB,
Instagram

Jaarlijkse herdenking in de Nieuwe Kerk, Amsterdam
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Anne Doedens
"Agenten voor de Koning, Engelse spionage tijdens het Rampjaar 1672-1673"
Sylas Taylor, havenmeester van Harwich, runde een netwerk van Engelse spionnen in
de Republiek.
Terwijl de postboten tussen de vloot doorvoeren en alles wat zij zagen rapporteerden,
waren er ook spionnen in de havensteden actief. Zij vielen niet op tussen het
internationale gezelschap van huurlingen, migranten en passanten waar de Republiek
van overliep. Informatie werd verkregen door observatie, door ronduit vragen of door
het te kopen. Maar ze werden ook gefopt.
En af en toe schreven ze zaken op, die in onze geschiedschrijving niet neergelegd zijn
en nu weer naar boven komen in de brieven die in Kew, Engeland nog te lezen zijn.
Het raadsel rond het doorvaren van de ketting bij Chatham is eindelijk opgelost,
Het is duidelijk wat er met de boegspriet van de Royal Charles is gebeurd én
Hoe in Rotterdam een aanslag op onze vloot verijdeld kon worden...

Adri van Vliet
"Uytleggers op de Waterlinie"
De Oude Hollandse Waterlinie is maar één keer geactiveerd in onze geschiedenis.
Gedurende het Rampjaar 1672-1673 werden dijken doorgestoken, liepen polders,
uiterwaarden, maar ook boerenland onderwater en lag Holland er veilig achter.
Tenminste, dat hoopten we.
De Franse troepen wisten met enige regelmaat de Prins te verrassen met een
https://mailchi.mp/49c2665067ed/herdenking-onthulling-15-feb-5254253?e=[UNIQID]

Pagina 2 van 4

2023 Herdenking & Herontdekking Rampjaar 1672

30-10-2022 09:37

omtrekkende beweging en met 3000+ manschappen op de forten af te stormen. Daar
redde men het vege lijf of werd in vele gevallen overrompeld. In één geval trok men
over het ijs tot aan Zwammerdam om dat vervolgens te verwoesten en de bewoners uit
te moorden. Tot zover bekende kost.
Maar waarom....
Was de vloot tussen 7 juni 1672 (Solebay) en 7 juni 1673 (1e Schooneveld) niet actief
Was de bemanning grotendeels van boord?
Stopten de Franse troepen bij de forten en trokken ze niet na enige vertraging verder?
Bestelde Isaac Sweers 1000 paar schaatsen?
En Michiel de Ruyter 85, misschien wel 200+, uitleggers?
Vragen waar Adri en Anne, met andere historici, antwoorden op vinden en de wijze
waarop de Republiek is gered van de ondergang nuanceren.

Programma, aanmelden, betalen en bevestiging

Zaterdag 18 februari 2023
Programma:
17.45 Nieuwe Kerk open
18.00 aanvang (lezingen)
18.50 kranslegging bij praalgraf
19.00 bezoek in de crypt
20.00 einde programma
U kunt zich aanmelden door:
15 euro pp over te maken naar
Stichting Michiel de Ruyter, reknr NL30ABNA0642367582
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ovv <18feb> <naam> <aantal><+donatie>
evt donatie gaarne vermelden
evt email ter ondersteuning van uw aanmelding
Museumjaarkaart geeft geen korting, maar gebruik wordt op prijs gesteld
Als bovengrens van het aantal aanwezigen houden wij vooralsnog de zaalcapaciteit
(300p) aan. Via social media (Twitter, @MdeRuyterNL) zal regelmatig aangegeven
worden of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Hebt u vrienden of kennissen waarvan u vermoed, dat zij deelname aan onze activiteiten
op prijs stellen, deelt u deze nieuwsbrief dan via social media of email.
Voor vragen kunt u ook contact met ons opnemen: stichting@deruyter.org
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