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‘Vorders hebbe ick gehoort dat de 

fransen ons hebben verlaten’

Kampen in het Rampjaar 1672 

door Tamarah de Groot

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was een welvarend land 
in de 17de eeuw. Op veel vlakken ging het de inwoners voor de wind. Poli-
tiek, economisch, wetenschappelijk, cultureel; de Republiek stond aan de 
absolute top. Aan alle welvaart kwam een abrupt einde in het jaar 1672. 
De Republiek werd vanuit vier verschillende hoeken aangevallen. Enge-
land viel aan vanuit het westen over zee en Frankrijk, met de hulp van de 
bisdommen van Münster en Keulen, vanuit het zuiden en oosten. De sa-
menleving stond zwaar onder druk. Inwoners uit de oostelijke provincies 
sloegen op de vlucht, met name naar de grotere steden als Amsterdam. De 
regering in Den Haag was verlamd en wist niet hoe zij moest handelen. 
Het Staatse leger was in de jaren ervoor verwaarloosd en kon niet voorko-
men dat meerdere steden door Duitse of Franse legers werden bezet. Het 
Rampjaar, dat uiteindelijk zeventien maanden zou duren, ging de geschie-
denisboeken in als een periode waarin ‘het volk redeloos, de regering ra-
deloos en het land reddeloos’ was. 

Ook Kampen had het zwaar te verduren. In de zomer van 1672 werd de stad 
ingenomen door de bisschop van Münster, die de sleutels van de stad ver-
volgens overgaf aan het Franse leger. Door de brandschattingen die de stad 
moest betalen1, en het hoge aantal Franse soldaten dat voorzien moest wor-
den van onderdak en voedingsmiddelen, raakte de geldkas gauw leeg. Tot 
overmaat van ramp namen de Fransen bij hun vertrek twaalf belangrijke 
mannen mee als onderpand: zij zouden pas vrijkomen als de stad het gigan-
tische bedrag van 80.000 gulden betaalde. Het duurde ruim drie maanden 
voordat deze mannen weer veilig thuis waren. Het Rampjaar heeft in Kam-
pen diepe sporen nagelaten die tot op de dag van vandaag terug te zien zijn 
in de stad. 
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In de zomer van 2022 is het 350 jaar geleden dat de Franse bezetting van 
de stad begon. In het kader van dit jubileum is de IJsselacademie begonnen 
met het project ‘Bommen Berend in Overijssel’, waarbij gekeken wordt naar 
gebeurtenissen in Het Rampjaar in deze provincie. Voor dit project is onder-
zoek gedaan naar Kampen in 1672 en 1673. Delen van dit onderzoek zijn als 
korte blogs verschenen op de website www.bommenberendinoverijssel.nl. 
Het onderzoek bracht nieuwe informatie aan het licht, onder andere over 
de Franse bezetting en over de gijzeling van de Kampenaren. In dit artikel 
wordt gekeken waar de Franse soldaten in de stad werden ondergebracht 
en hoe deze inkwartiering eruitzag. Daarnaast wordt kort gekeken naar de 
gegijzelde Kampenaren, hun ervaringen tijdens de gijzeling en het contact 
dat zij onderhielden met het thuisfront.

De glorieuze ambities van de Zonnekoning
Historici zijn het er nog altijd niet over eens wat nou exact de aanleiding 
was voor de aanval van de Franse koning, Lodewijk XIV, op de Republiek. Het 
was duidelijk dat het zijn ambitie was om Frankrijk naar het Noorden uit 

Gasper Bouttats, ‘Plattegrond van Kampen, veroverd door de bisschop van Munster in 1672’, 1672. Amsterdam, Rijksmuseum.
RP-P-1907-2073.
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te breiden. Daarvoor moest hij echter wel de Zuidelijke Nederlanden zien te 
veroveren, destijds eigendom van de Spaanse tak van de Habsburgers. Al tij-
dens de Devolutieoorlog (1667-1668) had Lodewijk geprobeerd de heerschap-
pij over de Zuidelijke Nederlanden te bemachtigen. Die poging werd belet 
toen Spanje met de Republiek een verbond sloot met Engeland en Zweden. 
Een paar handtekeningen waren voldoende om Lodewijk vooralsnog tegen 
te houden. Historicus Luc Panhuysen legt de aanleiding dan ook vooral bij 
de wraaklust van Zonnekoning Lodewijk XIV. Hij zag de Republiek als grote 
boosdoener voor zijn mislukte poging. De kans was echter groot dat met wat 
geduld de Zuidelijke Nederlanden sowieso zouden gaan toebehoren aan Lo-
dewijk. Hij was getrouwd met de Habsburgse prinses Maria Theresia, dochter 
van Filips IV (1605-1665) van Spanje. Zij was zijn ‘dubbele’ volle nicht, langs 
vaders- en moederszijde. Via het erfrecht zou Lodewijk aanspraak maken op 
de Zuidelijke Nederlanden zodra de koning van Spanje zou overlijden. De 
gezondheid van Karel II (1661-1700) was bovendien op zijn minst erg zwak 
te noemen. De verwachting was dan ook dat hij niet erg oud zou worden.
Lodewijk wilde echter niet wachten om zijn glorieuze ambities uit te voe-
ren. De Zuidelijke Nederlanden direct aanvallen was geen optie. Dat ging 
in tegen de wensen van Leopold I, keizer van het Heilig Roomse Rijk, die 
zijn neutraliteit had beloofd. Lodewijk maakte daarom het plan om de Re-
publiek aan te vallen en zo de Zuidelijke Nederlanden in te sluiten. In een 
poging de Republiek onder druk te zetten, zocht hij naar medestanders. 
Zweden en Engeland, in 1668 nog bondgenoten van de Republiek, sloten 
zich bij Lodewijk XIV aan. De Engelse koning deed dit overigens al in 1670, 
met het tekenen van een geheim verbond. Lodewijk beloofde de Engelse ko-
ning voldoende financiële middelen om onafhankelijker te worden van het 
parlement en militaire steun mocht het tot intern verzet komen. In een 
poging om gemakkelijker om de Zuidelijke Nederlanden heen te kunnen 
reizen, stuurde Lodewijk XIV diplomaten naar verschillende bisdommen in 
het Duitse grensgebied. Met een combinatie van omkopen en dreigen lukte 
het Lodewijk om op deze manier voor zichzelf een route vrij te maken. Met 
Engeland, Zweden en delen van Duitsland aan de kant van Frankrijk was de 
Republiek van alle kanten omsingeld.

Kampen aan het einde van de 17de eeuw
Met de Vrede van Münster in 1648 kwam een eind aan de Tachtigjarige Oorlog. 
Wat volgde was een periode van relatieve rust, ook in Kampen. Het overgrote 
deel van bevolking had nog nooit een oorlog van dichtbij meegemaakt. De 
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laatste keer dat Kampen was ingenomen was aan het eind van de 16de eeuw 
geweest met het Beleg van Kampen (1578). De verhalen over een naderende 
oorlog deed de Kampenaren, en de rest van het land, ogenschijnlijk niet zo 
veel. Panhuysen schetst het beeld van een land dat zo gewend was geraakt 
aan de periode van vrede, dat eigenlijk niemand zich zorgen maakte. Het 
land draaide rustig voort. In de Ordinaris Amsterdamsche Dingsdaeghse Courant, 
notabene onder het bericht over de oorlogsverklaring van Engeland tegen 
de Staat, stond een ogenschijnlijk alledaags bericht van de burgermeesters 
van Kampen. Zij hadden de vertrektijd van de veerdienst naar Amsterdam 
vervroegd. De schuit zou drie uur eerder, om 6 uur ’s ochtends, vertrekken 
‘tot meerder gerief van de kooplieden en reizende personen’.2 Alsof er niks 
aan de hand was. 
Het was een overwegend rustige periode in Kampen. De hoogtijdagen met de 
Hanze waren voorbij en de welvaart was verminderd. Toch kon het zich nog 
altijd relatief goed redden met de middelen die voorhanden waren. Schil-
ders als Hendrik en, iets later, Barent Avercamp deden hun rondes door de 
stad. In 1664 werd het aanzicht van het IJsselfront een stuk herkenbaarder 
voor de hedendaagse mens: de bouw van de Nieuwe Toren was net afgerond. 
Aan die relatieve rust kwam met de aanval van koning Lodewijk XIV in 1672 
een eind. Het Franse leger ging bij het Tolhuis in Lobith (Gelderland) de 
grens over. De bisschoppen van Münster en Keulen deden dat met hun le-
gers bij Borculo. Terwijl het Franse leger richting de Rijn en Utrecht trok, 
marcheerden de Duitse legers Overijssel binnen. Onder leiding van de bis-

Ordinaris Amsterdamsche Dingsdaeghse Courant, 5 april 1672. Stadsarchief Amsterdam via Delpher.

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   2082202495_0369_deel03_KA2022.indd   208 10-06-2022   13:3810-06-2022   13:38



schop van Münster, Christoph Bernard von Galen, werd er een groot bom-
bardement op Grol (Groenlo) gepleegd. Op 10 juni 1672, na een week lang 
beschoten te zijn geweest, gaf de stad zich over.3 Achtereenvolgens werden 
de steden Bredevoort (18 juni), Hattem, Elburg en Harderwijk (21 juni), Zwol-
le (22 juni) en Deventer (25 juni) veroverd. 

Wie was ‘Bommen Berend’?

Bisschop Christoph Bernard von Galen is, met name in Noord-Nederland, bekend on-

der zijn bijnaam ‘Bommen Berend’. Hij werd geboren in 1606 in Drensteinfurt en in 

1650 benoemd tot de rooms-katholieke bisschop van Münster. Toch was hij vooral een 

Duitse krijgsheer. In de 17de eeuw werd hij dan ook vaak half als geestelijke en half als 

strijder afgebeeld.  Bernard viel twee keer Nederland binnen: eerst in 1665 (tijdens de 

Eerste Münsterse Oorlog) en tijdens het Rampjaar 1672 (dat ook bekend is geworden 

als de Tweede Münsterse Oorlog). De bisschop was berucht, zowel binnen Münster als 

daarbuiten. Hij ambieerde een absolutistische vorst te worden, maar hij lag constant 

overhoop met de inwoners van Münster. Bovendien was hij verzot op kruitdampen 

en het experimenteren met explosieven, iets waar hij zijn bijnaam Bommen Berend 

aan heeft te danken. Met name 

Groningen heeft het tijdens het 

Rampjaar moeten ontgelden te-

gen het explosieve geweld van 

Von Galen. Hij stierf in 1678 in 

Ahaus. Terwijl hij opgebaard lag, 

werd zijn huis geplunderd door 

de inwoners van de stad en zijn 

alle kostbaarheden meegeno-

men. Volgens een lokale legende 

is Bommen Berend nog steeds 

niet helemaal verdwenen. Zijn 

geest dwaalt ’s nachts rond over 

de heide bij Bentheim, om nach-

telijke reizigers lastig te vallen. 
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Christiaan Hagen, Portret van Christoph Bernhard 
von Galen, bisschop van Münster, in of na 1650-
1695. Amsterdam, Rijksmuseum. RP-P-OB-55.607
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Kampen probeerde zichzelf tevergeefs te verdedigen
Een voor een vielen de steden rondom Kampen ten prooi aan het oprukken-
de Duitse leger onder leiding van de bisschop van Münster en de bisschop 
van Keulen. Het gemak waarmee de Overijsselse steden zich overgaven zou 
later veel vragen oproepen vanuit Holland. Immers, veel leden van de Over-
ijsselse adel die de steden vertegenwoordigden hadden familie aan de Mün-
sterse kant van de grens en waren vaak katholiek.4 Het idee dat Kampen zich 
zonder slag of stoot zou hebben overgegeven klopt overigens niet helemaal, 
er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de stad zich had willen verdedigen.5 
Dat leek in eerste instantie ook mogelijk. Zo waren de vestingwerken van de 
stad, die op 30 maart 1672 nog waren geïnspecteerd door ingenieur François 
Blequin, in goede staat. Het ontbrak in Kampen voornamelijk aan ammuni-
tie en aan soldaten. Om dat tekort op te lossen werd een aantal keer bij de 
admiraliteit in Amsterdam aangeklopt, die Kampen onder andere 26 ijzeren 
stukken geschut en 4000 pond kruit leende. Wat manschappen betrof waren 
er voor de zomer van 1672 twee compagnieën ruiters en twee compagnieën 
voetvolk aanwezig in Kampen.6 Dat, gecombineerd met wat er al in de stad 
was,7 zou echter niet voldoende zijn voor de verdediging tegen een goed ge-
oefend leger. Als eerste reactie op het leger dat steeds dichterbij kwam, werd 
op 10 juni 1672 aan Antonij Beeldsnijder Steenbergen gelast dat de sluis op 
de Nieuwendijk en de bruggen werden afgebroken en dat de Nieuwendijk 
zou worden doorgestoken. Met de overgave van de stad Deventer stond de 
verdediging van Kampen op losse schroeven. De burgemeester van Deventer 
vertelde vreselijke verhalen over wat de Duitse vijand allemaal had aange-
richt in zijn stad.8 Gezien de zwakke bezetting werd geconcludeerd dat het 
een onbegonnen zaak zou zijn om Kampen te verdedigen. Op 13 juni 1672 
kwamen daarom de burgermeesters, de schepenen en de raad van Kampen 
bij elkaar. Daar ondertekenden Johan Gansneb genant Tengnagel, Hendrick 
Crachsen Stuirman en secretaris Rutger van Breda namens Kampen het do-
cument waarmee de stad zich over gaf aan de bisschoppen van Keulen en 
Münster. Overigens zit hier een discrepantie in de datumnotering; Kampen 
gaf zich pas na Deventer over, maar de datum boven de resolutie van het 
raadsbestuur ligt vóór de overgave van Deventer. Dit is mogelijk te verklaren 
door het feit dat de Gregoriaanse kalender in 1700 in Overijssel werd inge-
voerd.9 Modernere bronnen zullen wellicht een andere datering aanhouden 
dan primaire bronnen. 
Kampen stelde daarbij een zevental voorwaarden.10 Als eerste valt op dat 
men de garantie wilde dat de inwoners van Kampen vrijheid van religie zou-
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den behouden. Iedereen zou toegang moeten blijven houden tot de eigen 
kerken. Daarnaast bleef het recht op onderwijs behouden en mochten ze 
niet in hun levensonderhoud worden beperkt. Een andere voorwaarde was 
dat alle inwoners van Kampen hun eigen huizen mochten houden en niet 
beperkt zouden worden in het verkopen van goederen. Ook als zij de stad 
wilden ontvluchten met hun huisraad, dan moesten ze dit zonder proble-
men kunnen doen. Het meest opvallende punt waar de bisschoppen mee 
akkoord gingen was de voorwaarde dat de stad niet overmatig en niet door 
een ander leger dan het Duitse zou worden bezet. Zij hadden immers een 
akkoord met de Franse koning Lodewijk dat hij alle steden ten westen van 
de IJssel zou bezetten. En hoewel op 14 juni 1672 twee Duitse garnizoenen 
werden ingelegerd in de stad, was dat dan ook maar van korte duur. Op 18 
juni 1672 stond de Franse graaf de Gacé met zestien compagnieën te voet 
en één te paard klaar om de bezetting over te nemen. Berend moest de stad 
ontruimen en trok met zijn troepen richting Groningen. Voor de inwoners 
van de stad zal het gigantische leger een hoop onrust met zich mee hebben 
gebracht. De Republiek had zoals gezegd een lange periode gekend van rela-
tieve rust.11 Voor menig inwoner van Kampen was het de eerste keer dat hij 
zo direct met een oorlogssituatie in aanraking kwam.

Hyacinthe Rigaud, Portrait 
du Charles Auguste de 
Goyon Matignon, Comte de 
Gacé, 1697-1729. Caen, 
Museum of Fine Arts.
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De stad door het Franse leger ondergelopen 
De zeventien compagnieën onder leiding van onderbevelhebber Charles de 
Goyon-Matignon,  graaf de Gacé, werden in Kampen gelegerd.12 In de zomer 
verbleef het Franse leger in een kamp net buiten de stad.13 Ze kwamen in feite 
alleen in aanraking met andere soldaten, moesten luisteren naar hun eigen 
officieren en zich houden aan specifieke regels en wetten. In de winter van 
1672 werd het Franse leger ingekwartierd binnen de stadsmuren. De inkwar-
tiering van het Franse leger in de 17de eeuw begon doorgaans in november 
en liep tot april.14 In oktober werd aan lokale ambtenaren gevraagd om een 
overzicht te maken van de beschikbare huizen in de stad en van hoeveel sol-
daten er overal gehuisvest konden worden. Dat overzicht werd vervolgens 
gedeeld met de maréchal de logis van het Franse leger, die vervolgens de solda-
ten toewees aan specifieke huizen. De bewoners daarvan moesten vervolgens 
zorgen dat de soldaten voorzien werden van voedsel, een bed, een pot, een 
kom, een glas, een plek bij het vuur en een eigen kaars.15 De gastheren of 
-vrouwen kregen daar officieel een vergoeding voor van de Franse koning, 
maar die vergoeding kwam vaak pas heel laat of überhaupt niet.16 
Tijdens zo’n inkwartiering ontstond dan ook vaak een enigszins problema-
tische relatie tussen het Franse leger en de lokale bevolking waar de sol-
daten ineens tussen leefden. Dat is ook niet zo vreemd. Zo’n groot leger 
legde veel druk op de stad waar ze op dat moment waren. Het inkwartie-

Johan Daniël de Gijselaar, 
Drie Franse soldaten 
komen met een biljet 
van inkwartiering bij een 
Hollandse familie, 1795. 
Amsterdam, Rijksmuseum. 
RP-T-00-3526.
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ringsregister van de stad Kampen geeft een duidelijk beeld van de schaal 
waarop dat gebeurde. Ruim 2500 Franse soldaten werden in de winter van 
1672/1673 bij mensen in huis geplaatst.17 Ter vergelijking: Kampen had tegen 
het eind van de 17de eeuw ongeveer zesduizend inwoners, waarvan onge-
twijfeld een groot deel de stad al was ontvlucht.18 De Franse soldaten waren 
volgens het inkwartieringsregister zo veel mogelijk evenredig verdeeld over 
de vier kwartieren van Kampen: het Bovenkwartier, het Buitenkwartier, het 
Broederkwartier en het Cellebroederskwartier. Zo’n zevenhonderd soldaten 
zaten ingekwartierd in het Buitenkwartier. De overige drie kwartieren huis-
vestten elk ongeveer zeshonderd soldaten per kwartier. Verspreid over de 
hele Oudestraat waren 470 soldaten ingekwartierd. In de Geerstraat, toch 
geen bijster lange straat, hadden maar liefst 71 soldats, 10 cavaliers, 6 sergiants, 
1 chirurg-major en de volledige bediening - verspreid over twee adressen - van 
de lieutenant-colonel een plek gevonden voor de winter. In de bijlage is een 
overzicht opgenomen van de inkwartiering per straat. 
De verdeling van de soldaten ging volgens een redelijk vaste structuur. Alle 

Het inkwartieringsregister. 
Collectie Stadsarchief 
Kampen.
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soldaten met een hoge rang werden altijd alleen ingekwartierd. Dit zijn de 
lieutenant-colonel, de capitains, de lieutenants, de marechal de logis en een prestre. 
Hoewel een aantal gegoede burgers werden ontzien van de inkwartiering, 
met name de burgemeesters, is aan de namen te zien dat het hier om de 
hogere stand gaat. We komen hier onder andere Rutger Erckelens tegen, de 
latere kerkmeester van de Bovenkerk, met één lieutenant in zijn huis aan de 
Burgwal. Ook vinden we hier de schilder Barent Avercamp, neef van de alom 
bekende Hendrik Avercamp, die ook één lieutenant in zijn huis aan de Voor-
straat had. Vijf van de twaalf mannen die later door het Franse leger werden 
meegenomen hadden een capitain of een lieutenant in huis. De sergiants en 
de cavaliers werden in tweetallen ingekwartierd. De gewone soldats werden 
altijd in groepen van drie of vijf bij mensen in huis geplaatst, waarschijnlijk 
afhankelijk van de beschikbare ruimte. 
Het inkwartieringsregister geeft, naast een overzicht van de hoeveelheid 
Franse soldaten, ook een interessant kijkje in de samenleving van Kampen in 
1672. Ruim negenhonderd inwoners van de stad worden bij naam genoemd, 
met de straat waar ze woonden, de hoeveelheid soldaten die ze in huis na-
men en in enkele gevallen ook een beroep of andere bijzonderheden. Echt 
blij zullen de inwoners van Kampen niet zijn geweest met de aanwezigheid 
van al die soldaten. Het Franse leger was berucht om zijn baldadige gedrag 
in de 17de eeuw.19 Inkwartiering van een Franse soldaat kon een vervelende 
ervaring zijn voor de gastheer of vrouw, of zelfs een gevaarlijke. Sommige 
Franse soldaten eisten meer geld, meer voedsel, meer ruimte, gedroegen 
zich gewelddadig of vergrepen zich aan de gastvrouw of hun dochters. Op 
voorhand werden enige regels vastgelegd waar de Franse soldaten zich aan 
moesten houden. Dat was ook in Kampen het geval.20 Bij klachten konden de 
inwoners zich wenden tot de magistraat. 
Dat de Franse soldaten zich niet altijd aan die regels hielden blijkt onder 
andere uit het klaagschrift van Jurriana Voorne voor haar hoogbejaarde 
moeder, de weduwe van Hendrike Voorne. Haar moeder was 82 jaar oud en 
lichamelijk en mentaal zwak. Zij moest ‘allesints als een kleyn kindt gehan-
teert (…) worden’. Jurriana’s moeder was volgens de klacht belast met de 
inkwartiering van Colonel de Conte de Vinnelon, een hoofmeester, een ca-
merlinck, acht knechten en vier paarden. In totaal namen zij het bezit over 
van vier slaapkamers, de keuken, de kelder, de stal en twee hooizolders. Zelf 
had zij nog maar toegang tot één keuken en één kamer.21 De verzorging van 
al deze soldaten en de kosten die dat met zich meebracht kon zij niet in haar 
eentje dragen. Bovendien werd zij regelmatig bedreigd door de mannen in 
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haar huis. Daarom verzoekt Jurriana of de magistraat wil overwegen een an-
der logement te zoeken voor de kolonel en zijn gevolg, en dat haar moeder 
een particuliere kapitein in huis mag nemen. Het is niet duidelijk wanneer 
de klacht precies is ingediend, noch wat er uiteindelijk mee gedaan is. In 
het inkwartieringsregister heeft de weduwe Voorne als enige in het hele 
register slechts twee soldats in huis, waar drie of vijf soldats gebruikelijk was. 
Er waren wellicht meer situaties waarin het inkwartieringsregister niet ge-
heel overeenkwam met de werkelijkheid. Het lijkt vooral een momentopna-
me te zijn geweest om te bepalen wie er recht hadden op uitbetaling van 
vergoedingen voor het in huis nemen van Franse soldaten. In april 1673 is 
de inkwartiering voorbij en trekt het Franse leger weer uit de huizen. Het 
leger zou pas in december 1673 volledig vertrekken uit de stad: ruim zestien 
maanden nadat zij in Kampen waren aangekomen.

De gijzeling van twaalf belangrijke mannen uit Kampen
Tegen het einde van 1673 stond het Franse leger op het punt Kampen te ver-
laten. Zij eisten flinke bedragen als brandschatting, geld dat de stad Kampen 
niet had. In 1637 alleen al was er 58.000 gulden aan de Fransen betaald.22 
Het was echter niet voldoende. Op 25 november 1673 gaf de tresorier van 
Koning Lodewijk XIV aan dat de stad zodanig zou worden vernield dat ‘dij-
selve naer geen stadt soude lijcken’, tenzij Kampen met 100.000 gulden over 
de brug zou komen.23 Dat geld was er echter niet. Kampen betaalde wat het 
kon, zo’n 26.000 gulden. De stad werd vervolgens schandelijk behandeld. 
Grote delen werden gesloopt of in brand gestoken. In een poging van maar-
schalk Magalotti om toch méér geld te zien, werden zestien vermogende 
burgers ontboden op het stadhuis.24 Zij konden afgekocht worden. Na on-
derhandelingen werden vier van hen dezelfde dag nog vrijgelaten. Op 10 
december 1673 werden de overige twaalf mannen onder begeleiding van 
veertig ruiters meegenomen naar Arnhem, waar zij in een gat onder het 
stadhuis werden vastgezet. Deze groep mannen bestond uit belangrijke en 
vooral rijke mannen uit Kampen, die als onderpand dienden. Ze zouden pas 
worden vrijgelaten nadat het volledige bedrag was afbetaald. 
Onder deze twaalf mannen bevond zich onder andere de secretaris van de 
stad, verschillende (oud) burgemeesters en een arts. Nagenoeg allen waren 
van aanzienlijke afkomst en hadden allerlei familiaire banden. Het ging om 
de destijds 59-jarige burgemeester Everard Ram, de 56-jarige (oud)burge-
meester Peter Eeckhout, de 48-jarige schepen Aper Herweijer, de 45-jarige se-
cretaris van de stad Rutger van Breda, de 37-jarige brouwer en kerkmeester 
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Reinier van Merle, de 34-jarige Frans/Francois van Ingen, de 33-jarige Staatse 
militair Severijn Hoemaker, de 33-jarige medicus Abraham van de Gronde, 
de 32-jarige burgemeester Anthonij Beeldsnijder Steenbergen, de 44-jarige 
Jan Peters Oedekerk, Arent van den Veene en Hendrik Wolthuis. Het gat 
onder het stadhuis waar ze werden vastgehouden had eerder dienstgedaan 
als wachthuis voor de Franse soldaten. De gegijzelden, of ostagiers, werden 
opgesloten zonder van enige levensmiddelen te zijn voorzien.25 Een zekere 
weduwe Muys bracht hen uit liefdadigheid door de tralies wat brood en 
wijn. Dankzij de inspraak van een aantal welgestelde burgers van de stad 
Arnhem werden zij later op de dag overgebracht naar het Prinsenhof, waar 
ze werden voorzien van een bed, een strozak en andere benodigdheden. 
Communicatie met het thuisfront was ondanks de karige omstandigheden 
wel mogelijk. Via brieven hielden vrienden en familie hen op de hoogte van 
het wel en wee in Kampen en de status van de openstaande betaling.
In het Stadsarchief Kampen ligt een aantal van deze brieven, gericht aan Rut-
ger van Breda.26 Rutger was lid van een invloedrijke familie. Zijn vader, groot-
vader en overgrootvader waren allen secretaris van de stad Kampen geweest.27 
Zijn moeder, Maria de Waale, was een dochter van de bekende theoloog, fi-

Jan Caspar Philips, Gezicht op de Grote Markt, het Prinsenhof, het oude stadhuis en de Eusebiuskerk te Arnhem, 1741. Amster-
dam, Rijksmuseum. RP-P-OB-60.109. 
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losoof en hoogleraar aan de universiteit van Leiden Antonius Walaeus. Met 
Joanna Aymery uit Middelburg kreeg Rutger twee dochters: Anna en Marga-
retha Maria. De meeste brieven in het dossier in het archief zijn geschreven 
door Anna, die op dat moment pas 15 jaar oud is. Ook van haar zus Marga-
retha Maria is een brief bewaard gebleven. Zij was op dat moment 17 jaar 
oud en getrouwd met de bijna vijftien jaar oudere en eveneens gegijzelde An-
thonij Beeldsnijder van Steenbergen. De brieven geven een beeld van hoe het 
thuisfront de gijzeling op afstand beleefde en hoe er alles in het werk werd 
gesteld om de twaalf mannen terug te halen naar Kampen. 
Het duurde tot 24 december voordat het volledige Franse leger Kampen 
ook daadwerkelijk verliet.28 Vlak ervoor had het alle ijzeren kanonnen, zo’n 
zestig stuks, laten springen. Het leger nam allerlei wapens, ammunitie en 
geplunderde goederen mee naar Arnhem. Anna, die bij familie in Leiden 
verbleef, had van de schout van Kamperveen (die zijn vrouw kwam ophalen) 
vernomen dat de Fransen de stad hadden verlaten. Begin januari schreef 
ze aan haar vader onder andere welke schade ze hebben aangericht. In he-
dendaagse Nederlands: ‘... de Fransen hebben ons verlaten en hebben laten 
springen drie torens, de haven, de Jan van Ens en de Leeuwentoren, de helft 
van de bruggen en de huizen in de schans. Men zegt dat het wel snel gere-
pareerd kan worden.’ De schout gaf ook aan dat voorbereidingen werden 
getroffen om het geld te verzamelen ter verlossing van de gijzelaars. Uit 
deze eerste brief die we van Anna in het archief kunnen vinden blijkt ook 
dat Rutger brieven terug kon sturen vanuit Arnhem, zij schreef namelijk: 
‘Ik hoop dat papa zijn eerdere aangename brieven door nieuwe zal laten op-
volgen.’ Bijzonder is wel de manier waarop Anna deze brief afsluit. De tekst 
doet denken aan een typische tegeltjeswijsheid: ‘Zoals men zegt dat aange-
naam gezelschap de weg verkort, zo hoop ik dat nu papa lijdt met zijn beste 
vrienden dit ook de tijd verkorten zal.’ Hoewel de Kampenaren ongetwijfeld 
blij waren verlost te zijn van hun bezetters, was dit in eerste instantie van 
korte duur. Enkele uren later stonden er ongeveer tachtig Hollandse partij-
lopers uit Blokzijl bij de Hagenpoort, die onder leiding van een luitenant de 
sleutels van de stad eisten.29 De bevolking had echter zijn geduld verloren, 
greep naar de wapens die zij zorgvuldig verstopt had toen de Fransen uit 
plunderen sloegen en werkte hen weer de stad uit. 

Verwoede pogingen om de gegijzelden vrij te kopen
Het vrijkopen van de gegijzelden uit Arnhem ging minder voorspoedig dan 
de familie en vrienden aan het thuisfront hadden gehoopt. De herstelde 
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regering, ingesteld bij afwezigheid van een groot deel van het stadsbestuur, 
had de nadrukkelijke opdracht gekregen geen geld uit te geven tenzij op 
nadrukkelijk last van de Algemene Staten.30 Via vrienden en familie werd 
geprobeerd het bedrag bij elkaar te verzamelen, zodat zij op hun naam de 
brandschatting konden voldoen en gegijzelden vrij konden kopen. Dit blijkt 
ook uit de brieven die Anna eind januari en begin februari aan haar vader 
stuurde, waarin ze hem op de hoogte houdt van de stand van zaken. Zij 
spreekt eigenlijk hoopvol over de situatie en verwacht dat haar vader en de 
anderen gauw vrijgelaten zullen worden. Zo gemakkelijk ging dat echter 
niet uit. De tijd begon, zeker voor Rutger van Breda, op een gegeven moment 
te dringen. Zijn gezondheid ging in Arnhem flink achteruit. 

Brief van Anna van Breda 
aan haar vader, 3 januari 
1674. Collectie Stadsarchief 
Kampen.
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Dat blijkt vooral uit een brief die Margaretha Maria op 29 januari 1674 aan 
haar vader stuurde, waarin ze aangeeft met grote droefheid gehoord te heb-
ben dat haar vader ziek is. Wat er precies met Rutger aan de hand was, 
wordt echter niet direct duidelijk. Er lijkt sprake te zijn geweest van een 
misverstand: ‘Mijn man heeft aan mij geschreven dat mama aan papa had 
geschreven dat ik had gezegd dat papa melancholiek was.31 Dat klopt niet. 
Het was Dhr. Herweijer die dit aan zijn vrouw heeft geschreven. Wij weten 
nu wel dat het met papa veel slechter ging dan mijn man ooit aan ons ge-
schreven heeft. Dat heb ik altijd gezegd, dat mijn man ons niet de volledige 
waarheid schreef over mijn lieve papa’s ziekte.’ Rond diezelfde datum stuur-
de ook Anna opnieuw een brief aan haar vader, waar ook uit blijkt dat het 
met de gezondheid van Rutger niet best was: ‘Wij zijn blij met de aangena-
me brief die getuigt van papa’s leven en van de krachten die God aan papa 
terug heeft gegeven. Wij bidden God almachtig verder met de ogen van zijn 
goddelijk mededogen papa te doen herstellen in zijn gezondheid en ons te 
behoeden voor het zware ongeluk dat ons door de zwakke gezondheid van 
papa werd gedreigd.’ Om alles in het werk te stellen voldoende geld bijeen 
te krijgen, verzamelden de vrouwen van de gegijzelden zich op het raadhuis. 
Anna schreef hierover: ‘Tot de verlossing van de gegijzelden worden alle mo-
gelijke opties bekeken. Men meent nu dat het bedrag van de derde betaling 
bijna gereed is, het mankeert nog aan de laatste penningen. Ook hier doet 
men zijn best voor. Dominee Fabrytius was hier vandaag om ons de toestand 
van papa en de andere vrienden te vertellen. Hij hoopte dat iedereen alles in 
het werk zou stellen om de gegijzelden te verlossen. De vrouwen zijn daar-
op naar het raadhuis vertrokken. Wat daar precies uitgekomen is, daar zal 
mama en mijn zus uitgebreider over schrijven.’ Helaas zijn deze brieven van 
Anna’s moeder en zus niet bewaard gebleven, waardoor we niet weten wat 
er op het raadhuis precies is voorgevallen. 
Meer brieven zijn in het Stadsarchief niet bewaard gebleven. We kunnen er 
dus niet uit afleiden wat er de rest van die maand nog is voorgevallen en 
hoe het de gegijzelden in Arnhem verliep. Het zou in ieder geval nog ruim 
een maand duren voor de gegijzelden afgekocht werden: pas op 6 maart 
1674 werd het volledige bedrag aan de Fransen betaald. De volgende dag 
werden de mannen vrijgelaten en konden zij terugkeren naar Kampen. Toen 
de regering eenmaal hersteld was, werd het volledige bedrag aan familie en 
vrienden terugbetaald. Daarnaast kregen alle gegijzelden een gedenkpen-
ning ter waarde van 70 à 80 gulden. Deze penningen zijn nog terug te vin-
den in de collectie van het Stedelijk Museum Kampen alsook in het Teylers 
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Museum in Haarlem, het Stadsarchief Kampen en in het Drents Archief. 
Veel gegijzelden kregen goede functies zodra ze terug waren in de stad. An-
thonij Beeldsnijder Steenbergen overleed op jonge leeftijd. Ook een andere 
gijzelaar, Severijn Hoemaker, overleed jong: slechts enkele maanden na zijn 
vrijlating in 1674.  

‘Stadspilaar’ Rutger van Breda

Als secretaris van de stad was Rutger van Breda direct betrokken bij de bezetting 

door het Franse leger. Veel van de resoluties die in het dossier in het archief bewaard 

zijn gebleven zijn ondertekend met zijn naam. Ook de in dit artikel genoemde brie-

ven zijn geschreven door zijn familie: zijn dochters Anna en Margaretha Maria. Bij-

zonder is dat zijn carrière niet stilstond op het moment dat hij meegenomen werd 

naar Arnhem. Zijn dochter Anna hield hem op de hoogte van politieke ontwikkelin-

gen die zijn ambities wel eens in de weg konden staan. De schout uit Kamperveen die 

haar begin januari vertelde over het vertrek van het Franse leger kwam niet alleen 

maar naar Leiden om zijn vrouw op te halen: ‘De schout van Kamperveen was naar 

Holland gegaan om te solliciteren op de functie die papa voor ogen had. Hier zou wel 

iets uit kunnen komen wat voor ons niet aangenaam zou zijn, dus heb ik geschreven 

aan neef. Hij zij mij dat hij niet geloofde dat er besluiten genomen zouden worden 

voor zijn hoogheid weer terug in het land was. In de tussentijd heeft neef beloofd 

dat hij met wat heren zal spreken die kunnen helpen. Ik geloof dat het slim is als 

papa zou schrijven aan Br. van Buningen, die kan ons helpen. De schout is nu naar 

Penning voor de door de Fransen meegevoerde gijzelaars, 1674. Voor- en achterzijde. Amsterdam, Rijksmuseum.
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Den Haag, ondertussen kan papa hier zijn eigen oordeel over vormen en ook een 

brief schrijven aan neef de munt.’ Welke functie Rutger van Breda ambieerde wordt 

helaas niet duidelijk uit deze brief van Anna.

Ook zijn andere dochter Margaretha Maria schrijft in de bewaard gebleven brief over 

de politieke ambities van Rutger. Zij beschrijft een voorval dat zich bij haar schoon-

moeder heeft afgespeeld. Het lijkt er op dat ene dr. Wolffsen verteld heeft over een 

gouveneur die een glaasje te veel op had: ‘D[octor] Wolfsen was vanochtend bij mijn 

schoonmoeder en heeft gezegd dat papa in groot krediet staat bij zijne hoogheid en 

de gouverneur. De gouverneur had een glaasje te veel op en heeft toen gezegd wie 

afgezet zal worden en wie zal mogen blijven. Hij zei ook dat secretaris van Breda 

groot zal worden. Wat God heeft besloten voor papa zal gebeuren. Het is hoe het is, 

papa wordt gezien als een goed vriend van zijn hoogheid’. 

Het lijkt er in ieder geval wel op dat de moeite die familie en vrienden op politiek 

gebied hebben gedaan terwijl Rutger in Arnhem vastzat zijn vruchten heeft afge-

worpen. Hij zou na zijn vrijlating nog een voortvarende carrière tegemoet gaan. Hij 

werd benoemd tot Secretaris van de Provisionele Regering van Overijssel, Griffier 

der Staten, Ontvanger van den vijftigsten penning en bleef Honorair Secretaris van 

de stad Kampen.  

In 1693 overleed Rutger van Breda. Hij kreeg een grafmonument in de Kamper Bo-

ven- of St. Nicolaaskerk. Hoe groot zijn rol was voor de stad Kampen blijkt uit het 

rouwgedicht dat na zijn overlijden werd geschreven door Jan Norel. Het gedicht be-

staat uit 122 regels vol superlatieven:

‘(...) Wat Stadspylaar Breda, voor Kampen is geweest,

Veel Jaren achteraan, wat nut zyn brein en geest

De Kerk heeft aangebragt, en Francevlugtelingen,

Die met Hilkiaszoon klaagliederen opzingen,

(Berooft van huis en hofen Vaderlantzekust)

Is middagklaar bekent, en alleman bewust.

France Broederen, gy, daerom, tre wat nader,

Verseltschapt ’t dierbaar lyk van uw’ en Kampens Vader,

Naar ’t treurig Grafgewelf. Den Burger gaat u voor,

De gantsche Stads loopt na, het pligtsnoer wyst u ’t spoor. (...)’

Blijvende littekens van het Rampjaar 1672 in Kampen
In de winter van 1673/1674 komt een einde aan het ‘rampjaar’ voor Overijs-
sel, maar de oorlog zelf was nog niet voorbij. Het tij keerde tegen het einde 
van 1673 toen Lodewijk XIV zijn Engelse bondgenoot verloor.32 Nu moest hij 
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het opnemen tegen de Republiek, Engeland én Spanje. Ondertussen raakte 
hij zijn geduld rond de verovering van de Republiek kwijt en richtte zijn 
pijlen directer op de Zuidelijke Nederlanden. Voor Kampen betekende het 
dat een periode van relatieve rust en wederopbouw aanbrak. Dat was hard 
nodig. Veel gesloopte gebouwen werden nooit meer opgebouwd. Een van 
die gebouwen is de Leeuwentoren, waar ooit twee jonge leeuwen in werden 
gehouden.33 De gehele Hagen was in 1672 gesloopt, nadat in de nacht van 26 
augustus 1672 door een onbekend schip een aantal kanonskogels op de stad 
waren afgevuurd.34 Ook de schans bij de IJsselbrug werd niet opnieuw opge-
bouwd, maar verbouwd tot herberg. Hoewel die herberg al lang niet meer 
bestaat, is de horecafunctie op deze plek bewaard gebleven. Tegenwoordig 
in de vorm van De Stadsherberg. In berichten van de Gedeputeerden van 
Overijssel aan stadhouder Willem III blijkt dat in Kampen ruim zeshonderd 

Jan Norel, Den Yssel in 
den rou over den voortr-
effelijken heer Rutger van 
Breda (Kampen 1693). 
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huizen waren verwoest of leeg stonden. Het verval van de stad zou tot in 
de 18de eeuw duidelijk zichtbaar blijven in de vorm van ruïnes en verlaten 
panden. Het stadsbestuur sommeerde bewoners hun woningen te herstel-
len.35 In sommige gevallen was dit niet mogelijk, door geldgebrek of omdat 
de eigenaren waren vertrokken. Een huizenblok aan de Oudestraat, tussen 
de St. Jacobsteeg en de Broedersteeg, was zo vervallen dat het niet te redden 
viel. Een aantal van deze huizen was eigendom van de gegijzelden of hun fa-
milies, die geen geld meer hadden of na het rampjaar de stad hadden verla-
ten. De huizen werden gesloopt en het braakliggende terrein werd na jaren 
omgetoverd tot een plein en met bomen bepland, tegenwoordig bekend als 
de Plantage. Op een van de meest tastbare overblijfselen van het rampjaar 
1672 in Kampen geniet menig Kampenaar en toerist tegenwoordig van een 
drankje of een hapje.

Noten

1. Een brandschatting is een (hoog) bedrag dat een dorp of stad moest betalen aan door-

trekkende of bezettende troepen om te voorkomen dat zij de stad zouden plunderen of 

vernietigen. Deze vorm van ‘oorlogsbelasting’ leidde vaak tot veel armoede. 

2. Luc Panhuysen, Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte ([Amsterdam] 

2019) 99.

3. Idem, 145-146.

4. Robert Fruin, De oorlog van 1672 (Groningen 1972) 163-164. 

5. Jurjen Nanninga Uitterdijk, ‘Een en ander over Kampen onder Fransche overheersching in 

1672 en volgende jaren’, Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel 11 (1896) 139-140.

6. Ibidem.

7. Volgens de inventaris van commies Herweyer, beschreven in het artikel van Nanninga Uit-

terdijk, waren er 25 stukken geschut met 7866 kanonskogels, 16 ijzeren haken, 52 tonne-

tjes musketkogels, 2471 kogels van dezelfde soort en 315 verse en 198 oude bossen lonten, 

6440 pond bruikbaar kruit en 900 pond onbruikbaar kruit aanwezig. 

8. Ibidem.

9. Hendrik van den Belt, ‘Zekerheid in Kampen. Johannes Teellinck en het verdwijnen van 

het syllogisme’, in: Erik A. de Boer, Harm J. Boiten (red.), Godsvrucht in geschiedenis. Bundel ter 

gelegenheid van het afscheid van prof.dr. F. van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit 

Kampen (Heerenveen [2015]) 389- 409, aldaar 389, voetnoot 2. 

10. Idem, 141-144.

11. Panhuysen, Rampjaar, 25.

12. Nanninga Uitterdijk, ‘Een en ander over Kampen’, 145. 
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13. John A. Lynn, Giant of the ‘grand siècle’. The French Army, 1610-1715 (Cambridge 1997) 158.
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Bijlage : Inkwartieringsregister 1672, bewerking door de auteur.
 
Bijlage : Inkwartieringsregister 1672, bewerking door de auteur. 
 

 Capitain Cavaliers Cornette (Onder) 
Commisaris 

van de 
artilerie 

Lieutenants Marechal  
de logis / 

Maistre de 
logis 

Ministre Perès  
Ricoles 

Prestres Sergiants Soldats Valets/ 
Domestiques 

Totalen 

Achter de belt bij de 
kruittoren 

- - - - - - - - - - 6 - 6 

Achter de nieuwe 
muire 

- 20 - - 5 2 - 2 - 6 111 - 146 

Achter het 
vleeschhuijs 

- - - - - - - - - - 3 - 3 

Aextersteegh - - - - - - - - - - 9 - 9 

Bij de kruittoren - - - - - - - - - - 3 - 3 

Blauwehandsteeg - - - - - - - - - - 3 - 3 

Bottervatspoort - - - - - - - - - - 3 - 3 

Bottervatsteege - - - - - - - - - - 9 - 9 

Bovenpoorte - 10 - - - - - - - 2 68 - 80 

Breesteegh - - - - - - - - - - 18 - 18 

Broederstraet - 10 - - 5 - - - - 2 56 - 73 

Broederweg 4 - - - - - - - - - 39 - 43 

Burgwale 3 10 - 1 7 - - - - 10 144 1 176 

Calverheckenweg - - - - - - - - - - 24 - 24 

Carperstege - - - - - - - - - - 24 - 24 

Cellebroedersweg 1 - - - 1 - - - - - 15 - 17 

Geerstraat - 10 - - - - - - - 6 72 2 90 

Groenstraate - - - - - - - - - - 77 - 77 

Hoffstrate 1 10 - - - - - - - 2 204 - 217 

IJsselstraat - - - - - - - - - - 3 - 3 

In het roode hardt - - - - - - - - - - - 2 2 

Keijserstraet - 4 - - 1 - - - - - 48 - 53 

Kerckstege - 2 - - - - - - - - 9 - 11 

Klockensteege - - - - - - - - - - 8 - 8 

Koornmarkt - - - - 1 1 - - - - 44 - 46 

Merckstege - - - - - - - - - - 3 - 3 

Morrensteegh - - - - - - - - - - 23 - 23 

Nieuwe markt 1 - - - - - - - - 2 12 - 15 

Nieuwstraet 5 40 - - 17 - - - - 30 309 - 401 

Nijstraet - - - - - - - - - - 6 - 6 

Oldestraet 17 46 2 2 25 2 1 - 3 34 336 1 469 

Schaepstege - - - - - - - - - - 3 - 3 

Schepesteeg - 2 - - - - - - - - - - 2 

Speldemakersteeg - 4 - - - - - - - - 33 - 37 

St. Jacobs Steege - 2 - - 1 - - - - - 23 - 26 

Venestraat - 4 - - 2 - - - - 4 67 - 77 

Vijfstraet - - - - - - - - - - 3 - 3 

Vloetdijck 2 12 1 - 5 - 1 - - 8 198 - 227 

Voorstraat - - - - 1 - - - - - 2 - 3 

Vrouwensteege - 2 - - 1 - - - - 2 3 - 8 

Totalen 34 188 3 3 72 5 2 2 3 108 2021 6 2447 

 
In de Geerstraat ook nog één chirurgijn de Comté de Sault. 
In de Oudestraet ook nog één opziender van de fortificatie.  
In de Vloetdijck ook nog één quartiermeester. 
In Calverheckenweg ook nog één scherprichter.  
Achter de nieuwe muire ook nog één cannonier.  
Bovenpoorte ook nog één commandeur travaux.  
Burgwal ook één lt. colonel. 
* Totaal inclusief bovengenoemde functies: 2454. Dit zal niet 100 procent kloppen, aangezien er in het inkwartieringsregister enkele keren een 
groep personen staat (‘Les valets du lt. colonel’) zonder dat daarbij expliciet een aantal personen wordt genoemd.  
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* Totaal inclusief bovengenoemde func-
ties: 2454. Dit zal niet 100 procent klop-
pen, aangezien er in het inkwartierings-
register enkele keren een groep personen 
staat (‘Les valets du lt. colonel’) zonder 
dat daarbij expliciet een aantal personen 
wordt genoemd.
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