
INFORMATIE MIJNDERT VAN DER THIJNEN 

Door Gerrit Kleis  

Wapengekletter 1672  

In het Rampjaar 1672 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden aangevallen door Franse 

en Engelse legers en vanuit het oosten door de troepen van de aartsbisschop van Keulen en de 

bisschop van Munster. Drenthe en Groningen werden belegerd door Bernard van Galen, vorst 

en bisschop van Munster. Om de stad Groningen te kunnen veroveren, moest Van Galen de 

toegang tot het noorden in handen krijgen. Die toegang werd al sinds de middeleeuwen 

beveiligd door het kasteel en later door de vesting Coevorden.  

De vestingwerken van Coevorden waren sinds de Vrede van Munster in 1648 verwaarloosd door 

de Staten-Generaal en konden in zo’n korte tijd niet worden hersteld. Ook de voorraden waren 

niet op orde. Daarmee was het lot van de stad snel bezegeld. 

Overal in het land bleek de buitenlandse vijand oppermachtig. Men twijfelde zelfs aan een  
zelfstandig voortbestaan van de Republiek. De Franse soldaten waren al voorbij Utrecht 
gevorderd toen de Hollandse raadpensionaris, Johan de Witt, en zijn broer in Den Haag werden 
gelyncht door het woedende volk. Men verweet hen de verwaarlozing van de landsverdediging. 
Kortom, de regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos! De prins van Oranje, 
Willem III, werd nu benoemd tot stadhouder en aangesteld als kapitein-generaal over wat 
resteerde aan  
Nederlandse troepen. De stadhouders hadden altijd gepleit voor een goed geoefend landleger 
en onderhoud van de vestingen. De westelijke randprovincies hadden echter meer belang 
gehad bij de bescherming van de zeehandel.  
 
De vesting Coevorden werd in juli 1672 belegerd door Munsterse troepen en gaf zich na hevige 
bombardementen met brandbommen op 11 juli 1672 over. Zo kon de Munsterse bisschop nu 
zijn leger voor de stad Groningen samentrekken en eveneens bestoken met de gevreesde  
brandbommen. Doch Bernhard van Galen, sindsdien Bommen Berend genaamd, slaagde er niet 
in om Groningen te veroveren. Meindert van der Thijnen, koster en schoolmeester in 
Coevorden ontwikkelde heimelijk een krijgsplan om de vesting te heroveren op de Munsterse 
bezetters.  
 
Hij vluchtte naar de stad Groningen en presenteerde zijn ideeën aan de Staatse generaal 
Rabenhaupt, militair commandant van Groningen. Zijn plan was om bij de winterdag met biezen  
bruggen over wakken in de bevroren grachten van Coevorden te geraken en daarmee de 
bezetters van de vesting te verrassen. Rabenhaupt nam zijn krijgsplan over en op 27 december 
vertrok zijn legermacht heimelijk uit Groningen. Zij slaagden er in om op 30 december 
Coevorden in luttele uren te ontzetten. De overwinning, de eerste in het Rampjaar, maakte 
grote indruk in het hele land. De dichter Vondel wijdde er een epigram aan. Van der Thijnen 
kreeg een heldenstatus en tenslotte in 1924 een standbeeld in Coevorden. De viering van de 



overwinning werd begin achttiende eeuw al gestaakt wegens de kosten van het kanonvuur bij 
de herdenking.  
 

Voor meer informatie kan je kijken op:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijndert_van_der_Thijnen 

https://geschiedeniscoevorden.nl/content/dagboek-meindert-van-der-thijnen  

 

Tip:  

Breng een bezoek aan de bibliotheek in Coevorden, daar zijn veel boeken over de geschiedenis van 

Coevorden te vinden met o.a. informatie over Mijndert van der Thijnen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijndert_van_der_Thijnen
https://geschiedeniscoevorden.nl/content/dagboek-meindert-van-der-thijnen

