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Ruiter voor de republiek
In het rampjaar 1672 dreigt de Republiek ten onder te gaan door invallende Franse en Duitse legers
van ongekende omvang. De Friese kolonel Ignatius van Kingma (1621-1700) is cavalerist in het leger
van stadhouder Willem III. Als aanvoerder van een regiment ruiters vecht hij aan de Rijn en achter de
Hollandse waterlinie tegen een grote overmacht onder leiding van de Franse zonnekoning Lodewijk
XIV en in Friesland weerstaat hij de Duitse oorlogsbisschop Bommen Berend. Hij raakt gewond in de
slag bij Seneffe en zijn regiment is betrokken bij de Glorious Revolution in Engeland.
In deze levensschets vol trots en tragiek reconstrueert Joost Kingma de oorlogshandelingen en
persoonlijke lotgevallen van deze ruiter voor de Republiek. Zijn boek voert langs het leven van de
rijke Friese landadel, naar de net opgerichte universiteit van Utrecht, waar hij een bastaardzoon
verwekt, tot aan de slagvelden van een van de beroemdste oorlogen uit de Nederlandse
geschiedenis.

Joost Kingma (1950) schreef onder meer de succesvolle boeken De magie van het jaren ’30 huis en
Tussen ideaal en kapitaal, de historie van Bouwfonds tussen 1946 en 2006. Hij is planoloog en
publicist en was onder meer lid van de directie van Bouwfonds. Het levensverhaal van Ignatius van
Kingma is gebaseerd op langjarig onderzoek naar zijn familiewortels.
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