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Voorwoord  
 

Op 22 juli 2020 is de Stichting Platform Rampjaarherdenking opgericht met als doelstellingen: 

 Het verstrekken van informatie aan een breed publiek over de thema’s van het Rampjaar 
1672 en de activiteiten die in het Jubileumjaar 2022 zullen plaatsvinden.  

 Het bieden van een podium voor de landelijke en regionale Jubileum-activiteiten van 
organisaties, overheden en particulieren.   

 Het ondersteunen van deze organisaties, overheden en particulieren met effectieve 
informatie-uitwisseling, media-aandacht, optimale publiekscommunicatie en medewerking 
van overheden. 

 Het met elkaar verbinden en ondersteunen van deze organisaties bij het programmeren en 
afstemmen van de diverse activiteiten in het Jubileumjaar 2022. 

 
Inmiddels is het voorjaar 2021 en kan een voorlopige balans worden opgemaakt.  Zes provincies zijn 
actief geworden bij het voorbereiden van de landelijke Rampjaarherdenking: Groningen, Drenthe 
Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ook bij de meer dan 150 vestingsteden gaat het 
thema steeds meer leven; ook hier worden steeds meer activiteiten georganiseerd. Dat geldt ook 
voor regionale organisaties als Gronings Ontzet, Stichting Oude Hollandse Waterlinie en 
Zuiderwaterlinie Alliantie, en de vele historische verenigingen, musea en andere culturele 
organisaties.  
 
Het initiatief tot de Rampjaarherdenking is inmiddels ook opgepakt door de NTR, die in september 
2022 een docuserie gaat uitzenden over het Rampjaar, en door de Maand van de Geschiedenis, die 
het thema Wat een ramp! voor oktober 2022 heeft geprogrammeerd. En onlangs werd bekend dat 
de Nederlandse Kastelenstichting (met bijna 200 aangesloten kastelen) voor de Dag van het Kasteel 
in mei 2022 het thema Rampjaar heeft gekozen.  
 
De voorbereidingen voor de Rampjaarherdenking verlopen onder moeilijke omstandigheden: een 
tekort aan budget, tijdgebrek en vooral: de corona-pandeme, waardoor landelijk overleg en contact 
wordt bemoeilijkt. Voor het Platform biedt dit echter een uitdaging om zoveel mogelijk activiteiten te 
initiëren en daarbij een stimulerende, ondersteunende en vooral agenderende  rol te spelen.  
 
In 1672 werd ons land overvallen door een groot Frans invasieleger, de Engelse vloot en twee Duitse 
legers. Grote delen van ons land werden verwoest, onder water gezet of – soms voor jaren – bezet 
gehouden. De ontreddering was groot en in een klap kwam een eind aan de Gouden Eeuw.  
 
Het is belangrijk dat wij hier samen bij stil staan en dat de Nationale Rampjaarherdenking breed 
gedragen wordt! 
 
Bernt Feis, voorzitter 
 
Mei 2021 
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1.  Verslag van het bestuur 
 

1. Waarom een landelijke herdenking? 

In 2015 verstrekte de provincie Zuid-Holland de eerste jaarlijkse bijdrage voor het organiseren van 
een Nationale Herdenking van 350 jaar Rampjaar en Oude Hollandse Waterlinie 1672-2022. In de 
eerste plannen werd gesproken over een brede projectorganisatie die met rijk, provincies, musea 
enz. plannen zou ontwikkelen voor een landelijke herdenking van Rampjaar en OHW.                                
Maar vanuit het perspectief van de OHW werd uiteindelijk gekozen voor een – door Zuid-Holland en 
Utrecht gefaciliteerde -  regionale herdenking toegespitst op 350 jaar OHW.  Met de voorbereiding 
hiervan werd - vanaf 2017 - de Stichting Oude Hollandse Waterlinie  belast.                                                                           

Deze benadering leverde de nodige reacties op.  In andere provincies heerst de opvatting dat de 
strijd die in hun regio  is gevoerd - bijv. Gronings Ontzet,  de zeeslagen van De Ruyter, de 
belegeringen van steden in de Zuiderwaterlinie en Oost-Nederland – minstens zo doorslaggevend 
was, met grote gevolgen voor de burgerbevolking.  Bij het Beleg van Grave in 1674 kwamen 
bijvoorbeeld 4.000 mensen om, veel meer dan in de verwoesting van Zwammerdam en Bodegraven 
in het Rampjaar. Die strijd was ook niet - zoals bij de OHW - in 1673 afgelopen maar sleepte zich 
voort tot de Vrede van Nijmegen in 1678.                                                                                                                                                           
Deze visie wordt door historici bevestigd. In een in juli 2020 verschenen studie van historicus Olav 
van Nimwegen wordt zelfs gesproken over De veertigjarige oorlog (1672-1712).                                     

Afgelopen jaren is dan ook steeds behoefte ontstaan aan een brede, landelijk opgezette viering en 
herdenking van het Rampjaar 1672.   

 Enkele provincies hebben aangegeven dat zij samen met provinciale organisaties het 

Rampjaar willen herdenken, o.m. Groningen (KVVV/Gronings Ontzet), Utrecht en  Zuid-

Holland  (SOHW) en Noord-Brabant (Zuiderwaterlinie Alliantie).              

 Verder hebben in heel Nederland historische verenigingen, culturele instellingen zoals musea 

en archieven, en recreatieve ondernemers  zoals Historizon eigen initiatieven genomen. Zo 

staan er enkele museale exposities op stapel en zullen in 2022 diverse publicaties over het 

Rampjaar verschijnen.  

 Alle herdenkingsactiviteiten in 2022 kunnen rekenen op warme belangstelling van de media. 

Zo hebben NPO en Omroep Max plannen voor documentaire series en hebben Maand van de 

Geschiedenis en Dag van het Kasteel het Rampjaar als thema voor 2022 gekozen.  

2.  Activiteiten in 2020 
 
Het Platform heeft zich in 2020 vooral gericht op 

 Het voeren van overleg met landelijke organisaties. Er werden contacten gelegd met de NTR 
en de Maand van de Geschiedenis en instellingen als KNHG, Huygens Instituut, KIMH.  

 Het voeren van overleg met provinciale organisaties. Zo werden contacten onderhouden c.q. 
gelegd met o.m. Gronings Ontzet, de gemeente Coevorden,  Stichting IJsselacademie, 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie en Zuiderwaterlinie Alliantie.  

 Het leggen van contacten met de 150 vestingsteden in Nederland. 
 

https://www.volksvermakengroningen.nl/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/
https://www.zuiderwaterlinie.nl/
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/
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Verder werd veel aandacht besteed aan communicatie en promotie, door 

 een prachtige website met informatie over achtergronden en activiteiten 

 het uitgeven van persberichten 

 het openen van FB-, Twitter- en Instagram-accounts 

 het verzenden van een maandelijkse Nieuwsbrief, die meer dan 10.000 contacten bereikt  

 ontwikkeling van merchandising producten zoals het boek In het spoor van de Prins 
 
Verder werd een serie webinars  over thema’s uit de Gouden Eeuw gestart, met gerenommeerde 
sprekers  Deze webinars op de tweede vrijdag van de maand trekken een steeds breder publiek. 
 
Tenslotte werden enkele projecten voorbereid t.w. 

 Het project Erfgoedvrijwilligers (gericht op het ondersteunen van historische verenigingen en 
kleine musea met een Inspiratieboek Ramp[jaarherdenking) 

 het project Rampjaar voor kids (gericht op een lespakket Rampjaar voor de basisscholen in 
Nederland) 

Beide projecten zijn inmiddels gefaciliteerd door resp. het Fonds voor Cultuurparticipatie en het 
Fonds 1818. 
 

 
3. Toekomstige activiteiten 

Komend jaar zal het Platform zich focussen op 

1. promotie van de activiteiten in het Jubileumjaar 2022, zoals 

- (museale) exposities, 

- symposia, 

- herdenkingen en 

- webinars. 

2. verbinding en ondersteuning van de diverse organisaties door:  

- coördinatie en programmatische afstemming, 

- landelijke activiteitenagenda 2022 met tweewekelijkse updates. 

3. uitvoering van de lopende projecten 

4. het ontwikkelen van een inhoudelijke website www.rampjaar1672.info  met informatie ver 

achtergronden van het Rampjaar.  

 

  

http://www.rampjaar1672.info/
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2.  Organisatie 
 

De algemene gegevens van de Stichting zijn alsvolgt: 
Kamer van Koophandel nummer: 78645166, ingeschreven per 22-07-2020 
Het RSIN nummer (fiscale nummer) van de stichting is: 861481513 
Het IBAN nummer is: NL61 RABO 0357 1483 98 
De Stichting heeft een culturele ANBI status aangevraagd per 1-10-2020 
 
De contactgegevens zijn als volgt: 
Post- en bezoekadres: 
Houttuinlaan 4,  
3447 GM Woerden 
 
Telefoonnummer: 06 8300 7562 
Emailadres: contact@rampjaarherdenking.nl  
Websiteadres: www.rampjaarherdenking.nl  
 

2.1.  Algemeen Bestuur 
 
De Stichting is op 22 juli 2020 opgericht.  
 
Het Algemeen Bestuur bestaat per 1-5-2021 uit de volgende personen. 
Voorzitter:   drs. Bernt Feis, vanaf 22-07-2020 
Secretaris:  Marleen Westeneng, vanaf 1-5-2021 
Penningmeester: Patrick van Leeuwen LLM, vanaf 22-07-2020 
Vicevoorzitter:                drs. Bart Engbers, vanaf 1-4-2021 
Bestuurslid:                     drs. Job van den Broek, vanaf 1-5-2021 
 
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Eventuele kosten kunnen vergoed worden mits dit afgesproken is 
en zijn gemaakt in de uitoefening van hun functie. In overeenstemming met artikel 4 lid 4. van de 
Statuten is het bestuur aangesteld voor de periode tot: “… alle activiteiten in het kader van het 
Jubileumjaar 2022-2023 zijn afgewikkeld.”. Gezien de aard van de Stichting, de herdenking van het 
Rampjaar 1672 is de verwachting dat de Stichting na afloopt van de herdenkingsactiviteiten die een 
overloop hebben naar 2023, wellicht ophoudt te bestaan. Hierdoor hoeft het bestuur niet herkozen 
te worden. 

2.2. Comité van Aanbeveling 

Conform art. 4 lid 8 kan naast het bestuur een Comité van Aanbeveling (CvA) worden opgericht. De 
taken van het CvA worden in overleg met het bestuur vastgesteld. 
Leden van het CvA kunnen op voordracht van het bestuur - bij meerderheid van stemmen – worden 
aangesteld. De leden dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de activiteiten 
van de stichting. Deelname aan het CvA kan eenzijdig en op ieder moment worden beëindigd, 
vervanging is niet noodzakelijk. Het CvA heeft geen minimaal noch maximaal aantal leden.  
Het Comité is per 1-5-2021 als volgt samengesteld:  

mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
http://www.rampjaarherdenking.nl/
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- drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân 
- drs. Marieke Brugman, Senior Advisor/Deputy Secretary General Netherlands National Commission 
for UNESCO                                                                                                                                                                     
- drs. Reinildis van Ditzhuyzen,  historica en schrijfster van o.m. boeken over royalty en 
etiquette  (www.reinildis.nl.) 
- drs. Luc Panhuysen, journalist en historicus, schreef diverse boeken over o.m. Gouden Eeuw 
(www.lucpanhuysen.wordpress.com)                                                                                                                         
- dr. Peter Rehwinkel, oud-lid Eerste Kamer (PvdA), oud-burgemeester van o.m. Naarden en 
Groningen, wnd. burgemeester van Bergen (NH)                                                                                                           
- dr. Niko Roorda, senior consultant duurzame ontwikkeling en MVO voor bedrijven, universiteiten 
en hogescholen in en buiten Nederland (https://niko.roorda.nu/about-dr-niko-roorda/ ) 
- Gerda Verburg, oud/Kamerlid (CDA) en oud-minister van Landbouw; vertegenwoordigde 
Nederland bij de FAO in Rome, is nu voorzitter van de VN-organisatie SUN (Scaling Up Nutrition) 

 

2.3.  Stagiaires, medewerkers en adviseurs 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Wel zullen in 2021 enkele stagiaires, medewerkers en 

adviseurs worden aangetrokken voor uiteenlopende taken. Per 1-5-2021 zijn dit:  

Stagiaires/medewerkers                                                                                                                                                                            
- Priscilla van Alebeek projectmedewerker Erfgoedvrijwilligers 
- Rayza Alphenaar, projectmedewerker educatie   
- Marcel Keurentjes, projectmedewerker educatie 
- Eva Noomen, projectmedewerker communicatie 

 Adviseurs                                                                                                                                                                              
- Patrick Trentelman, onderwijsdeskundige                                                                                                          
- Sander Roovers, media-adviseur                                                                                                                                    
- Sanne Walet, cineaste   

 

 

  

http://www.reinildis.nl/
http://www.lucpanhuysen.wordpress.com/
https://niko.roorda.nu/about-dr-niko-roorda/
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3.  Jaarrekening 2020 
 
 

Jaarrekening per jaareinde 2020      

      

    2019  2020 

Inkomsten      

Inkomsten uit Webinars    €               -      €         413,00  

Inkomsten uit Fondsenwerving    €               -      €      5.000,00  

Werkkapitaal    €               -      €      1.750,00  

Proefstorting    €               -      €            0,42  

Negatief saldo    €               -      €      1.144,53  

Totale inkomsten     €               -      €      8.307,95  

      

      

Bestedingen      

Kosten Rabobank    €               -      €           77,03  

Personeelskosten stagiaires     €               -      €         971,40  

Kosten website    €               -      €      2.958,04  

Oprichtingskosten    €               -      €         701,25  

Kosten ten behoeve van werving    €               -      €         802,96  

Kosten Webinars Historizon    €               -      €         352,50  

Werkkapitaal / crediteur LEF Producties    €               -      €      1.750,00  

Kosten personeel    €               -      €         200,00  

Kosten E-herkenning    €               -      €           44,77  

Kosten Huisvesting    €               -      €          450,--       

Totale kosten/bestedingen     €               -       €      8.307,95  

      

Activa      

Adressen    €               -      €         702,96  

Boeken    €               -      €         100,00  

Investeringen    €               -      €      6.796,28  

Liquide middelen    €               -      €                 -    

Totale activa     €               -      €      7.599,24  

      

Passiva      

Reserves en fondsen     €               -      €                 -    

Negatief eigen vermogen    €               -      €      1.144,53 

Kortlopende schulden / crediteur LEF Producties   €               -      €      6.454,71  

Totale passiva     €               -      €      7.599,24  
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3.1. Opmerkingen bij de jaarrekening 
 

- Uit Fondsenwerving is er een bedrag toegekend ad € 5.000,-- van het Fonds voor de 
Cultuurparticipatie te Utrecht als bijdrage aan het project Erfgoedvrijwilligers. 

 

- De kortlopende schulden betreffen voorgeschoten bedragen door LEF producties. Gezien de 
korte periode naar het jaar 2022 was het van belang om snel aan de slag te kunnen gaan met 
de werkzaamheden binnen de Stichting. Om deze reden zijn reeds kosten gemaakt voor 
onder andere de aankoop van een adressenbestand, de bouw van een website en de kosten 
van oprichting. Deze kosten zijn voorgeschoten en worden gedurende de looptijd van de 
Stichting terugbetaald. Op dit moment (1-4-2021) is reeds € 1.754,21 van deze 
voorgeschoten bedragen gerestitueerd.  
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4.  Begroting 2021-2022 
 

inkomsten 2021 2022 

1. Bijdragen vestingsteden  €           5.000,-- €         4.000,-- 

2. Donaties €           1.150,-- €            900,-- 

3. Webinars €           1.600,-- €         1.600,-- 

4. Boekverkoop  €         5.000,-- 

subtotaal €          7.750,-- €      11.500,-- 

5. Projectsubsidies €          3.000,-- €           750,-- 

eindtotaal €        10.750,-- €      12.250,-- 

 

uitgaven 2021 2022 

1. Investering website €          1.000,--  

2. Maandelijks onderhoud website á € 85,-- per maand €          1.000,--  €        1.000,-- 

3. Drie stagiaires á € 1.700 per jaar €          5.100,-- €        5.100,-- 

4. Diverse kosten, abonnementen e.d. €             500,-- €           500,-- 

5. Kantoorkosten €          1.800,-- €        1.800,-- 

6. Kosten boekuitgave  €        2.000,-- 

subtotaal €         9.400,-- €     10.400,-- 

7. Kosten projecten Erfgoedvrijwilligers en Educatie €          2.000,-- €        2.000,-- 

eindtotaal €           11.400 €     12.400,-- 

resultaten 2021 2022 

 €           - 650,-- € -        150,-- 
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4.1. Opmerkingen bij de begroting 
 

Van de begrote bedragen zijn er per 1-14-2021, reeds een aantal bedragen gerealiseerd. 
 

- Er is een projectsubsidie ad. € 3.750,-- toegekend door Fonds 1818 uit Den Haag, ten 
behoeve van het project Rampjaar voor kids, cultuureducatie in 2022. In 2021 is een bedrag 
uitgekeerd ad. € 3.000,--. De resterende € 750,-- wordt uitgekeerd na afloop van het project. 
 

- Vestingsteden uit het hele land worden uitgenodigd om hun activiteiten in het jubileumjaar 
te communiceren via de website van de Stichting: www.rampjaardenking.nl . Per 1-4-2021 is 
er een bedrag ad. € 2.000 toegezegd waarvan € 1.600,-- op de rekening ontvangen is. 
 

- De begroting reflecteert alleen de begroting voor de werkzaamheden die daadwerkelijk 
plaats gaan vinden omdat hier reeds funding beschikbaar voor is gesteld. In 2021 worden er 
meerdere initiatieven genomen op het gebied van fondsenwerving om ook projecten 
waarvoor  nog geen funding is te kunnen uitvoeren.  

http://www.rampjaardenking.nl/

