
Stichting Rampjaarherdenking 1672 - 2202
www.rampjaarherdenking.nl



Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022

De Stichting Platform Rampjaarherdenking heeft als doel:

● 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.

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
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Voorwoord door Luc Panhuysen

Het Rampjaar 2020 is voorbij: zijn er parallellen met het Rampjaar 1672?
Het ene Rampjaar is het andere niet, of toch wel? Een kenmerk is dat iedere tijdgenoot
zich direct in het woord herkent.

In 1672 had iedereen het over niets anders dan de
vijand en het strijdverloop; nu in de coronacrisis
voert het ziektenieuws zonder adempauze de
boventoon. Dat het Rampjaar in de zeventiende
eeuw een bijna fatale oorlog betrof maakt in de
vergelijking met onze pandemie weinig uit. Net als
toen is ook deze ramp afkomstig uit het buitenland,
en drukt hij ons met de neus op het feit hoe
internationaal verbonden we zijn. Net als toen legt
ook deze crisis een vergrootglas op binnenlandse
problemen en breuklijnen. Net als toen zijn we
volstrekt onvoorbereid door een catastrofe
overvallen; in de Gouden Eeuw hadden we een
strijdmacht die de littekens droeg van vele
bezuinigingsronden, in 2020 liep een invasie van
ziekteverwekkende micro-organismen een
zorgsector onder de voet, die was berekend op een
hele andere toekomst.

Overeenkomsten

Veel overeenkomsten, en dan hebben we het nog niet eens over de economische gevolgen.
Of de demoniseringscampagnes en absurde complottheorieën.

De spannendste parallel gaat misschien wel over veerkracht. In 1672 had de Republiek een ongekend
lange periode van vrede gekend. De afwezigheid van plunderende en verkrachtende soldaten was
voor iedereen normaal geworden, de bestaanszekerheid die vrede met zich had meegebracht maakte
het leven prettig voorspelbaar. Daarom veroorzaakte de invasie van Lodewijk XIV en zijn bondgenoten
ook zo’n trauma. Mensen gingen letterlijk dood van verwarring. Gelukkig waren er ook genoeg die
begrepen dat overleven te maken heeft met het scheppen van perspectief, met optimisme en ja, met
zelfopoffering.

Dat is wat het Rampjaar 1672 ons te vertellen heeft en wat relevant is voor nu. In 2021 kunnen we
vaststellen dat we een ongekend lange periode van gezondheid hebben gekend, met een almaar
stijgende levensverwachting en een almaar toenemende vrijheid. Een spannende parallel omdat het
ook aan ons is of dit jaar een Rampjaar wordt. Heeft onze samenleving genoeg veerkracht opgebracht
om zichzelf opnieuw uit te vinden, om het vertrouwde los te laten en zich een onbekende toekomst
toe te eigenen?

Luc Panhuysen, historicus en schrijver
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1. Inleiding

In 2022 is het 350 jaar geleden dat Nederland door de Engelse vloot, het Franse leger en
twee Duitse bisdommen werd overvallen en grote delen van het land werden bezet,
verwoest en geplunderd. Het jaar 1672 werd bekend als het Rampjaar. De regering was
radeloos, het volk redeloos en het land leek reddeloos.

De oorlogshandelingen in het Rampjaar
en de jaren daarna hadden ernstige
gevolgen. Het platteland verarmde, o.m.
door de inundaties, de economie kwam
tot stilstand en er kwamen grote
vluchtelingenstromen op gang.
Het Rampjaar leidde het einde van de
Gouden Eeuw in.

Op initiatief van het Platform
Ramjaarherdenking worden alle
landelijke herdenkingsactiviteiten van
het Rampjaar gecoördineerd. Een aantal
provincies en meer dan zestig
vestingsteden in Nederland zullen haan
deze Rampjaarherdenking  deelnemen.
De NTR gaat een docuserie over het
Rampjaar vertonen en de Maand van de
Geschiedenis (oktober 2022) staat in het
teken van het thema Rampjaar. Ook de
Dag van het Kasteel is in 2022 gewijd aan
het Rampjaar. Verder zullen ook grote
regionale organisaties zoals de Stichting
Oude Hollandse Waterlinie, Groningens
Ontzet  en de Zuiderwaterlinie Alliantie
activiteiten ontplooien.

De meeste activiteiten zullen lokaal
plaatsvinden. Daarom willen wij door
middel van deze Inspiratiegids de musea,
historische verenigingen en andere culturele organisaties bij deze herdenking betrekken. De
Inspiratiegids geeft een overzicht van mogelijke thema’s en activiteiten voor deze herdenking en biedt
hopelijk inspiratie!

Bernt Feis
Voorzitter van de Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022
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2. Wat houdt de Rampjaarherdenking in?

Anderhalf jaar lang, van maart 2022 tot september 2023, zal in Nederland de herdenking
van het Rampjaar plaatsvinden. In deze periode willen wij door middel van diverse
activiteiten aandacht besteden aan deze herdenking en het Rampjaar-jubileum onder de
aandacht van een breed publiek brengen.

Wij staan niet alleen stil bij de herdenking van het Rampjaar maar leggen ook een link met het heden.
Thema’s die in 1672 een rol speelden, zoals de vrijheid van godsdienst en meningsuiting, zijn nog
steeds actueel. Daarnaast biedt het bekijken naar het verleden vanuit het heden tot nieuwe inzichten
in onze normen en waarden . Er wordt nog steeds een levendig debat gevoerd over de Gouden Eeuw,
met thema’s als de VOC, de slavernij en de regentenmentaliteit.

De herdenking van 1572

In 2022 worden nog andere jubilea gevierd.
Zo wordt naast het Rampjaar 1672 ook het geboortejaar van Nederland
in 1572 herdacht. Dit heeft er in sommige vestingsteden toe geleid dat
werd gekozen voor de herdenking van 1572 in plaats van 1672.

Het jaar 1572 wordt gezien als de geboorte van Nederland, het moment
dat de Zeven Verenigde Nederlanden samengingen en zich uitspraken tegen de Spaanse koning.
Is het maken van deze specifieke keuze wel nodig? De gebeurtenissen van 1572 en 1672 passen
namelijk in het grotere verhaal van het ontstaan van de Republiek, of in feite de “jeugdjaren van de
Nederlandse Republiek”. Zonder 1572 geen 1672. En als het Rampjaar 1672 verkeerd was afgelopen
dan was er helemaal geen Republiek meer geweest.
Bovendien vertellen Opstand en Rampjaar beide het verhaal van de vrijheidsstrijd, de hoop op
Oranje, het water als bondgenoot en de plek van Nederland binnen Europa.
Juist door de combinatie van de herdenkingen van 1572 en 1672 kan 2022 een rijk historisch jaar
worden!
Meer informatie over het jubileum van 1572: www.geboortevannederland.nl

Plaatselijke herdenkingen

In 2022 vinden nog meer jubilea plaats. Ook dit kan bij erfgoedorganisaties dezelfde vraag oproepen:
waar kiezen wij voor? Ook hierbij kan gezocht worden naar het leggen van een link tussen de lokale
herdenking en het Rampjaar, zodat toch beide jubilea gevierd kan worden.
Hieronder een overzicht van mijlpalen in 2022:

● Utrecht 900 jaar (1122-2022). Dit zal door Utrecht groots worden gevierd in de vorm van
verschillende activiteiten en een aftelraam naar deze dag in 2022. Meer informatie:
www.ontdek-utrecht.nl/900jaar/

● Gouda 750 jaar (1272-2022) loopt van april tot eind september 2022. Er worden
grootschalige evenementen georganiseerd. Meer informatie: www.gouda750.nl

● Woerden 650 jaar (1372-2022) activiteiten door het gehele jaar met aftrap(feest) op 12 maart
2022. Meer informatie: www.woerden650.nl

● Watersnoodramp Sint Elisabethvloed en als gevolg het ontstaan van de Biesbosch (1421;
wordt herdacht door o.m. Dordrecht, Rotterdam, Noord-Brabant.

● Ontsnapping Hugo de Groot (22 maart 1621): wordt o.a. in Slot Loevestein, Waalwijk ,
Museum Prinsenhof, Rijksmuseum Amsterdam, Gorinchem en vele andere locaties gevierd in
de vorm van herdenkingsjaar 22 maart 2021 tot 22 maart 2022. www.hugodegroot.nl.
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3. De thema’s van het Rampjaar

Het Rampjaar kan worden belicht vanuit verschillende aspecten, bijvoorbeeld culturele,
economische en militaire. Deze thema’s kunnen de aanzet leggen tot activiteiten.
Enkele mogelijke thema’s zijn het linie-landschap, de architectuur, de strijd ter land en ter
zee, dagelijks leven, politiek en kunst.

Om meer invulling aan deze thema’s te geven, hebben wij hieronder per thema ook diverse
onderwerpen toegevoegd.

Het linie-landschap
Het linie-landschap ( Oude Hollandse Waterlinie, Zuiderwaterlinie, Friese Waterlinie enz.)
Natuurrampen in en vlak na het Rampjaar
Ontwikkeling van vestingsteden, forten en schansen

Architectuur
Verwoestingen en wederopbouw
Veranderde architectuur na 1672
De ruïnes van het Rampjaar

Strijd ter land
Soldaten en geweld
Oorlogsslachtoffers, vluchtelingen
Franse en Duitse bezetting
Wapens, militaire technieken

Strijd ter zee
Michiel de Ruijter
Zeeslagen in 1672 en 1673
Frans-Engelse vloot
Nederlandse vloot

Dagelijks leven
Franse huishouding in Nederland
De inundaties en de boeren
Hongersnood
Het leven van ..... in het Rampjaar (bekende personen)
Opbouw van een nieuw bestaan

Politiek
Gebroeders De Witt
Stadhouder Willem III
Lodewijk XIV
Bernard von Galen
Diplomatie
Prinsgezinden tegen Staatsgezinden

Kunst
Kunst als propagandamiddel (Romeyn de Hooghe)
Taferelen van het Rampjaar

Actualiteit

Wij kiezen ervoor om de herdenking niet alleen te beperken tot het Rampjaar maar hierbij ook
verbinding te zoeken met de actualiteit. Daarbij kunnen we denken aan koppelthema’s zoals
bijvoorbeeld:
● Inzet leger
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● Inzet van het water als verdedigingswapen
● Geloofs- en gewetensvrijheid
● Positie van vrouwen
● Welzijn en gezondheid van de burgers
● Propaganda
● De rol van de boeren
Hieronder twee voorbeelden van uitwerking van zo’n thema.

Propaganda

In het Rampjaar werd ook het middel propaganda
ingezet om de Nederlandse bevolking te
beïnvloeden. Dit propagandamateriaal in tekst en
beeld droeg bij aan de opinievorming over zowel
buitenlanders als de Nederlanders zelf.
Men gebruikte hierbij zowel teksten als
beeldmateriaal.
Zo beeldde tekenaar Romeyn de Hooghe Bernard
von Galen als zwijn af en Lodewijk XIV als leeuw.
Deze tekeningen, hadden als doel om deze politieke leiders bij het Nederlandse volk belachelijk te
maken. Dit deed Romeyn de Hooghe overigens niet alleen met buitenlandse leiders, ook de
gebroeders De Witt moesten hieraan geloven.

Een voorbeeld van zo’n propagandamiddel is het boek: “Nieuwe Spiegel der jeugd.”.
In dit boek worden de praktijken van de Fransen in het Rampjaar enorm sterk overdreven. In het boek
volgt de lezer een gesprek tussen vader en zoon waarbij de vader aan zijn zoon over allerlei
gruwelpraktijken van de Fransen verteld. Het verhaal wordt geïllustreerd met houtsneden waarop
gruwelijke taferelen te zien zijn. De mening van de schrijver over de Fransen is uiterst negatief:

Voorbeelden van moderne propaganda zijn niet
moeilijk te vinden in het tijdperk van fake-news en oorlogspropaganda. In de Eerste en Tweede
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Wereldoorlog, Koude Oorlog maar ook recente oorlogen als in Irak werd veel propaganda en fake
news ingezet.
Maar niet alleen in de media komt fake news voor. Social media geven de verspreiding van fake news
een enorme boost. Doordat heel veel mensen gebruik van social media zijn gaan maken en veel
berichten lezen, liken en delen is het bij fake news verspreiders heel geliefd geworden.
Op Twitter alleen al, zijn door het platform Pointer 50 kanalen gevonden die fake news over corona in
Nederland verspreiden. Daarnaast zijn er ongeveer 500 Nederlandse kanalen waarvan vermoed
wordt dat deze fake news verspreiden.

Vrouwen vroeger en nu

In de zeventiende eeuw waren vrouwen minder geëmancipeerd dan de
vrouwen van nu. Toch moet hun emancipatie niet onderschat worden.
In vergelijking met vrouwen in andere landen waren ze juist erg
geëmancipeerd. In de strenggelovige, calvinistische samenleving hadden
de vrouwen veel vrijheid en zelfstandigheid verworven.

In het begin van hun leven, voor het huwelijk, werkten vrouwen vaak in
een dienstbetrekking. Ook van vrouwen werd verwacht dat ze de
bruidsschat vulden. Hoe armer je familie was, hoe meer je als vrouw
hiervoor moest werken.
Naarmate ze de volwassen leeftijd bereikten, werd wel van vrouwen
verwacht dat ze gingen trouwen (voordat ze gingen samenwonen). De vrouw in de 17e eeuw

Vrouwen hadden in hun zoektocht naar de liefde de vrijheid om zelf een echtgenoot te kiezen. Wel
werd hen (maar ook de mannen) een aantal beperkingen opgelegd. Zo mochten ze alleen een
persoon kiezen uit ongeveer dezelfde gemeenschap, waarvan de families van beide partijen profijt
van hadden en niet teveel in leeftijd verschilden. Ook wanneer vrouwen getrouwd waren, bezaten ze
diverse vrijheden.
Vrouwen gingen zelfstandig op zakenreis, dreven handel of werkten zelf als zelfstandige. Ook kwam
het voor dat vrouwen werkzaamheden van hun echtgenoot vervulden (bijv. wanneer deze op zeereis
was).

Een mooi voorbeeld is Margaretha Turnor, kasteelvrouwe van
Amerongen. In het Rampjaar probeerde zij zich zo goed en kwaad als
dat ging nieuws te vergaren over de toestand in het land. Haar man,
diplomaat Godard Adriaan van Reede van Amerongen, zat tijdens het
Rampjaar in Brandenburg. Hij had de opdracht gekregen een
bondgenootschap te sluiten met de keurvorst. Veel van de brieven
van Margaretha, waarin zij haar zorgen uit over de toestand in het
land maar ook haar mening uit, zijn bewaard gebleven. Tijdens de
diplomatieke reizen van haar man, nam zij de honneurs waar in het
Sticht.

Margaret Turnor

Daarnaast waren vrouwen ook in de strijd echt niet voor de poes. Neem Kenau Simonsdochter
Hasselaer als voorbeeld. Tijdens het beleg van Haarlem was zij een van de vrouwen die hete
producten zoals brandend stro en kokend pek over de Spanjaarden gooide. Ook hielp ze de Prins van
Oranje door het leveren van scheepshout voor de schepen die de Haarlemmermeer passeerden.
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4. Vrijetijdsprofielen

Welke activiteiten kunnen worden georganiseerd bij een Rampjaarherdenking?
De keuze van de activiteiten hangt af van de doelgroep die wordt gekozen. De keuze van
die doelgroep geeft inhoud en kleur aan het programma. Het Platform
Rampjaarherdenking werkt hierbij met zgn. ‘persona’s’, die een doelgroep representeren.
Op basis van de vrijetijdsprofielen Mentality van Motivication hebben wij een drietal
persona’s samengesteld. Door te werken met persona’s krijg je meer inzicht in de motieven
van de doelgroep, de keuzes die zij maken en kan je meer focus aanbrengen in het
programma. Bijvoorbeeld hoe richten zij hun dagje uit in?

Persona’s

Vergelijkbare modellen worden ook door andere erfgoedorganisaties gebruikt zoals de Maand van de
Geschiedenis en de Erfgoedtafel Zuid-Holland. Klik hier voor meer informatie over het model en klik
hier voor de doelgroepenomschrijvingen van Maand van de Geschiedenis.

Sascha, Anja en Michiel

De persona’s zijn Sascha, een sensitieve allesproever (23% van de Nederlanders) , Anja, een
scherpzinnige verdiepingszoeker (17% van de Nederlanders) en Michiel, een impulsieve amuseerder
(43% van de Nederlanders).
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Bij het omschrijven van deze doelgroep is Euregio geraadpleegd. In de theorie van Euregio zijn Duitse toeristen
te verdelen over een vijftal personages.
Vanwege de historische draad in de activiteiten hebben wij de keus gemaakt om jullie met drie personages,
gevormd tot een familie, kennis te laten maken.

Marian (traditioneel, conservatief)

Oma Marian is een vrouw die haar vakanties niet impulsief vormgeeft. Over alle
activiteiten die ze onderneemt is vooraf goed nagedacht. Dit kan bijvoorbeeld op
basis van gesprekken met anderen over Nederland zijn of het zoeken op internet.
Haar vakantie is in een woord ontspannen te noemen; het is voornamelijk
vormgegeven met wandel en fietsroutes.
Als het gaat om culturele uitstapjes houd ze ervan om de hotspots te ontdekken zoals
het Rijksmuseum of gebruikt ze het als een manier om met wat minder weer ook iets
te kunnen ondernemen.

Peter (op gemak ingesteld, consumptiegericht)

Peter, zoon van Marian, is echt te omschrijven als een familieman, zijn vrije tijd aan
zijn familie besteden vind hij het leukst. Ook staat zijn gezin bij een vakantie op
nummer 1. Wanneer zijn gezin het tijdens de vakanties leuk heeft, is hij tevreden
genoeg met de vakantie. Verder ligt tijdens zijn vakantie de voorkeur bij het
bezoeken van populaire attracties, die het liefst ook redelijk dicht bij zijn
vakantieadres liggen. Peter gaat tijdens de zoektocht naar zijn ideale vakantie op
zoek naar plekken welke leuk zijn voor de kinderen.
Hij zou alleen naar culturele instellingen gaan als deze ook iets voor kinderen te
bieden hebben.

Kara (maatschappelijk betrokken, kritisch)

Kara, Dochter van Peter en kleindochter van oma Marian, is een jonge vrouw die in
haar leven zoveel mogelijk bijzondere ervaringen op wil doen op een spontane
manier. Dit is ook in haar vakanties terug te zien. Ze bereidt een vakantie nooit tot in
de puntjes uit en kiest het liefst op het allerlaatste moment waar ze heengaat en
wanneer. Kara heeft geen voorkeur voor een bepaalde plek of activiteit. Het liefst
flaneert ze de hele dag door op zoek naar iets wat haar aandacht grijpt. Als je de
aandacht van mensen zoals Kara wilt vangen zijn het gebruik van social media of
informatie van zogenoemde ‘locals’ (mensen die op internet vertellen over hun
ervaringen over een bepaalde omgeving) nuttig.
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5. Tips voor activiteiten Rampjaarherdenking

Ter inspiratie zijn hier een aantal activiteiten opgenomen die allemaal zijn afgestemd op de
diverse doelgroepen en vrijetijdsprofielen. Het gaat om:

1. doe-activiteiten, bijv. rondleidingen, wandel- en fietstochten en autoroutes
2. informatieve activiteiten, bijv. lezingen/Webinars en exposities
3. digitale voorlichting, bijv. podcasts, apps en video’s
4. gedrukt materiaal, bijv. boeken, flyers, plaatjesalbums
5. culturele activiteiten, bijv. concerten en festivals

Door kleuren wordt aangegeven voor welke persona de activiteit geschikt is.
Hierbij geldt blauw voor Sascha, geel voor Anja, rood voor Michiel en groen voor Duitse toeristen.
Je kan meer informatie over de activiteit vinden door op de afbeelding naast de omschrijving van een
bepaalde activiteit te klikken.

1. Doe-activiteiten

Rondleidingen
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Wandel- en fietsroutes

Deze en andere fietsroutes zijn voornamelijk speciaal voor volwassenen of ouderen ontwikkeld.
Maar ook zijn er diverse mogelijkheden om het voor kinderen leuk te maken. Hiervoor hebben wij
een aantal tips opgesteld:

● Maak tijdens het fietsen een stop bij een plek die kinderen leuk vinden. Laat kinderen hierbij
meedenken. Hierbij is te denken aan een speeltuin, kinderboerderij of misschien wel een
boomhut in de bossen.

● Print een route of kies een route op een app uit en laat de kinderen jou als (groot-)ouder de
weg wijzen.

● Ontwikkel een fietsspeurtocht. Beloon ze als ze de speurtocht goed voltooien.
Het is bijvoorbeeld leuk om een Rampjaar speurtocht te maken. Een speurtocht die kinderen
langs allerlei kasteel(en)(ruïnes) neemt waar de kinderen moeten zoeken naar verdwaalde
ridders (plaatjes van ridders aan bomen).
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Autotochten

2. Informatieve activiteiten

Tentoonstellingen

Symposia/lezingen

Lezingen en symposia vragen om de nodige voorbereiding.
Waarom wil je een symposium/lezing gaan organiseren? Voor welke doelgroep? Wat wil je hiermee
bereiken? In het geval van het Rampjaar kan dit bijvoorbeeld het volgende zijn: het Herdenken van
het Rampjaar en de narigheden die de bewoners van een bepaalde omgeving in 1672 meegemaakt
hebben. Bij het opzetten van symposia/lezingen biedt het Platform hulp doormiddel van de Speakers
Academy. Deze biedt een overzicht van verschillende sprekers die kunnen worden ingehuurd voor
symposia of lezingen. https://rampjaarherdenking.nl/speakers-academy/
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Openluchtpresentaties

3. Digitale voorlichting

Podcasts
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https://synergique.nl/portfolio/200-jaar-noordhollandsch-kanaal/
https://vroedschapvanwoerden.nl
http://www.observatorium.org/observatorium/files/77/3018_boek_A5_26okt_du.pdf
https://open.spotify.com/show/5eH7bXCshpdjeY2rCO8adr?si=4OB2lRWFT9SLBu61yw68fw&nd=1
https://open.spotify.com/show/7uGL4B95Jmf91otKstb6gD?si=doiWzCsMQpuUTHTEmjsLDA&nd=1
https://open.spotify.com/artist/5TpxvMEPiefSkOGtoTxiBU?si=yP_iXKc8RGG9Nue3zvEejQ&nd=1
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Video’s

Online zijn er veel video’s over het Rampjaar en de Gouden Eeuw te vinden.  Bij wijze van voorbeeld hebben wij
hieronder drie filmpjes toegelicht en in de bijlage een lijst van beeldmateriaal over het Rampjaar gevormd.

Apps

4. Gedrukt informatiemateriaal

Ook een optie is om gedrukt materiaal als magazines, boeken, posters etc. in te zetten.
Het nadeel van gedrukt materiaal is dat hier (hoge) kosten aan zitten, het niet makkelijk is om het op
grote schaal te verspreiden en het geen zekerheid biedt of het ook daadwerkelijk verkocht zal
worden.
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https://www.youtube.com/watch?v=Lxyl13gSAGo&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=cGbsjbcFcb4
https://www.youtube.com/watch?v=Ksa9gKi8pxc
https://spacetimelayers.app
https://www.bol.com/nl/nl/f/rampjaar-1672/37734837/
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Verzamelitems

Ook is het leuk om verzamelitems te ontwikkelen. Dit is niet alleen leuk voor bepaalde verzamelaars maar het
kan ook de naamsbekendheid van de organisatie bevorderen. Volgens Amerikaans onderzoek gebruikt 31% van
de verzamelaars de verzamelde items.1

Je kan bij het aanbieden van verzamelitems kiezen voor betaalde of juist gratis items (of een combinatie van
betaald en gratis).

1 Ko Floor en Fred van Raaij boek: Communicatiestrategie blz. 526.
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https://www.hugodegroot.nl/activiteiten/hugo-de-groot-boekenpakket/
https://rampjaarherdenking.nl/over-ons/
https://usefulcharts.com
https://www.edelcollecties.nl/winkel/levens-postzegelvel-rembrandt-van-rijn-350-jaar/
https://www.bol.com/nl/nl/p/vet-oud-gouden-eeuw/9200000095657181/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=vet%20oud%20goed&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
https://www.ad.nl/woerden/plaatjesactie-met-oude-fotos-regelrechte-hit-in-woerden-er-is-zelfs-een-ruilpagina-op-facebook-opgezet~a3adf2ed/
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4. Culturele activiteiten

Toneelstukken

Historische festivals

Daarnaast kan men voor hulp of samenwerking bij verschillende organisaties of bedrijven terecht die
al enige ervaring hebben met het opzetten van dit soort festivals, bijvoorbeeld:

● Springlevend Verleden Historische Producties
Deze organisatie heeft voor Noord-Holland het festival “De verjaardag van Hilde” en een
pre-Historisch dorp te Eindhoven, Vikingen en ridderevenementen opgezet. Daarnaast werkt
de organisatie ook aan bijzondere openingen van tentoonstellingen en aan eigen
tentoonstellingen. www.spinglevend-verleden.nl

● Beleef het Verleden
Deze organisatie is voornamelijk in te huren voor historische interactieve activiteiten zoals
een kapsalon, oer-Hollandse spelletjes of het uitbeelden van “Het leven van alledag”. Hierbij
zijn ze verkleed als (bekende) personen uit het verleden. www.beleefhetverleden.nl

● Fotoshoot Gouden eeuw
Barbara van Gelder, oprichtster van Something Extra zorgt dat haar klanten een beleving
hebben dat ze in Gouden eeuw leven. Dit doet ze doormiddel van het fotograferen van
mensen in zeventiende-eeuwse kledij op basis van bekende schilderijen.
https://www..nl/meesterwerk-fotoshoot/somethingextra
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http://www.spinglevend-verleden.nl
http://www.beleefhetverleden.nl
https://www..nl/meesterwerk-fotoshoot/somethingextra
https://www.aluin.nl/voorstelling/rampjaar-1672-1673/
https://nl.allexciting.com/medieval-festival-middeleeuws-ter-apel/
https://www.huisdoorn.nl/nl/
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6. Rampjaar voor kids

Platform Rampjaarherdenking
heeft afgelopen voorjaar het
pilotproject ‘Rampjaar voor kids’
uitgevoerd op een tiental
basisscholen in Midden-Holland.

Dit educatieproject is gericht op leerlingen van de basisschool groep 7 en 8 en komt in
2022 in alle vestingsteden in Nederland beschikbaar. In het project maken kinderen op
allerlei manieren kennis met het Rampjaar en de Gouden Eeuw.

Dit wordt gedaan door:

● Informeren: het geven van feitelijke
(achtergrond)informatie over het
Rampjaar 1672.

● Beleven: deze periode levend maken
door te koppelen aan de geschiedenis
van de eigen (vesting)stad of streek
(bijv. waterlinies) of bekende
personen, (bijv. Michiel de Ruyter).

● Herdenken: de Rampjaarherdenking
koppelen aan belangrijke waarden -
zoals vrijheid van meningsuiting en
tolerantie – en actuele thema’s als
het vluchtelingenvraagstuk,
internationale samenwerking
enzovoort. (lessons to be learned).

Het project omvat de volgende producten:

1. Lespakket: met een digitale presentatie
van het Rampjaar voor klassikale
vertoning met korte filmpjes, posters en
kaarten over het Rampjaar 1672 en een
docentenhandleiding met tips en lessen
voor verwerking. Het pakket bevat ook
links naar reeds bestaande
educatiepakketten over gerelateerde
thema’s (bijvoorbeeld Oude Hollandse Waterlinie, Zuiderwaterlinie en Bommen Berend).
Op de volgende pagina is een bladzijde uit het lespakket te zien.

2. Educatieve website (www.1672.nl): met bronnen en beeldmateriaal voor werkstukken, waarmee
leerlingen creatief aan de slag kunnen, en tips voor koppeling Rampjaarherdenking aan actuele
thema’s, zoals vrijheid en democratie.

3. Verdiepingsmateriaal met stripboeken over de Oude Hollandse Waterlinie, Michiel de Ruyter en
Bommen Berend, en met routes en apps voor beleving in de vestingsteden en waterlinies

7. Communicatie en promotie
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Welke mogelijkheden zijn er voor communicatie en promotie?
Welke middelen kunnen hierbij worden ingezet? Wat zijn de meest effectieve middelen?
Wat zijn de kosten hiervan?

Het promoten van een activiteit brengt (mogelijk) veel kosten met zich mee. Toch zijn er verschillende
manieren van promoten op te noemen die redelijk goedkoop te noemen zijn.
Hieronder hebben wij een aantal op een rijtje gezet.

Email

Door middel van email kan je in vrij korte tijd, heel veel mensen benaderen. Daarnaast is het
natuurlijk ook gratis.

Op internet zijn verschillende websites te vinden waar je een bestand kan opbouwen en een
standaard mailtje aan heel veel organisaties automatisch verzenden kan worden. Ook kan je op deze
websites ook informatie krijgen over bijvoorbeeld het openen van de mail.
Enkele voorbeelden van zulke websites zijn:
www.ymlp.com.(vanaf € 0,00 tot €5,00 per maand)
www.mailcamp.nl (€47 tot €99 per maand, meer opties dan ymlp.com)
www.laposta.nl (prijs afhankelijk van het aantal contacten, ongeveer gelijke mogelijkheden als
mailcamp)

Deze manier van promoten heeft als nadeel dat men in het begin veel tijd aan het verzamelen van
mailadressen moet besteden.
Daarnaast kan het voorkomen dat ze worden weggeklikt, door de grote hoeveelheid mails. .
Wanneer je mailing als promotiemiddel wilt gebruiken is het belangrijk om stil te staan bij de
juridische kant hiervan. Je mag bijvoorbeeld niet ongevraagd gebruikmaken van iemands mailadres
(AVG verordening). Daarnaast moet de eigenaar van het mailadres ook de mogelijkheid hebben om
zichzelf voor de promotiemail uit te schrijven.

Social media

Het opzetten van social media kanalen kan ook een goede bijdrage leveren aan het vergroten van de
naamsbekendheid van de organisatie. Het inzetten daarvan is over het algemeen ook gratis,
maar kent ook mogelijkheden tot betaalde promotie (om op het kanaal van nog meer mensen te
verschijnen).
Bij het inzetten van social media is het wel belangrijk om te weten wie je benaderen wilt,
verschillende social media kanalen zijn in trek bij verschillende leeftijdsgroepen. Dit is te zien in
onderstaande tabel met cijfers over het gebruik van social media ontwikkeld door het bedrijf Afix.

Welke social media kunnen het best worden gebruikt?
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Onderstaande grafiek geeft inzicht in de groei en het gebruik van de verschillende social media.

Daarbij is het ook belangrijk om te kijken welke doelgroepen met social media worden bereikt, bijv

ouderen, jongeren, professionals enz.
Facebook blijkt nog steeds het meest populair, zeker onder wat oudere mensen.
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Website

Het Platform Rampjaarherdenking gebruikt twee websites: www.rampjaarherdenking.nl om de activiteiten te promoten,

www.rampjaar1672.info om historische informatie te geven over de tijd van het Rampjaar.

Verder kan ook een website voor de nodige promotie zorgen. In het geval van het Rampjaar zal dit
voornamelijk over het promoten van diverse activiteiten gaan. De omschrijving van deze activiteiten
zal bevorderend voor de activiteiten van het Rampjaar moeten zijn. Men moet gemakkelijk en zo
aantrekkelijk mogelijk de informatie op de website moeten kunnen vinden.
Om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen zijn drie elementen over de gehele website belangrijk:
inhoud, interactiviteit en vindbaarheid van de website.

Inhoud
Hierbij draait het om de informatie die je met de websitebezoekers gaat delen en hoe je dit deelt.
De website is het online visitekaartje van een organisatie. Hierin moet de websitebezoeker snel
duidelijk krijgen met wat voor organisatie men te maken heeft en wat voor activiteiten deze
organisatie allemaal opzet. In de keuze van de informatie die je beschikbaar wilt stellen is het
belangrijk om stil te staan bij wat je als organisatie aan de websitebezoeker wilt overdragen.
Daarnaast zal je ook stil moeten staan bij welke informatie de websitebezoeker zou willen hebben. Dit
kan je doen aan de hand van een door jouw ontwikkelde ‘ijkpersoon’ (een persoon die jouw beoogde
doelgroep visualiseert). Hierbij kun je vragen stellen als, wat vind de ijkpersoon interessant? Waar
heeft de ijkpersoon behoefte aan (bijvoorbeeld eten/drinken of plekjes om te zitten)? Zorg hierom
dat je je verdiept in de doelgroep die je wilt benaderen en dat de website zo vormgegeven is dat de
bezoeker gemakkelijk informatie op de website kan vinden (zoekbalk, menu’s).
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Interactiviteit
Hierbij draait het om in hoeverre je de website laat aanpassen aan de persoonlijkheid van de
bezoeker. De bekendste techniek is hiervoor het gebruik van cookies. Veel organisaties die activiteiten
met een historisch thema ontwikkelen, hebben voornamelijk een niet-gepersonifieerde website. De
keus om hiervoor wel te kiezen ligt natuurlijk bij uw organisatie zelf.

Vindbaarheid
Hierbij wordt gesproken over hoe gemakkelijk bepaalde websites gevonden kunnen worden, ook via
de verschillende zoekmachines. Om dit te bereiken is te denken aan een makkelijk te onderhouden
naam, bevorderen van zoekmachineoptimalisatie of zoekmachine adverteren.

Webanalytics
Dit houdt in dat door de website opgeslagen wordt wat het gedrag van de websitebezoeker is. Waar
klikt de bezoeker bijvoorbeeld op of waar is de bezoeker in geïnteresseerd.

Inschakelen van advies van gemeente of VVV
Een gemeente en de lokale VVV kunt u advies vragen naar welke partijen voor u mogelijk interessant
zijn. Hierbij is te denken aan een lokale gratis krant of Facebookpagina’s opgezet door de bewoners
van een bepaalde omgeving.
Daarnaast hebben gemeentes en VVV’s vaak kanalen waarmee u mogelijk veel mensen uit de regio
kunt bereiken. De meeste gemeentes hebben kanalen op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
en/of You Tube. Daarnaast hebben gemeentehuizen en VVV kantoren vaak ook een plekje waar
folders van activiteiten gepresenteerd staan.

Overzicht promotiemiddelen (van goedkoop naar duur)

Email Door heel gericht mails te versturen bijv. aan vrienden en kennissen kan
je effectief en kosteloos promoten

Social media Via social media als Facebook, Instagram, Linked in, Youtube, Snapchat,
Twtter enz. kan je volgers informeren over activiteiten

Flyers en posters Flyers gericht verspreiden op plekken waar veel mensen komen  – bijv.
bibliotheek, museum, kerk, supermarkt - kan heel effectief zijn

Banners/vlaggen Banners, stoepborden en vlaggen zorgen ervoor dat je bij passanten
meer opvalt

Website Uiteraard wordt de activiteit op de website aangekondigd; ook kan een
speciale website voor de activiteit worden gemaakt

Advertentie Door een advertentie in een krant of tijdschrift kan je activiteiten
betaald promoten, soms in combinatie met free publicity

Influencer marketing Influencers hebben op social media veel volgers; soms willen ze op hun
kanaal de activiteit (tegen betaling) promoten.

Digitale media reclame Reclame die op tv of radio te zien/luisteren is; hierbij is ook te denken
aan kleinere zenders zoals Omroep Brabant of lokale omroepen

Beurs Er zijn een heleboel beurzen waar een stand kan worden gehuurd om
de activiteiten te promoten., bijv. de Vakantiebeurs
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8. Fondsenwerving

In Nederland zijn er veel fondsen die onder twee noemers te verdelen zijn: publieke en
private fondsen.
Publieke fondsen zijn door de overheid opgezet en worden ook door hen ondersteund.
Private fondsen zijn fondsen die door de overige organisaties of door particulieren
onderhouden worden.

Als organisatie kan je voor een bepaald
plan subsidie bij een fonds aanvragen.
Dit kan je zelf doen maar je kan hierbij ook
hulp vragen aan een subsidieadviseur.

Wanneer je dit zelf gaat doen, is de eerste
stap het zoeken naar een bij jouw project
passende fonds.
Er zijn verschillende middelen die je
kunnen helpen in de zoektocht naar een passend fonds:

● zoekmachines als Google
● Fondsenboek (kost ca € 99,00)
● website FIN
● website Stichting fondsen zoeken
● https://www.vsbfonds.nl/cursus-fondsenwerving, voor een gratis cursus Fondsenwerving

Tip! Verdiep je goed in het fonds dat je bekijkt. Lees bijvoorbeeld het jaarplan en andere openbare
bedrijfsdocumenten door en bekijk de subsidiemogelijkheden. Verder is het ook soms mogelijk om
een quickscan te doen die antwoord kan geven op de vraag of het fonds ook daadwerkelijk bij je past.

Wanneer je zelfstandig met de aanvraag van een subsidie begint, is het belangrijk om hier tijdig aan
te beginnen. Start hier ongeveer 3-4 maanden voor de (verwachte) start van het project mee. Voor
een reeds opgestart project kan je geen subsidie meer krijgen. Op het moment dat je een aanvraag
gaat doen, zullen het projectplan, begroting en dekkingsplan in orde moeten zijn.

Projectplan

Hierin moet je het fonds overtuigen van de waarde van het project waarvoor je de subsidie nodig
hebt. Daarvoor hebben wij de volgende tips opgenomen:

● zorg voor een smart projectplan (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdsgebonden (SMART)).

● houd het plan zo concreet mogelijk en geef hierbij goed aan wat je doel is.
● denk tijdens het ontwikkelen van het plan na over hoe je het fonds kan overtuigen. Wat is er

bijvoorbeeld vernieuwend of bijzonder aan?
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9. Landelijke media in 2022

In de landelijke media is er veel interesse voor de Rampjaarherdenking. Diverse landelijke
dagbladen en regionale bladen hebben al artikelen gewijd aan onderwerpen als Waterlinie
en Rampjaar 1672. Maand van de Geschiedenis en Dag van het Kasteel hebben voor 2022
het thema Wat een ramp! gekozen en de NTR komt met een docuserie over het Rampjaar.
Het is verstandig om bij lokale activiteiten op deze belangstelling in te spelen.

Maand van de Geschiedenis over Wat een ramp!

ARNHEM - De Maand van de Geschiedenis – een initiatief
van het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem en het
Rijksmuseum in Amsterdam- heeft als thema voor de
maand in oktober 2022 gekozen: Wat een ramp!.
Ongetwijfeld zal hierbij het Rampjaar 1672 centraal staan.
Er worden tal van activiteiten georganiseerd waaraan
honderden historische verenigingen en musea deelnemen.
De Maand van de Geschiedenis gaat gepaard met tal van
manifestaties en trekt altijd veel landelijke media-aandacht.
Lokale activiteiten kunnen inspelen op en meeliften met
deze landelijke media-aandacht.
www.maandvandegeschiedenis.nl

NTR-docuserie over het Rampjaar

HILVERSUM – In het Jubileumjaar 2022 krijgt de Rampjaarherdenking landelijk veel aandacht. Voor
de NPO en de Afdeling Geschiedenis van de NTR biedt dit een kans om in 2022 aansluitend aan alle
activiteiten in een 7-delige serie het spannende en belangrijke verhaal over het Rampjaar te
vertellen. Deze serie wil zo breed mogelijke informatie verstrekken over de thema’s van het Rampjaar.
De serie zal worden uitgezonden in het najaar van 2022. Van de documentaires wordt ook een serie
voor School-TV-uitzendingen in najaar 2022 bewerkt. Ook bij andere omroepen bestaan plannen voor
thema-uitzendingen over het Rampjaar en gerelateerde thema’s.

Dag van het Kasteel in 2022

AMERSFOORT - Op Op Tweede Pinksterdag 2022 is de 15de editie van Dag
van het Kasteel. Het evenement staat in het teken van het Rampjaar 1672.
Maar ook andere rampen komen aan bod. In de loop der eeuwen hebben
kastelen en buitenplaatsen flink wat rampen doorstaan, waarover vele
verhalen te vertellen zijn.  Het thema van Dag van het Kasteel 2022 is dan
ook:  Een ramp is van alle tijden. 
Die dag openen weer veel kastelen en buitenplaatsen hun poorten.
Bezoekers worden op die dag ondergedompeld in de 'rampverhalen' van

deze plekken. De verhalenbank op de website www.dagvanhetkasteel.nl wordt aangevuld met
verhalen over rampen die kastelen en buitenplaatsen en hun bewoners troffen. Ook kunnen
bezoekers aan de wandel.
www.dagvanhetkasteel.nl
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Bijlagen

1. Tijdlijn Rampjaar

Lodewijk XIV trekt bij bij Lobith de Rijn over (12 juni 1672), door Adam Frans van der Meulen

De tijdlijn van het Rampjaar loopt van voorjaar 1672 tot en met najaar 1673, toen de Franse troepen
wegtrokken. Overigens bleef een deel van de Republiek bezet, o.a. Nijmegen (door de Fransen) en
Oost-Nederland (door de Duitsers). Deze tijdlijn kan als inspiratiebron dienen voor het ontwikkelen
van een activiteit.

1672

Maart Eerste zeeslag met Engeland: start vijandelijkheden in maart 1672; Engeland
verklaart de Republiek de oorlog

April Lodewijk XIV valt de Republiek binnen bij de Maas

Mei Bisdommen Münster en Keulen verklaren de Republiek de oorlog

Mei/juni Het Franse leger trekt via Duitsland richting het oosten van Nederland en steekt de
Rijn over bij Lobith; delen van Gelderland en Utrecht worden bezet; Deventer wordt
belegerd door de Duitse bisschop Bernard van Galen (Bommenberend)
Start aanleg Oude Hollandse  Waterlinie, waarbij grote delen van Zuid-Holland en
Utrecht worden geïnundeerd

Juni Zeeslag bij Solebay waarbij de Nederlanders onder De Ruyter de Engelsen verslaan
Utrecht, Naarden en Gorcum vallen in Franse handen

Juli Munster en Keulen vallen de Republiek binnen
Val van Coevorden
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Augustus Bommenberend belegert maar wordt verslagen door Carl van Rabenhaupt
(Groningen’s Ontzet)
Moord op gebroeders De Witt

September Frans leger bezet ook Westelijk Utrecht; Winschoten  komt  onder gezag van de
bisschop van Münster

Oktober Slag om Woerden. Er vallen meer dan 2.000 doden

December Willem III probeert tevergeefs Charleroi aan te vallen
Tocht van Franse legerleider Luxembourg naar Alphen aan den Rijn; Zwammerdam en
Bodegraven vrijwel geheel verwoest en uitgemoord; Ontzet van Coevorden

1673

Voorjaar Verwoesting Vechtstreek door inundaties en oorlogshandelingen

Juni Lodewijk XIV verovert Maastricht

Augustus De Ruyter verslaat de Engelse vloot bij Kijkduin

September Bevrijding van Naarden door stadhouder Willem III

November Willem III belegert met succes het door Fransen bezette Bonn
Franse leger verlaat – na hoge brandschattingen – het land
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2. Belangrijke personen rond het Rampjaar

De hoofdpersonen van de Republiek waren Prins, stadhouder en later Koning Willem III, admiraal
Michiel de Ruyter, Raadpensionaris van Holland Johan de Witt en Carl von Rabenhaupt,
luitenant-generaal van het Staatse leger in Groningen.

Zij namen het op tegen tegenstanders als de Zonnekoning Lodewijk XIV, en de Duitse bisschop
Bernhard von Galen, bijgenaamd Bommenberend.

Belangrijke tijdgenoten waren:

Govert Bidloo Amsterdam
1649-Leiden 1713

Schrijver/librettist en
arts/hoogleraar

Chirurgijn, anatoom, hoogleraar, en schrijver.
Diverse teksten over/gerelateerd aan Willem
III

Jan van de
Capelle

Amsterdam 1626-
Amsterdam 1679

Marineschilder en
kunsthandelaar

Surrealist met een liefde voor licht en
reflectie op het water.

Albert Cuyp Dordrecht 1620-
Dordrecht 1691

Kunstschilder,
landschapschilder

Uit een oud Dordts geslacht. Zijn werken zijn
bekender in Engeland dan de naam Albert
Cuypmarkt in Nederland..

Menno van
Coehoorn

Britsum 1641-
Coevorden 1704

Militair,
vestingbouwkundige

Als kapitein betrokken bij de verdediging van
Maastricht in 1673

Reinier de Graaf Schoonhoven
1641-Delft 1673

Voortplantings-geneeskun
dige

Heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd

Carolus Hacquart Brugge 1640-
??  1701

Componist Organiseerde concerten met hulp van de
oude Constantijn Huygens.

Jan van der
Heyden

Gorinchem 1637-
Amsterdam 1712

Kunstschilder, tekenaar,
etser en uitvinder.

Onder andere uitvinder van een verbeterde
brandspuit, straatlantaarns en een drukpomp
in 1672

Meindert
Hobbema

Amsterdam 1638-
Amsterdam 1709

Kunstschilder,
landschapschilder

Woonde tegenover Rembrandt maar werd
niet door hem beïnvloed.
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Romeyn de
Hooghe

Amsterdam 1645-
Haarlem 1708

Kunstenaar, advocaat,
schrijver en karikaturist

Bekend van honderden spotprenten over
o.m. het Rampjaar

Christiaan
Huygens

Den Haag 1629,
Den Haag 1695

Wis-, natuur- en
sterrenkundige

Uitvinder van o.a.  het slingeruurwerk, het
principe van de stoommachine en de
buskruitmotor.

Constantijn
Huygens

Den Haag
1596-Den Haag
1687

Dichter, diplomaat,
geleerde, componist,

Secretaris van Frederik Hendrik en Willem II.
Vader van Christiaan Huygens en Constantijn
Huygens jr.

Constantijn
Huygens jr.

Den Haag 1628-
Den Haag 1697

Staatsman, secretaris
Willem III

Kroniekschrijver, hielp zijn broer Christiaan
met de ontwikkeling van telescopen.

Anthonie van
Noordt

Schagen 1619-
Amsterdam 1675

Organist/componist Vernieuwend componist, bekend om zijn
kerkelijke muziek.

Philips Koninck Amsterdam
1619-Amsterdam
1688

Kunstschilder uit de
Hollandse school en reder

Landschappen, vriend van Joost van den
Vondel die hij ook meermaals geschilderd
heeft.

Aert van der
Neer

Gorinchem
1603-Amsterdam
1677

Landschapsschilder Geboren en getogen in Gorinchem. Bevriend
met Albert Cuyp. Veel werk hangt in de
Hermitage in St. Petersburg. Vrij onbekend in
Nederland.

Jacob van
Ruisdael

Haarlem 1628/29
Amsterdam 1682

Schilder, tekenaar etser
van landschappen en
zeezichten

Alhoewel er veel bekend is van zijn afkomst,
vader, moeder, tantes, ooms en verder terug,
is er weinig bekend van Jacob van Ruisdaal
zelf.

Bernard Freiherr
Von Galen

Drensteinfurt
1606-Ahaus 1678

Duits krijgsheer die de
Nederlanden tot twee
keer toe aanviel. Bisschop
van Münster

Veroverde delen van Nederland veroverde
zowel delen van Drenthe als Groningen. Beter
bekend als BommenBerend.

Herman
Saftleven

Rotterdam
1609-Utrecht 1685

Kunstschilder, graveur en
tekenaar van
landschappen

Schilder van romantische taferelen, maar
vooral bekend van tekeningen van de
ingestorte Domkerk in Utrecht in 1674.

Johan Schenck Amsterdam
1660-Düsseldorf
1712

Componist en gambist
(beenviool, als een cello
maar dan bovenhands
gestreken)

Heeft een van de eerste Nederlandse opera’s
ontwikkeld: “Zonder Spys en Wyn, Kan geen
Liefde zyn”, op een libretto van Govert Bidloo,
al eerder genoemd in dit overzicht.

Adriaen van de
Velde

Amsterdam 1636-
Amsterdam 1672

Kunstschilder Was vooral gevraagd om mee te schilderen
op schilderijen van onder andere Hobbema
en Van Ruisdael.

Willem van de
Velde de Jonge

Leiden 1633-
Londen 1707

Kunstschilder:
zeezichten/zeeslagen

Kwam in 1672 in dienst van Karel II van
Engeland. Zijn schilderijen van Engelse
oorlogsbodems en jachten werden zo geliefd
in Engeland dat hij in Nederland niet zo heel
bekend is geworden.

Willem van de
Velde de Oude

Leiden 1611-
Greenwich 1693

Kunstschilder van : marine
taferelen en zeegezichten

Kwam in 1672 in dienst van Karel II van
Engeland

Cornelis De Witt Dordrecht 1623-
Den Haag 1672

regent in Dordrecht,
ruwaard van Putten

Vermoord in 1672

Johan De Witt Dordrecht 1625-
Den haag 1672

Raadpensionaris Gewest
Holland

Vermoord in 1672
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3. Beeldmateriaal over het Rampjaar

Heel veel beeldmateriaal over het Rampjaar en de waterlinies is te vinden op de websites van o.m.
Stichting Oude Hollandse Waterlinie (www.oudehollandsewaterlinie.nl en
www.waterlinieacademie.nl), Zuiderwaterlinie Alliantie (www.zuiderwaterlinie.nl), Friese Waterlinie
(www.friesewaterlinie.nl), Groningen’s Ontzet (www.go350.nl) en andere regionale sites.
Het materiaal bestaat o.m. uit filmpjes en afbeeldingen.

Filmpjes
ℜ RTV Utrecht, Verleden van Utrecht: Woerden en het Rampjaar (1672)

Een filmpje over de beleving van de Woerdenaren tijdens de komst van de Franse soldaten
tijdens het Rampjaar 1672. Schooltv: Verleden van Utrecht - Woerden en het Rampjaar
(1672)

ℜ Platform Rampjaar Herdenking 1672-2022, animatiefilm Rampjaar, Dit filmpje geeft
historische informatie over het Rampjaar weer.

ℜ Universiteit van Nederland, Betekende de dood van Johan de Witt de einde van de Gouden
Eeuw? , Betekende de moord van Johan de Witt het einde van de Gouden Eeuw? (5/5) -
YouTube

ℜ NTR, De moord op de gebroeders De Witt, 1672 Moord op de gebroeders de Witt - YouTube
ℜ Kro-NCRV, Water redt Nederland van Rampjaar,

Globaal verhaal over het Rampjaar waarbij berichten van Margaretha Turnor gebruikt wordt.
Water redt Nederland van rampjaar | Achter de Dijken - YouTube

ℜ JORTgeschiedenis, Het einde van de Gouden Eeuw
Hierin wordt benoemd hoe het Rampjaar is ontstaan. Zo wordt o.a. benoemd waarom
Engeland en Frankrijk de oorlogaan Nederland verklaarde.
12. Het einde van de Gouden Eeuw (VWO - HC De Republiek) - YouTube

ℜ Dirk van Vugt, Het Rampjaar 1672,
Een grappig filmpje over het Rampjaar vanuit Nederlands perspectief.
Het Rampjaar 1672 - YouTube

ℜ Geschiedenislesjes, Michiel de Ruyter: admiraal van de Republiek,
Een informatief filmpje over het leven van Michiel de Ruyter. Ook het Rampjaar komt hierin
aan bod.
Michiel de Ruyter: Admiraal van de Republiek - YouTube
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ℜ BR6, Waterlinie journaal.
In deze reeds filmpjes verteld Michiel van de Burgt over het Rampjaar, met name over gebied
Oude Hollandse Waterlinie. Daarnaast wordt ook informatie gegeven over de Stichting Oude
Hollandse Waterlinie.
Waterlinie Journaal - YouTube

ℜ Historizon, Margaretha Turnor en het Rampjaar 1672
Een webinar waarin verteld wordt hoe de tentoonstelling over het Rampjaar van Utrechts
archief opgezet is. Hierbij wordt een stukje van de tentoonstelling, matgaretha Turnor met
name besproken.
Margaretha Turnor en het Rampjaar 1672 - YouTube

ℜ Historizon, Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672,
Een webinar, gegeven door Judith Brouwer, waarin brieven van gekaapte schepen besproken
wordt.

ℜ Jabzy, Franco-Dutch war,
Een kort Engelstalige video over de oorlog tussen Frankrijk en Nederland. Ook komt hierin
andere gebeurtenissen aan bod zoals de oorlog tussen Engeland en Nederland.
Franco-Dutch War | 3 Minute History - YouTube

ℜ SchoolTV, De Republiek een land zonder koning,
Een video waarin de aanloop naar en de gebeurtenissen van het Rampjaar op een
kindvriendelijke wijze toegelicht wordt.
Schooltv: De Republiek - Een land zonder koning

ℜ KRO-NCRV, Water redt Nederland van rampjaar.
Een aflevering van programma Achter de dijken waarin over het Rampjaar verteld
wordt, vanuit het oogpunt van kasteel Amerongen en haar bewoners.
Water redt Nederland van rampjaar | Achter de Dijken - YouTube

Afbeeldingen
ℜ Rijksstudio

Een door Rijksstudio gemaakte website waar ene heleboel afbeeldingen van collectiestukken
van dit museum op te vinden zijn. Rijksstudio - Rijksmuseum

ℜ Google Arts en Culture
Een platform van Google waar je kunstwerken over heel de wereld kan vinden.
Google Arts & Culture

ℜ Maritiem Digitaal
Een gezamenlijke online collectiedatabase van maritieme musea
Maritiem Digitaal NL

ℜ Zuiderzeecollectie
Een gezamenlijke online database van musea rondom de vroegere Zuiderzee.
Zuiderzeecollectie - Zuiderzeecollectie

ℜ Collectie Nederland
Een database van meer dan 6 miljoen Nederlandse collectiestukken

Overig
ℜ Delpher

Een website waar u oude krantenberichten op kan zoeken.
Delpher » Kranten, Boeken & Tijdschriften

ℜ Wiewaswie
Een website waarop verschillende archieven hun documenten over personen uit het verleden
kunnen plaatsen. Hier kunt u verdiepen in het leven van mensen uit het verleden. In het geval
van de herdenking kunt u denken aan verhuizingen van personen van Utrecht naar plaatsen
achter de Oude Hollandse Waterlinie.
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4. Een projectplan schrijven

Hieronder een voorbeeld voor de opzet van een projectplan. Dit voorbeeld is gebaseerd op de
informatie die tijdens de Inspiratiemiddag van de Maand van geschiedenis werd gegeven, het boek
PMC Compact en de website AvansPlus2.

Inleiding
Dit moet een korte indruk geven van de organisatie en wat deze wil gaan doen. Hierin kan
bijvoorbeeld worden vermeld wie hieraan gaan werken, wat de naam van het project zal zijn en wat
de verwachte projectresultaat zal zijn.

Aanleiding
Hier gaat het om de achtergrond van het project.
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vragen. Waarom is dit project opgezet? Wat is het doel
van dit project? Hoe past het project binnen de missie en visie van de organisatie? Waarom moet dit
project juist nu opgezet worden? Waarom is het project niet eerder opgezet? Wat wilt u bereiken met
het product? Welke impact wilt u bij het publiek hebben?
Uiteraard kan benoemd worden dat het 350 jaar geleden is dat het Rampjaar 1672 plaatsvond en het
hierom landelijk herdacht wordt.

Doelgroep
Hierin wordt aangegeven voor wie het uiteindelijke product bedoeld is. In het geval van een lezing
kunnen dit historici en andere belangstellenden in geschiedenis zijn. In het geval van een speurtocht
zijn dit kinderen/jonge gezinnen. Geef hierbij ook een zo specifiek mogelijke omschrijving van uw
doelgroep. Beschrijf ook hoe u de beoogde doelgroep wilt benaderen. Met welke
communicatiemiddelen? 

Beschrijving van de beleving (optioneel)
Omschrijf wat de ervaring van de bezoeker van uw activiteit zal zijn.

Activiteitenplan
Een project is onder te verdelen in verschillende stappen/processen/deelproducten die allemaal
ervoor zorgen dat er een goed eindproduct afgeleverd wordt. In dit gedeelte kunnen de verschillende
stappen/processen/deelproducten worden benoemd. Zorg er hierbij wel voor dat het zo concreet en
visueel mogelijk omschreven wordt en dat het in volgorde van tijd ingedeeld is.

Planning
Hoe worden de verschillende stappen/processen/deelproducten in tijd ingedeeld? Wanneer moet
wat voltooid zijn?
Tip: maak een visuele planning van de stappen/processen/deelproducten die u wilt gaan ontwikkelen
door middel van bijvoorbeeld een tijdschema of een tijdlijn.
 
Begroting
Voeg aan het projectplan een overzicht van de begroting toe, zowel de verwachte inkomsten als de
uitgaven.

Team
Welke mensen gaan aan het project werken en waarvoor zijn zij verantwoordelijk? Wie stuurt het
project aan?

2 Het projectplan: wat is het en hoe ziet een plan eruit? | Avans⁺ (avansplus.nl)
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Waarborging kwaliteit
Hoe wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit gewaarborgd wordt? Welke mensen met welke expertise
schakel je hiervoor in? Welke bronnen worden geraadpleegd?

Kansen en risico’s
Wat zijn de kansen en risico’s van het project? Hierbij kan je denken aan problemen rondom vervoer
of een hoger ziekteverzuim. Vermeld hierbij ook hoe u ervoor zorgt hoe dit soort risico’s zo min
mogelijk effect op het project en het eindproduct gaan hebben.

Randvoorwaarden
Hierin kunnen allerlei afspraken rondom aanwezigheid, communicatie, locatie en tijdsbestek
benoemd worden. Hierbij kan bijvoorbeeld vermeld worden op welke dagen over het project
vergaderd zal worden en met welke (persoonlijke) beperkingen rekening gehouden moet worden
(zoals oppas kinderen).

Evaluatie (eventueel)
Hierin kunt u vermelden hoe het gehele project verliep. Wat ging goed en wat kon beter? Hoe loste
de organisatie evt. problemen op?

Voorbeeld van een projectplan (p. 1)
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5. Een persbericht opstellen

Het promoten van activiteiten is bijna net zo belangrijk als het opzetten hiervan. Wanneer uw
opgezette activiteit geen publieke aandacht ontvangt zullen er ook weinig mensen op af
komen. Maar hoe kunt u het beste voor de nodige aandacht zorgen? Een van de middelen om
aandacht te krijgen is het maken en verzenden van persberichten. In deze bijlage worden
handvatten geboden hoe men deze persberichten in kan zetten.

Bij het schrijven van persberichten is het allereerst belangrijk om rekening te houden met
twee verschillende groepen: journalisten en bezoekers. Deze twee groepen hebben twee
verschillende drijfveren om de tekst door te lezen. Journalisten zijn op zoek naar opvallende
berichten (is het nieuw of belangrijk). Bezoekers stellen prioriteit aan waarom de activiteit
voor hen interessant of leuk is.

Tips schrijven persbericht
● Start een persbericht met een duidelijke kop.
● Zorg dat geef mij de vijf erin voorkomt (wie, wat, wanneer, waar, hoe).
● Neem de aanleiding van deze herdenking mee.
● Vermeld kort de historische achtergrond.
● Maak de zinnen zo actief mogelijk.
● Schrijf op een enthousiasmerende manier.
● Wees zo specifiek mogelijk over hetgeen wat u bedoeld. Schrijf bijvoorbeeld niet: “Hier zijn

middeleeuwse kunstwerken te zien”, maar schrijf ‘relikwieën’.
● Plaats de partijen die het mede gefinancierd hebben in het onderste helft van de tekst.

Tips vormgeving
● Houd de tekst kort, maximaal een A4 groot.
● Houd de vormgeving basic, maak het niet te artistiek. Dit leid alleen de kijker alleen maar af

van de inhoud.
● Gebruik bullitpoints wanneer in de tekst inhoud opgesomd wordt.
● Verspreid de tekst over verschillende deelkopjes en alinea’s.
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6.  Een podcast maken

In gesprek met podcast-ontwikkelaar Olaf Sandvoort

Vierdejaars student cultureel erfgoed Olaf Sandvoort heeft in de afgelopen
jaren zijn passie voor het maken van podcasts gecombineerd met zijn
interesse in het Nederlandse erfgoed.
Vorig jaar heeft hij, in het verlengde van zijn afstudeeronderzoek naar
humor in de kunst, een driedelige podcast met de titel ‘Je ziet het pas als je
het begrijpt’ ontwikkeld waarin hij met gasten hierover in gesprek gaat.
Verder is hij tijdens zijn stage bij De Kleine komedie in Amsterdam aan de
slag gegaan met het ontwikkelen van een opzet voor een podcast.
Wij van het Platform vroegen Olaf naar zijn ervaringen in het ontwikkelen
van podcasts

Waarom ben je begonnen met het maken van podcasts?
Al jaren speel ik met het idee een podcast te maken. Het medium trekt mij door zijn grillige
schoonheid. De mogelijkheden zijn eindeloos, er zijn geen regels en de vorm staat onder geen beding
vast. Tegelijkertijd staat de podcast nog in de kinderschoenen, wat de mogelijkheden weer beperkt.
Geld speelt geen rol omdat het simpelweg ontbreekt. 
Vandaag de dag, in onze neoliberale; postmoderne, kapitalistische, westerse wereld, is er altijd wel
iets waar wij onze aandacht aan moeten besteden. Met het aanbieden van een podcast bied ik de
consument de mogelijkheid dit te combineren. Je kunt tijdens een wandeling mijn podcast opzetten,
of tijdens je workout. Dat is het mooie van een podcast in onze moderne mediarijke wereld.

Waaraan moet volgens jou een goede podcast voldoen?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is om een bepaalde passie of enthousiasme als leidraad te zien. Ik
noem het zelf vaak een bepaalde ‘schwung’. Hiermee bedoel ik dus een manier van praten waardoor
je als luisteraar wil blijven luisteren. Omdat de luisteraar geen visualisatie heeft, ligt alle focus op
jouw stem en kan een luisteraar oprechte passie goed onderscheiden van minder oprechte passie.

Een podcast opnemen is geen simpele taak, hiervoor is enige voorbereiding nodig. 
Wat voor voorbereidingen heb jij getroffen tijdens je eerste podcast?
Het allerbelangrijkste is de inhoudelijke voorbereiding, de wat. Daarna komt de hoe, die is weliswaar
ondergeschikt aan de wat, maar het kiezen van de juiste vorm is ook van grote importantie. Want
zodra je duidelijk hebt dat je een podcast gaat maken zijn de keuzes nog altijd eindeloos.
Maak daarna een technische inventarisatie van de te gebruiken apparatuur en software. De software
kan je zo duur maken als je zelf wilt. Ik adviseer Reaper, maar op een Apple-device is GarageBand ook
een uitstekende optie. Vaak is huren vele malen goedkoper dan aanschaffen – op de korte termijn
althans – dat geldt ook in podcast-land. Ik heb mijn apparatuur gehuurd bij Budgetcam. Ik huurde
twee microfoons – een voor mij en een voor mijn gast – met plopkappen en een Zoom H6 recorder. Je
zou een podcast ook op kunnen nemen met een enkele microfoon, dan moet je echter dicht bij elkaar
zitten en dat is iets dat ten tijde van corona niet mogelijk is.
Iets dat echt niet vergeten mag worden is een stemopwarming. In de ochtend van de dag van mijn
opname eet ik altijd twee lepels honing. Dit verzacht de stembanden. Een uur voordat ik ga opnemen
doe ik stemband oefeningen, een half uur lang.

Wat zijn volgens jou zaken die echt niet vergeten mogen?
Hoe simpel het ook klinkt je moet nooit de microfoon vergeten aan te zetten. Dat is mij gelukkig nog
nooit overkomen. Je moet ook niet vergeten dat het proces na de opname nog best lang is, het editen
en het publiceren is nog erg veel werk. Zorg daarom voor een goede podcasthosting, dat is een
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website waarop de podcast staat en van waar je hem in de bekende apps (Spotify, Apple, Google,
Stitcher) laadt. Ik gebruikte als hostingplatform Soundcloud. 

Uiteindelijk begon je de podcast op te nemen.
Hoe pakte je dit aan? Waarmee moet je rekening houden? 
Ter voorbereiding las ik veel literatuur. Houd dus rekening met een lange, diepgravende
voorbereidingstijd. Ik stelde een aantal vragen op om zo richting aan het gesprek te kunnen geven.
Tijdens de opname ben je in volle concentratie, je luistert goed zodat je kan reageren en op de juiste
momenten vragen kan stellen. Aan mijn gasten heb ik van te voren mijn vragenlijst gestuurd, dat
heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat de gast zich inhoudelijk kan voorbereiden, al langer na
kan denken over de formulering van de antwoorden, om zo tot de kern te geraken. Het nadeel is
echter dat de gast, naar aanleiding van de vragen, de leiding in het gesprek probeert te nemen. Als ik
iets moeilijk vond was dat het, de controle over het gesprek bewaren. Het gekke is dat die controle
ontstaat vanuit ontspanning, je leidt de weg en er is niemand die daaraan placht te twijfelen.

Je bent nu bezig met de voorbereidingen van een tweede podcast. Hoe kijk je terug op je eerste
podcast? Waar ben je tevreden over en wat zou je bijvoorbeeld anders doen?
Wat mij het eerst te binnen schiet zijn de technische verbeterpunten. Zorg ervoor dat de
geïnterviewde goed in de microfoon praat. In een ruimte met slechte akoestiek – een galm of veel
achtergrondgeluid – moet je ervoor zorgen dat de microfoon zich dicht bij de mond bevindt. 
Mijn ervaringen met Soundcloud als hosting platform zijn slecht. Voor mijn nieuwe podcast ga ik
gebruik maken van Acast, dat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in podcasthosting.
Ik ben erg tevreden over de inhoudelijke keuzes van mijn podcast. Ik heb de wat uitstekend
geformuleerd en daaruit de hoe gedestilleerd. Mijn podcast bood elk van mijn gasten een podium
waarop zij konden floreren, daar ben ik trots op.

Daarnaast ben ik tevreden over de edit. Het ruwe materiaal heb ik
teruggebracht tot de kern. Het elimineren van geluiden die mensen
maken gedurende het denken is relatief eenvoudig. Het knippen in zinnen
is daarentegen vele malen moeilijker. Het vereist een geconcentreerde
geduldige vorm van luisteren, pas dan weet je wat weg kan en wat moet
blijven.
Mijn podcasts zijn verre van perfect te noemen, maar ik denk dat ik in het
maken van dit auditieve consumptieproduct een grote groei heb
doorgemaakt. Hoewel dat erg te danken is aan mijn
doorzettingsvermogen en scherpe inzicht, is het niet te onderschatten hoe
veel ik te danken heb aan mijn omgeving. Daarom luidt mijn warmste
aanbeveling als volgt: Vraag de hulp van vrienden, collega’s en familie.

De podcast ‘Je ziet het pas als je het begrijpt’ is te beluisteren op spotify.
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7. Een expositie organiseren

Hierbij is het volgende stappenplan van belang:

1 Onderwerp Verzamel zoveel mogelijke onderwerpen en kies hiervan een uit om verder
mee te gaan werken.
Verzamel daarna zoveel mogelijk informatie over het onderwerp zodat u weet
wat met dit onderwerp mogelijk is.
De volgende stap: baken het onderwerp af en breng beperking aan in wat u
wilt overdragen; kill your darlings!.

2 Planning en
locatiekeuze

Bepaal wanneer u de tentoonstelling gepresenteerd wilt hebben en in welke
locatie.
Bij het herdenken van het Rampjaar kan dit bijvoorbeeld van maart 2022 tot
aan september 2023 (vanwege het feit dat het Rampjaar ongeveer van maart
1672 tot aan november 1673 heeft geduurd). Maar de keuze kan ook
afhankelijk zijn van de lokale Rampjaarmomenten.

3 Doelstelling en
doelgroepen

Omschrijf wat u met de tentoonstelling wilt bereiken, bijv. algemene kennis
over het Ram[jaar, de gevolgen voor de eigen regio, etc.
Onderzoek en beschrijf de beoogde doelgroep(en). Zie blz. 9 voor interessante
doelgroepen voor de tentoonstelling.

4 Begroting en
dekkingsplan

Maak een overzicht van de verwachte uitgaven en mogelijke extra inkomsten
vanwege de tentoonstelling. Welke subsidies kunnen er worden aangevraagd?

5 Expositievorm Kies een vorm van tentoonstellen, bijv. publieksgericht, educatief , esthetisch,
recreatief of specialistisch.

6 Collectiestukke
n

Ga op zoek naar collectiestukken en maak een selectie. Vraag de nodige
bruiklenen aan. Zorg hierbij dat zowel de eigen collectiestukken als de
collectiestukken van bruikleengevers/particulieren voldoende verzekerd zijn.
Hierbij is te denken aan een brandverzekering en een verzekering voor het
transport van de geleende objecten. Of beter nog de speciale ‘spijker tot
spijker’ verzekering.

7 Indeling Orden de voorwerpen op thema, bepaalde informatie, verhaal etc.
En maak een begin aan de tentoonstellingsteksten. Er zijn drie verschillende
tentoonstellingsteksten mogelijk; A, B en C teksten.
A-teksten zijn ervoor om het onderwerp kort te introduceren en de bezoekers
een teaser te geven van wat ze kunnen verwachten.
B-teksten zijn ervoor om kort informatie te geven over een deelthema van de
tentoonstelling. Hierbij is in het geval van het Rampjaar bijvoorbeeld te
denken aan de positie van de boeren of de verwoesting door de Fransen.
C-teksten zijn over het algemeen bedoeld om meer informatie over een of
meerdere collectiestukken te vertellen.

8 Vormgeving Ontwerp de vormgeving voor de tentoonstelling. Bij het maken van het
ontwerp draait het niet alleen om het esthetische aspect maar ook of het
technisch en praktisch haalbaar is. Bij het ontwerp moet namelijk rekening
worden gehouden met het formaat van de ruimte en de maten van het
materiaal die voor de tentoonstelling gebruikt zullen worden (zoals
vitrinekasten). Verlichting: in het ontwerp van de tentoonstelling is het
gebruik van verlichting erg belangrijk. Het zorgt er voor dat bepaalde
collectiestukken goed en mooi zichtbaar zijn en dat de teksten voldoende
goed te lezen zijn
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9 Draaiboek Het vormen van een draaiboek is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat
alles goed en op tijd uitgevoerd wordt. Het is aan te raden om de volgende
onderdelen in het draaiboek te omschrijven: Welke tentoonstellingsmiddelen
worden waar gebruikt, wie is verantwoordelijk voor welke taken, welke
externe ZZP’ers of partijen zullen er bij worden betrokken, wat is de
verwachte tijdsplanning, wat wordt de verwachte begroting, de
vergadermomenten, etc.
Het inkopen van tentoonstellingsmateriaal is niet goedkoop. Om toch aan het
nodige materiaal te komen zonder dat het teveel gaat kosten kan er ook
gedacht worden het materiaal van andere organisaties/personen te lenen of
zelf te maken. Mogelijk hebben andere musea, gemeentes of provincies nog
tentoonstellingsmateriaal staan dat u tijdelijk kunt lenen.

10 Vergunningen Denk na of u tijdens het openen van de tentoonstelling de gasten drank of
eten wilt aanbieden. Hier zal mogelijk een vergunning voor aangevraagd
moeten worden. Wilt u iets buiten laten plaatsvinden? Hiervoor zijn ook
mogelijk vergunningen voor nodig.

11 Promotie Bedenk op welke manier u uw beoogde doelgroep wilt benaderen. Wilt u dit
bijvoorbeeld via folders of social media doen of denkt u toch aan iets anders?
Op blz. 21 kunt u meer lezen over de mogelijkheden van social media.

12 Kinder-tentoon
stelling

Enkele ideeën:

Opdrachtenboekjes: Kinderen willen graag iets actief kunnen doen, ze staan
veel minder stil bij het bekijken van de verschillende voorwerpen. Door
middel van een opdrachtenboekje kunt u ervoor zorgen dat kinderen toch
naar bepaalde voorwerpen gaan kijken.

Kinderpanelen: Door middel van het ontwikkelen van panelen speciaal voor
kinderen kunt u de aandacht van kinderen krijgen. Zorg bij het ontwerpen
hiervan dat de teksten kort en krachtig met een bepaalde luchtigheid
geschreven zijn.  Verder is het aan te raden om deze panelen een opvallende
felle kleur te geven en op kinderhoogte te plaatsen.

De expositie De bieb onder water (van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie)
met een sprekend schilderij van de Zonnekoning trok veel aandacht
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8. Een rondleiding geven

Bij een rondleiding zijn drie onderdelen belangrijk: inhoud, structuur en interactie.

Inhoud

Hierbij gaat het er om wat je aan de mensen die je een rondleiding gaat geven aan kennis wilt
overdragen. Om deze inhoud goed vorm te geven zal je enig onderzoek naar hetgeen je wilt vertellen
gaan doen. Ook zal je je moeten verdiepen in wie je gaat rondleiden.
Het verzamelen van informatie voor je rondleiding kan je op verschillende manieren doen zoals via:
● informatiebordjes bij collectiestukken
● zaal teksten
● multimediamiddelen van de culturele instelling waar je werkt
● boeken over het onderwerp/thema
● internet
● inschakelen van deskundigen op een bepaald thema
● zoeken in archieven

Sta bij het zoeken van informatie wel stil dat je maar beperkte tijd hebt. Houdt hierom het onderwerp
zo klein mogelijk. Maak bijvoorbeeld geen rondleiding over de gehele Gouden Eeuw maar over
Michiel de Ruyter en de tocht naar Chatham.
Denk bij het zoeken naar informatie ook na over onderwerpen die de rondleidgroep interessant vind
en past bij het niveau van de groep. Dit is namelijk bevorderend voor de interactie met de groep
Tip! Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn kan je een lijstje met vragen maken waarvan je denkt dat
de groep die kan gaan stellen. Dit helpt je gericht naar bepaalde informatie te zoeken en komt ten
goede van de professionaliteit van de organisatie.

Structuur

Bij structuur draait het om de opbouw van de rondleiding. Een rondleiding zal ten eerste moeten
bestaan uit een goede opbouw die een inleiding, een middelstuk en slot bevat. Hierbij wordt in de
inleiding aangegeven waar de rondleiding over gaat. Daarnaast moet de rondleider ook tijdens de
inleiding te weten komen waar personen in de rondleiding tegenaan kunnen lopen zoals mensen die
geen trappen kunnen lopen omdat ze slecht ter been zijn. In het middenstuk wordt diepgang aan de
rondleiding gegeven. Hierin kan de rondleider de mensen diepgaande informatie over zijn/haar
onderwerp geven. In het slot kan de rondleiding kort samengevat worden of tijd gegeven worden om
vragen te stellen.

Naast de opzet van de rondleiding zijn ook andere elementen in de structuur van de rondleiding van
waarde zoals het tijdsbestek en de looproute.
Bij het geven van een rondleiding zit je (meestal) aan een bepaald tijdsbestek vast. Je zal hierom goed
in de gaten moeten houden dat je bijvoorbeeld niet te lang over een onderwerp of een collectiestuk
doorpraat. Te lang hierover doorpraten zorgt voor minder tijd voor andere onderwerpen en/of tijd
om de rondleiding af te sluiten. Om de goede structuur in tijd te maken kan je de rondleiding van
tevoren zelf proef te lopen en/of een horloge bij je hebben waar je de tijd mee in de gaten kan
houden.
Ook zal goed nagedacht moeten worden hoe je looproute er uit gaat zien. Onnodige wandelingen
kosten je een heleboel tijd die je ook aan het verhaal kan besteden dat je aan deze mensen over wilt
dragen.
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Interactie

Als laatste is de interactie met de personen die je rondleid erg belangrijk. Een goede interactie met
deze personen kan net het verschil maken in hoe deze mensen de rondleiding beleefd hebben en
hoeveel informatie ze tijdens de rondleiding opgepikt hebben.
Om de interactie met deze mensen toe te laten nemen kan je het volgende doen:
● Stel vragen aan de mensen over hetgeen wat je vertelt.
● Zorg dat je duidelijk verstaanbaar bent. Vraag aan de mensen of ze je goed kunnen verstaan.
● Vraag aan de mensen wat ze al over het onderwerp weten en haak op deze kennis in.
● Kijk tijdens de rondleiding naar verschillende mensen in de groep.
● Let op het non-verbale gedrag van de personen. Zoek interactie met personen die afgeleid zijn.

Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van vragen aan deze personen te stellen.
● Ga pas vertellen als je ziet dat iedereen aanwezig is (wanneer je net de groep naar een ander

gebied meegenomen hebt.)

De manifestatie Willem III meets Wilhelmina (van Pruisen) bij de Prinsesseboerderij
in Goejanverwellesluis trok in 2019 veel aandacht
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9. Resultaten enquête

Afgelopen half jaar heeft het Platform de historische verenigingen en musea in de vestingsteden
verzocht een enquête in te vullen, om te weten hoe diverse organisaties tegenover het herdenken
van het Rampjaar staan. Hier is veel reactie gekomen: een respons van ca 33%.
Hieronder zijn de resultaten van de enquête te lezen.

Provincie Totaal aantal
benaderde
organisaties

Totaal
aantal
ontvangen
reacties

Aantal
benaderde
historische
verenigingen

Aantal
ontvangen
reacties
historische
verenigingen

Aantal
benaderde
musea

Aantal
ontvangen
reacties
musea

Groningen 16 5 7 1 9 4

Friesland 21 6 11 5 10 1
Overijssel 38 8 17 7 21 1
Gelderland 48 26 28 15 20 11
Utrecht 26 14 16 11 10 3
Noord-Hollan
d

42 9 17 4 25 5

Zuid-Holland 35 8 14 3 21 5
Zeeland 27 11 14 5 13 6
Noord-Braba
nt

30 12 19 6 11 6

Limburg 32 11 20 10 12 1
Drenthe 1 1 1 1 0 0

Totaal 316 111 164 73 132 42

Reacties historische verenigingen

Provincie Aantal
reacties

Positieve
reacties

Twijfelt Negatieve
reacties

Groningen 1 1
Friesland 5 3 2
Overijssel 7 3 4
Gelderland 15 6 4 5
Utrecht 11 7 3 1
Noord-Holland 4 2 2
Zuid-Holland 3 3
Zeeland 5 2 2 1
Noord-Brabant 6 3 2 1
Limburg 10 1 3 6
Drenthe 1 1
TOTAAL 68 26 20 22

In het bovenstaande overzicht is te zien dat historische verenigingen erg verschillend denken over het
wel of niet deelnemen aan de Rampjaarherdenking.
Twee derde is positief of twijfelt, een derde is negatief.

Waarom stellen sommige historische verenigingen zich terughoudend op? .
- Allereerst speelt de geschiedenis een grote rol in de afweging om iets rondom het Rampjaar te gaan
organiseren. Is er een link met het lokale verleden?
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- Verder is de beschikbaarheid aan financiële middelen en mankracht een veelgenoemde reactie.
Vaak worden gebrek aan geld of mankracht genoemd
- Ook wordt de Covid-19 pandemie vaak genoemd als aspect waar men rekening mee gehouden
heeft; hierdoor is het verenigingsleven tijdelijk verlamd.

Reacties musea

Provincie Aantal
reacties

Positieve
reacties

Twijfelt Negatieve
reacties

Groningen 4 4
Friesland 1 1
Overijssel 1 1
Gelderland 11 5 3 3
Utrecht 3 1 2
Noord-Holland 5 1 4
Zuid-Holland 5 2 3
Zeeland 6 1 1 4
Noord-Brabant 6 1 5
Limburg 1 1
Drenthe 0
TOTAAL 43 15 5 23

Bij de musea wijkt het beeld niet sterk af. De helft van de musea is positief of twijfelt, de helft staat er
negatief tegenover.
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