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                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

 

De Stichting Platform Rampjaarherdenking heeft ten 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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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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 Voorwoord Bernt Feis 

Rampjaar 1672 massaal herdacht in Nederland 
In 2022 herdachten wij het Rampjaar 1672. Aan die herdenking 
hebben honderden  organisaties deelgenomen, met tientallen 
exposities, manifestaties en concerten. Daarbij werd op grote 
schaal gebruik gemaakt van het speelse vlag-logo en de filmpjes van 
het Platform.   En van het Zeeuwse Aardenburg tot het Groningse 
Bourtange liep de bevolking uit voor festivals en amateur-theater 
waaraan iedereen - van de bakker tot de dokter – deelnam.

Vooral in Groningen en Coevorden werd de 
Bommen Berend herdenking massaal gevierd. 
Gerenommeerde ensembles als Camerata 
Traiectina en Concerto d’Amsterdam hielden een 
tournee en de NPO verzorgde een zevendelige 
docuserie. Er verschenen al meer dan 20 boeken 
over het Rampjaar, en … er komen er nog meer! En 
in oktober – Maand van de Geschiedenis – bruiste 
het in heel Nederland van de Rampjaaractiviteiten.  

Herinneringscultuur 

Waarom was er voor de Rampjaarherdenking from 
the grassroots  meer aandacht dan voor de 
officiële herdenking van 1572? Waarom leeft het 
jaar 1672 meer in de herinneringscultuur dan het 
jaar 1572? Vindt men het Rampjaar 1672 soms 
belangrijker dan de Opstand in 1572?                          
In zijn toespraak bij de Johan de Witt-herdenking, 
op 20 augustus in Den Haag, memoreerde 
historicus Arjan Nobel dat het eeuwfeest van 300 
jaar Rampjaar in 1972 nog vrijwel onopgemerkt 
verliep, afgezien van een enkele publicatie.  

Waarom dan nu die Rampjaar-hausse? 
Herdenkingen zeggen kennelijk meer over de 
actualiteit dan over de te herdenken gebeurtenis. Ik 
herdenk dus ik besta, stelde Nobel. Kennelijk raakt 
het Rampjaar bij ons een gevoelige snaar en willen 
wij met de herdenking uiting geven aan onze 
meningen en emoties over de actualiteit. Het jaar 
2022 werd ervaren als een aaneenschakeling van 

rampen. Nog 
nauwelijks 
bekomen van 
corona passeerden 
thema’s als de 
wereldwijde 
klimaatramp, de 
energiecrisis, het 

boerenverzet en Oekraïne de revue. Vooral 
Oekraïne: in zijn Groningen‘s Ontzet-rede op 27 
augustus 2022 hield oud-generaal Dick Berlijn een  
onversneden  pleidooi voor militaire steun  aan  
Oekraïne;  geen onderhandelingen met de Russen 
maar doorgaan met de strijd.  De mix van actuele 
onlustgevoelens – van corona en klimaat tot 
oorlogsangst – wordt geprojecteerd op het 
Rampjaar 1672, toen de bevolking ook in een 
moeilijke en soms uitzichtloze positie verkeerde… 

Regio versus Randstad 

Maar er is nog een interessant aspect in de 
herinneringscultuur van het Rampjaar. In het 
gangbare – Orangistische - narratief over het 
Rampjaar overheerst het traditionele beeld van 
stadhouder Willem III die met de Oude Hollandse 
Waterlinie de Republiek redde van de vermaledijde 
vijand.                                                                                      
In Drenthe, Groningen en Friesland maar ook in 
Brabant zijn dit jaar echter publicaties verschenen 
waarbij dit vijandbeeld wordt genuanceerd. Zo was 
er bijvoorbeeld in Overijssel nauwelijks verzet 
tegen de inval van Bommen Berend. Dit gold ook 
voor Noord-Brabant waar de Fransen de 
onderdrukte katholieke eredienst herstelden. In 
Nijmegen werden de Fransen zelfs als bevrijders 
binnengehaald. En die Hollandse Waterlinie diende 
toch alleen maar om het schatrijke gewest Holland 
te beschermen?  

Zo wordt in regionale publicaties het Randstedelijk 
perspectief over het Rampjaar kritisch bijgesteld.  
De regio versus de Randstad: herkennen we iets 
van de actuele problemen van 2022?              

Drs. Bernt Feis,                                                          
voorzitter Platform Rampjaarherdenking, 
december 2022
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 Actief bij de Rampjaarherdenking betrokken organisaties 
In heel Nederland waren diverse landelijke, provinciale en regionale organisaties betrokken 
bij de Nationale Rampjaarherdenking in 2022. Meer dan  90 vestingsteden  hebben  zich 
aangesloten  bij het Platform en ook een groot deel van de 600 historische verenigingen in 
ons land waren actief. Op tal van plekken in het land organiseerden zij evenementen, 
lezingen, exposities of andere activiteiten. Helaas schonken het  Rijksmuseum en het NMM 
in Soesterberg geen  aandacht aan het Rampjaar, maar daar stonden schitterende exposities 
tegenover in o.m. het Scheepvaartmuseum Amsterdam, Paleis Het Loo, het Groninger 
Museum en tal van stadsmusea en kastelen. 

De belangrijkste regionale organisaties zijn: 

• KVVV/Groningens Ontzet 
www.volksvermakengroningen.nl  
www.GO350.nl   

• Friese Waterlinie                    
www.friesewaterlinie.nl 

• Stichting IJsselacademie  - 
www.ijsselacademie.nl  

• Stichting Oude Hollandse Waterlinie  
www.oudehollandsewaterline.nl  

• Zuiderwaterlinie Alliantie  
www.zuiderwaterlinie.nl  

• Coevorden Culturele gemeente 2022                                                                 
www.cultureelcoevorden.nl 

• Staats-Spaanse Linies 
www.staatsspaanselinies.eu             

Enkele landelijke organisaties zijn:  

• Vrienden van De Witt 
www.vriendenvandewitt.nl  

• Nederlandse Kastelenstichting 
www.kastelen.nl  

• Stichting Kastelen, historische 
Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) 
www.skbl.nl  

• Stichting Dag van het Kasteel 
www.dagvanhetkasteel.nl    

• Stichting Liniebreed Ondernemen 
www.liniebreed.nl 

• Vereniging Nederlandse Vestingsteden   
www.vestingsteden.nl   
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     Historische tijdlijn 1672-1673 
 

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 twee Duitse bisschoppen). Meer over de oorzaken en 
gevolgen van het Rampjaar op onze kennissite www.rampjaar1672.info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

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

1672 

Maart  Eerste zeeslag met Engeland; Engeland verklaart de Republiek de oorlog 

April  Lodewijk XIV valt de Republiek binnen bij de Maas 

Mei  De 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 (Bommen Berend) 
Start aanleg Oude Hollandse  Waterlinie, waarbij grote delen van Zuid-Holland en Utrecht 
worden geïnundeerd 

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

Juli  Munster en Keulen vallen de Republiek binnen; val van Coevorden 

Augustus Bommen Berend belegert Groningen maar wordt verslagen door Carl von Rabenhaupt                           
………………………   .(Groningen’s Ontzet); moord op gebroeders De Witt 

September Frans leger bezet ook westelijk Utrecht; Bommen Berend bezet Winschoten   

Oktober Slag om Woerden die onbeslist eindigt: er vallen meer dan 2.500 doden;  beleg van Coevorden  
door Bommen Berend mislukt door extreme weersomstandigheden.                             

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.  
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Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 

1 

 

                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

In de Slag bij Solebay op 7 juni 1672 werd de Engelse aanval afgeslagen 

1673 

Voorjaar                 Verwoesting Vechtstreek door inundaties en oorlogshandelingen  

Juni  Lodewijk XIV verovert Maastricht 

Augustus Michiel 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;                                          
………………………  . het Franse leger verlaat – na hoge brandschattingen – het land 

Kaartje van de veldtochten van  Bommen Berend  
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
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ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Landelijke media over de Rampjaarherdenking 
                                                                                                                                                                                                
De landelijke media toonden veel interesse voor de Rampjaarherdenking. De NTR vertoonde 
de zevendelige documentaire Rampjaar 1672, radiorubrieken  haakten in  op de actualiteit 
en  in landelijke dagbladen  als  Telegraaf, AD, Trouw en Volkskrant verschenen artikelen 
over de Rampjaarherdenking. Daarbij werden vaak parallellen gezocht met de oorlog in 
Oekraïne.   
 
Oktober 2022: Maand van de Geschiedenis over Wat een ramp! 

ARNHEM - Oktober is de Maand van de 
Geschiedenis, het grootste geschiedenis-
evenement van Nederland. Samen met 
partnerorganisaties en honderden culturele 
instellingen, boekhandels en bibliotheken bracht 
de MvdG geschiedenis onder de aandacht bij 
miljoenen Nederlanders.                                                       
De Maand van de Geschiedenis is een initiatief van 
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en 
koos in 2022 voor het thema Wat een ramp! 

Daarbij was er niet alleen aandacht voor de 
Rampjaarherdenking, maar ook voor allerlei 
natuurrampen, oorlogen en andere dramatische 
gebeurtenissen.  

Op de agenda van de MvdG stonden  in  oktober 
meer dan  600 activiteiten in  honderden steden en 
dorpen. De communicatie verliep online maar ook 
via een magazine met een oplage van 150.000 
exemplaren.  Het aantal deelnemers wordt op ca 
700.000 geschat. www.maandvandegeschiedenis 

 
NTR Andere Tijden start zevendelige docuserie over Het Rampjaar 

 

 Hans Goedkoop is de voice-over van de docuserie  

HILVERSUM – Onder redactie van Andere 
Tijden is dit najaar een zevendelige docuserie 
gestart over het Rampjaar 1672, met Hans 
Goedkoop als voice-over en o.m. Luc 
Panhuysen als verteller. Trailers verschenen 
rond prime-time en bereikten miljoenen  

kijkers. De eerste uitzending was op vrijdag 21 
oktober en trok meer dan  644.000 kijkers.  De 
eerste recensies en commentaren  waren 
lovend! Wat gebeurde er nou precies in dat 
Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand 
lopen?                                                                             
De serie is ook bewerkt voor het voortgezet 
onderwijs: schooltv.nl/programma/het-
rampjaar-1672-in-de-klas/   Verder zijn er van 
een aantal vestingsteden leuke filmpjes 
gemaakt. U kunt de serie en filmpjes bekijken 
via www.npostart.nl  Ook bij andere omroepen 
bestaan plannen voor thema-uitzendingen 
over het Rampjaar en gerelateerde thema’s. Zo  
start omroep Max in  2023 een serie over de 
Grande Tour van de gebroeders De Witt.
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fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
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Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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   Manifestaties van het Platform in 2022 
Ter gelegenheid van de Nationale Rampjaarherdenking in 2022 organiseerden diverse 
landelijke en regionale organisaties manifestaties en herdenkingen rond het Rampjaar. 
Daarbij  liep het Platform Rampjaarherdenking voorop.   
                                                                        
14 januari: Jubileumwebinar met Luc 
Panhuysen en Ineke Huysman 

WOERDEN - Op 14 januari gaf het Platform  een 
digitale presentatie van het Programmaboek 
Rampjaarherdenking. Dit programmaboek werd 
ook toegezonden aan  alle vestingsteden  in  
Nederland. Tijdens dit   jubileumwebinar 
presenteerden  Luc Panhuysen en Ineke Huysman  
hun nieuw  verschenen boeken  over resp. het 
Rampjaar en de brieven van  De Witt.    

18 februari Nieuwersluis: Liniebreed 
en Platform presenteren Vestingkaart  

NIEUWERSLUIS – Stichting Liniebreed Ondernemen 
(SLO) en Platform Rampjaarherdenking slaan de 
handen ineen. Met dit motto presenteerden  
Liniebreed en  Platform op 18 februari samen de 
Vestingstedenkaart, waarop alle 90 aangesloten 
vestingsteden en hun evenementen in 2022 staan 
vermeld. De kaart verscheen later dit jaar als 
bijlage bij het nieuwe VESTING-magazine van 
Liniebreed. 
www.rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-
kaart/  

 
18 maart Slot Zeist: Platform 
presenteert In het Spoor van de Prins  

 
ZEIST – Op 18 maart presenteerden auteurs Jan 
van Es en Bernt Feis hun nieuwe boek over 
stadhouder Willem III. Het eerste exemplaar van In 
het Spoor van de Prins, de wereld van Willem III 
werd aangeboden aan burgemeester Koos Janssen 
van Zeist. Meer dan  100 belangstellenden  waren  
hiervoor bijeen in de luisterrijke Spiegelzaal van 
Slot Zeist. Aansluitend hield Jan van Es een lezing, 
waarna er excursies volgden in het Slot en de 
Slottuinen. Het programma werd georganiseerd in 
samenwerking met Geheugen van Zeist. 
www.geheugenvanzeist.nl  
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Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
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20 april: expositie-tournee start met 
presentatie Franse Tirannie 

Boekpresentatie en minecraft workshop in Bodegraven 
 
BODEGRAVEN – Op woensdag 20 april was de 
feestelijke opening van de Rampjaar-expositie 
Franse Tirannie in Holland in de bibliotheek van 
Bodegraven. Wethouder Odd Wagner kreeg als 
eerste het nieuwe boek Franse Tirannie, het  

 
Rampjaar 1672 op school aangeboden; dit boek 
wordt uitgegeven  door Waanders Uitgevers  en is 
totstandgekomen op initiatief van  het Platform 
Rampjaarherdenking. Platform-secretaris drs Merle 
Lammers gaf een  korte toelichting op het boek. 
Verder was er een workshop, georganiseerd door 
Probiblio, waarbij kinderen een replica van het fort 
Wierickerschans moesten nabouwen. De expositie 
was tot 13 mei te zien in de bibliotheek waarna hij 
ging circuleren naar vijf andere bibliotheken in de 
provincie Zuid-Holland.   
 

7 juni Domkerk Utrecht:  
herdenking vice-admiraal Van Ghent   

Concert en toespraken bij de tombe van Van  Ghent 

UTRECHT – Op 7 juni 1672 sneuvelde vice-admiraal 
Van Ghent in de Zeeslag bij Solebay. Naar 
aanleiding hiervan organiseerde het Platform op 7 
juni 2022 een herdenkingsbijeenkomst in de 
Utrechtse Domkerk, in samenwerking met o.m. de 
gemeente Utrecht, het Citypastoraat van de 
Domkerk, de Vereniging W.J. Baron van Ghent en 
de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Op het 
programma stonden o.m. een lezing van prof.dr. 
Renger de Bruin en een concert met muziek uit de 
Gouden Eeuw van Camerata Capelle.  De 
herdenking werd bijgewoond door bijna 200 
belangstellenden.                                                    
Voorafgaand aan de herdenking brachten D. van 
der Vossen (voorzitter Vereniging W.J. Baron 
van  Ghent) en  adjudant Snaauw een bloemen-
hulde bij het praalgraf van vice-admiraal 
Van  Ghent.  Ook was er een  speciale expositie 
gewijd aan het leven  en  werk van  Van  Ghent. In 
de media heeft de herdenking veel aandacht 
gekregen , o.a. in een  interview op het NOS Radio 
1 journaal op 7 juni.  

10 september Woerden:  activiteiten  
in en rond Petruskerk  

 
Kindertheater Trompetter van  de Prins in Woerden                    
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Bij de Slag om Woerden brandde de Petrustoren af; dit 
was het centrale thema in de herdenkingen in Woerden 

WOERDEN - In de nacht van 10 op 11 oktober 1672 
vond een van de grootste veldslagen van het 
Rampjaar 1672 plaats: de Slag om Woerden. 
Daarbij sneuvelden 2.500 Franse en Hollandse 
soldaten; ook Willem’s oom Nassau Zuylestein die 
een heldendood stierf:  hij kreeg maar liefst 18  
steken in de borst…. Rond de Slag om Woerden  
vonden  diverse activiteiten van het Platform  
plaats, zoals een concert van Camerata Capelle in 
de Petruskerk, kindertheater op straat en  twee 
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25 november digitale bijeenkomst De 
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WOERDEN - Hoe kunnen de waterlinies en 
vestingsteden ook na de Rampjaarherdenking 
blijven samenwerken? Dit was het thema van de 
teams-vergadering die Liniebreed en Platform op 
24 november organiseerden. Aan dit overleg – 
onder voorzitterschap van  Juke van Niekerk - 
namen meer dan 30 contactpersonen van 
provincies en vestingsteden deel. Niet alleen 
Platform Rampjaarherdenking stopt eind 
december 2022, maar ook de herdenkingscomités 
in o.a, Groningen en Drenthe. Dit maakt de 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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noodzaak urgent van een sterke landelijke 
samenwerking, die niet alleen het verhaal van de 
linies en vestingsteden kan vertellen maar ook kan 
inspelen op nieuwe uitdagingen, bijv. de 
klimaatopgave. Vrijwel alle deelnemers spraken 
zich uit voor zo’n samenwerking,  waarbij 
Liniebreed een ondersteunende rol kan vervullen 
o.a door de uitgave van een landelijk 
Vestingmagazine.                                                              
Vragen  of suggesties? Neem contact op met 
juke@liniebreed.nl.  

Lezingencyclus Platform met o.a. 
Merle Lammers 

 

WOERDEN – Het Platform organiseerde ook een 
lezingencyclus over het Rampjaar in het gewest 
Holland. Platform-secretaris drs. Merle Lammers 
gaf in dit kader diverse lezingen. Op 18 juni 
vertelde zij in de bibliotheek in Alphen aan de Rijn 
over de ‘Franse Tirannie’.                                                     
Op 20 augustus gaf Lammers tijdens het 
symposium over het Rampjaar 1672 in het Haags 
Historisch Museum een lezing over de Franse 
manier van oorlog voeren in 1672-1673.                     
Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober 
gaf Lammers lezingen in het Waterlands Archief in 
Purmerend en bibliotheek Z-O-U-T in Utrecht.                 
De expositie ‘De Franse Tirannie in Holland’ was in 
november en december 2022 te zien in de 
bibliotheek BplusC in Leiden. Op 1 december gaf 
Lammers daar in een boeiende lezing een 
toelichting op de expositie en het boek Franse 
Tirannie. Het Rampjaar 1672 op school (Waanders: 
Zwolle, 2022). 

Webinars over het Rampjaar 1672  
met o.a. Luc Panhuysen           

WOERDEN – In september 2020 startte het  
Platform Rampjaarherdenking in samenwerking 
met Historizon met een serie maandelijkse 
Rampjaarwebinars.  

Inmiddels hebben er meer dan  twintig webinars 
plaatsgevonden  over o.m. de historische 
achtergronden van het Rampjaar. Aan de orde 
kwamen de oorlogsvoering , diplomatie, economie, 
culturele aspecten en  andere thema's rond het 
Rampjaar.  

Sprekers waren o.a. Ineke Huysman, Sunny Jansen, 
Egge Knol, Arjan Nobel,  Maarten Prak, Luc 
Panhuysen en Peter Rehwinkel.   Alle webinars zijn 
terug te kijken  op de website.    
www.rampjaarherdenking.nl/rampjaar-webinars/          
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Publieksvoorlichting door het Platform
                                                                                                                                                                                                    

Het Platform Rampjaarherdenking verzorgde een aantal voorlichtingsprojecten: o.a. de 
publiekscampagne Utrecht in het Rampjaar en het project Franse Tirannie, een schoolboek 
in het Rampjaar. In beide projecten stond de bibliotheekbezoeker centraal. Verder  werd de 
informatieve website www.rampjaar1672.info ontwikkeld en  een  wetenschappelijk 
kwartaalmagazine MAGAZIJN uitgegeven. 
 
Utrecht in het Rampjaar1672 

UTRECHT - In het Rampjaar 1672 was Utrecht een 
van de zwaarst getroffen provincies, door 
oorlogshandelingen, inundaties en de Franse 
bezetting. Van de ca 150 verwoeste kastelen lag 
meer dan de helft in Utrecht; zo werden de meeste 
kastelen in de Vechtstreek verwoest.  

Daarom werd voor een breed mogelijk publiek een 
expositie-tournee langs acht Utrechtse 
bibliotheken georganiseerd. Doel was bezoekers 
van bibliotheken te informeren over en te 
confronteren met de verwoestingen in het 
Rampjaar. Vaak zijn in een stad nog restanten te 

vinden, bijv. de ruïne van het kasteel van Jaarsveld 
of van Montfoort; in die zin is het Rampjaar soms 
nog beleefbaar. Zo’n  expositie-tournee is een - 
door bibliotheken zeer gewaardeerde – 
laagdrempelige manier om veel bezoekers te 
bereiken. 
De expositie bestond uit de volgende onderdelen: 
- Acht informatiepanelen over diverse aspecten 
van Utrecht in het Rampjaar. 
- Een touchtable met enkele korte films over het 
Rampjaar en de gevolgen voor Utrecht 
-  Een schilderij van de Zonnekoning Lodewijk XIV 
-=Een vitrine met onder meer replica’s van 
voorwerpen uit het Rampjaar, pamfletten en 
boeken. 
De Utrechtse expositie rouleerde achtereenvolgens 
langs de bibliotheken van Zeist, Mijdrecht, Wijk bij 
Duurstede, Soest, Woerden, Nieuwegein, 
Veenendaal en Utrecht (Hoograven).  
 
Franse Tirannie, een schoolboek uit het 
Rampjaar 

Houtsnede uit Spiegel der Jeugd: fake news of realiteit? 

WOERDEN - Parallel draaide in Zuid-Holland de 
expositie Franse Tirannie, een schoolboek uit het 
Rampjaar. De expositie in Zuid-Holland rouleerde 
langs de bibliotheken in Bodegraven, Alphen aan 
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den Rijn, Gorinchem en Leiden en langs musea in 
Woudrichem en Nieuwkoop. In deze expositie  

Via sociale media en  verhalenvertellers werd het 
bezoek aan de expositie gestimuleerd 
 
stonden beschreven gebeurtenissen (met fact 
checking) en de rol van nationalistische 
schoolboeken in de Gouden Eeuw centraal. In 
welke dorpen en steden vonden de beschreven 
oorlogsmisdaden plaats? Zijn hiervan bewijzen te 
vinden? Waarom was dit schoolboek zo invloedrijk 
en bepalend?  
Tijdens de expositietournee werden ook allerlei 
activiteiten georganiseerd, zoals minecraft 
workshops, lezing en storytelling c.q. 
kindertheater. In Bodegraven werd bijvoorbeeld 
een minecraft workshop gegeven en in Zeist en 
Nieuwegein opende verhalenverteller Bastiaan de 
Zwitser de exposities. In Woerden vond het 
kindertheater de Trompetter van de Prins plaats. 
Ook werden er diverse lezingen verzorgd door het 
Platform. Bibliotheken haakten  vaak zelf aan met 
exposities van  boeken over de Gouden Eeuw.  
                                                          
Educatieproject basisonderwijs: 
Rampjaar voor kids                                        
WOERDEN - Rampjaar voor kids is een 
educatieproject gericht op leerlingen van groep 7 
en 8 van het basisonderwijs. Met als doel de 
leerlingen bij de Rampjaarherdenking betrekken 
door de volgende activiteiten:                                                                           
- informeren: het geven van feitelijke 
(achtergrond)informatie over het Rampjaar 1672        
- beleven: deze periode levend maken door te 

Voorjaar 2021 werd een pilot Rampjaar voor kids 
uitgevoerd op tien basisscholen in Midden-Holland  

koppelen aan de geschiedenis van de eigen 
(vesting)stad of streek (bijv. waterlinies) of 
bekende personen, bijv. De Ruyter)                                     
- herdenken: de Rampjaarherdenking koppelen aan 
belangrijke waarden - zoals vrijheid van 
meningsuiting en tolerantie – en actuele thema’s 
als het vluchtelingenvraagstuk, internationale 
samenwerking enz.. (lessons to be learned  

Het project omvatte 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 (bijv. Oude Hollandse 
Waterlinie, Zuiderwaterlinie en Bommen Berend).  
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. 

Aan het project 
hebben  meer dan  
twintig 
basisscholen  in de 
regio Den 
Haag/Delft/Leiden 
deelgenomen. 
Voorafgaand werd 
in Midden -Holland 

een  pilot met tien basisscholen opgezet.  
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van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
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Waanders, www.waanders.nl 



14 

 

                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

                                                                                                                                                        
Project Erfgoedvrijwilligers  in 90 vestingsteden 

WOERDEN - Het Platform wilde dat in de 90 aangesloten 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            
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www.walburgpers.nl                                                            
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Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
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Andere manifestaties Rampjaarherdenking in 2022  
 

Ter gelegenheid van de Nationale Rampjaarherdenking in 2022 organiseerden diverse 
landelijke en regionale organisaties manifestaties en herdenkingen rond het Rampjaar. 
Hierbij een  overzicht van de belangrijkste activiteiten.  
                                                                         

18 maart Zeist: start herdenking 1672 
met lezingen, routes en concert 

Burg. Koos Janssen krijgt in de Spiegelzaal van Slot Zeist 
het eerste exemplaar van In het Spoor van de Prins 

ZEIST – In juli 1672 was Zeist even het centrum van 
de wereld toen Lodewijk XIV er enkele dagen met 
zijn gevolg verbleef. Ter herinnering aan dit 
historische bezoek deed Zeist graag mee met de 
Rampjaarherdenking in 2022! Erfgoed-koepel 
Geheugen van Zeist én vele partners 
organiseerden een gevarieerd programma met 
daarin onder meer een boekpresentatie, lezingen, 
rondleidingen, een expositie en een concert.. 
www.geheugenvanzeist.nl    

2 april Grave: Historisch Spektakel 
Grave 1674 

 GRAVE – In 1674 woedde rond  Grave een  
bloedige veldslag, waarbij duizenden soldaten  en  
burgers omkwamen en  het stadje grotendeels  

 

werd verwoest. Ter herdenking hiervan werd op 2 
en 3 april het Historisch Spektakel Grave georgani-
seerd. Ook in april 2023 zal dit opnieuw worden  
georganiseerd.  historischspektakelgrave.nl  

8 april vestingstad Heusden: 
Kennisdag Waterlinies   

  

HEUSDEN – Wat kunnen de Oude Hollandse 
Waterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
Alliantie Zuiderwaterlinie van elkaar leren? Waar 
liggen de historische relaties? Deze en meer vragen 
stonden centraal tijdens de eerste Kennisdag die 
de waterlinies samen organiseerden onder het 
motto Van grenzen naar bruggen. De dag was 
op vrijdag 8 april  in de Catharijnekerk in Heusden. 
www.zuiderwaterlinie.nl    

22 april KNHG-congres in Den Bosch: 
de geur van het Rampjaar... 

Christian Melsen  en  Bernt Feis snuiven als eersten   de 
geur van  het Rampjaar op…                                                                 
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DEN BOSCH – In samenwerking met Vrienden van 
De Witt en Platform Rampjaarherdenking 
organiseerde het Koninklijk Nederlands Historisch 
Genootschap (KNHG) een voorjaarscongres op 22 
april 2022. Het congres vond plaats in de Citadel 
van Den Bosch, met als thema Bloed, kruit en 
tranen.                                                                                 
Het ochtenddeel van het congres stond in het 
teken van de betekenis van het Rampjaar toen en 
nu. Professor Maarten Prak (Universiteit Utrecht) 
verzorgde een plenaire lezing, waarna er 
een paneldebat plaatsvond. Tijdens het congres 
werd ook ‘de geur van 1672’ onthuld; Christian 
Melsen (Vrienden van De Witt) en Bernt Feis 
(Platform Rampjaarherdenking) mochten als 
eersten de geur opsnuiven van o.a. stinkbommen 
en oranjebloesems. Gedurende het middag-
programma werd recent (historisch) onderzoek 
naar ontwikkelingen gedurende het Rampjaar 
gepresenteerd. www.knhg.nl   

Dorpskerk Zwammerdam herdenkt 
1672 met 350 jaar oude kerkdienst  

 
ZWAMMERDAM – Eind december 1672 trok het 
Franse leger al plunderend en moordend door 
wammerdam waar slechts de restanten van de 
kerk en een woning overeind zijn gebleven. Deze 
enorme ramp tekende de geschiedenis van 
Zwammerdam voorgoed. Ds. Hellenbroek, die daar 
van 1682-1691 predikant was, organiseerde na 
opbouw van de kerk jaarlijks een herdenkings-
dienst.  Voor ds. Post uit Zwammerdam was dit 
aanleiding om aan de vooravond van 350 jaar inval, 
op 29 mei een van deze diensten terug te halen. 
Post: “Een exacte kopie van de dienst is natuurlijk 
niet mogelijk maar gaan wel terug naar die tijd. We 
lezen één van de twee bewaarde preken en zingen 
de Psalmen van die tijd.” De kerkdienst op zondag 
29 mei begon om 9:30 in de Dorpskerk te 
Zwammerdam en werd, met beeld, uitgezonden 
via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10291 

Veenendaal toont Landoog 
Beeldenroute over het Rampjaar 

 
VEENENDAAL – Stichting Landoog heeft met het 
thema Rampjaar een beeldenroute in de natuur 
georganiseerd, Verhaal Verbeeld.  
Bij Fort aan de Buursteeg stonden stonden drie 
kunstwerken die gemaakt zijn vanuit het thema 
Rampjaar 1672.  
Bij deze route werd een speciaal lespakket 
ontworpen voor groep 7 en 8 om te leren over dit 
deel van ons erfgoed en te leren kijken naar kunst..  
www.schoolencultuurveenendaal.nl   
 
5 mei Coevorden: Bevrijdingsfestival 
Drenthe in teken Rampjaar 

 
ASSEN – Op 5 mei opende burgemeester Bergsma 
namens de Culturele Gemeente Coevorden het 
Drents Bevrijdingsfestival in Assen. Er was een 
wervelend optreden van het Drents Jeugdorkest op 
het hoofdpodium. Ze speelden het stuk ‘Bommen 
Berend’ van componist Jan de Haan. Gastdirigent 
majoor Tijmen Botma van de Koninklijke Militaire 
Kapel ‘Johan Willem Friso’ leidde het orkest.  

Het optreden was een voorproefje van het grote 
muziektheaterspektakel ‘Bommen Berend’, dat in 
augustus wordt uitgevoerd door de Koninklijk 
Militaire Kapel ‘Johan Willem 
Friso’.  www.cultureelcoevorden.nl 
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2 en 3 juni Paleis Het Loo: Willem III, 
een Moordfeest  

Willem III: Een Moordfeest… 
 
APELDOORN – In de historische kapel van het 
paleis nemen koning-stadhouder Willem III en zijn 
bediende en vriend Jan Dam je mee naar het 
Rampjaar 1672. Dit programma startte met een 
speciale rondleiding door het paleis en ging over 
de Europese machtsverhoudingen en spanningen 
in 16762. Daarna volgde de muziektheater-. 
voorstelling ‘Willem III: Een Moordfeest’ in 
samenwerking met Tafel van Vijf muziektheater 
www.paleishetloo.nl 
 
6 juni Dag van het Kasteel: Een ramp is 
van alle tijden… 

 
LANDELIJK - Op Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 
werd de 15de editie van Dag van het Kasteel 
gehouden, met als thema: Een ramp is van  allen  
tijden. Meer dan  100 kastelen  en  buitenplaatsen  
openden  hun poorten. De Dag telt elk jaar ca 
80.000 bezoekers... Veel evenementen stonden in 
het teken van het Rampjaar 1672 en de oorlog van 
Bommen Berend. Maar ook andere rampen 
kwamen aan bod. In de loop der eeuwen hebben 
kastelen en buitenplaatsen flink wat rampen 

doorstaan, waarover vele verhalen te vertellen zijn.                      
www.dagvanhetkasteel.nl 

3 juni Huis te Breckelenkamp in 
Lattrop: Rampjaarfestival 1672-2022 

Huis te Breckelenkamp in Lattrop 
                                                                                     
OVERIJSSEL – Op 1 juni 2022 is het precies 350 jaar 
geleden dat Bommen Berend Overijssel binnenviel. 
De IJsselacademie/Twentehoes organiseerde 
daarom op vrijdag 3 juni in Huis te Breckelenkamp 
in Lattrop een festival om op die dag stil te staan 
bij deze ingrijpende gebeurtenis in Overijssel, met 
lezingen van o.a. Esther van Velden en Ewout van 
der Horst, muziek door Handy Joe en een pod-
talkshow met Luc Panhuysen en Martin van der 
Linde. www.ijsselacademie.nl  
 
6 juni Valkenburg aan de Geul: 350 jaar 
Kasteelruïne 

                                                                                
VALKENBURG AAN DE GEUL – Afgelopen jaar zijn 
hier verschillende activiteiten georganiseerd in het 
kader van de Nationale Rampjaarherdenking. Op 
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni werden onder 
andere vier rondleidingen verzorgd over de 
Kasteelruïne met als thema ‘350 jaar Kasteelruïne’. 
In augustus en september vond in Museum 
Valkenburg een expositie plaats waarin het 
opblazen van Kasteel van Valkenburg op 10 
december 1672 in opdracht van prins Willem III 
centraal stond. www.kasteelvalkenburg.nl   
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Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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4 juni Zeeuws Vlaanderen herdenkt 
Berenning van  Aardenburg 

De Berenning van Aardenburg, juni 1672 

AARDENBURG - Op 1 april 1672 hoorden de 
inwoners van Aardenburg dat de vesting 
ontmanteld moest worden, maar een deel van de 
compagnie bleef op zijn post en bewaakte de 
stadspoorten.  Toen in juni een Frans leger van 
9.000 man  in aantocht was, beschikte Aardenburg 
ter verdediging over nog geen 40 manschappen. 
Pas later arriveerden er wat versterkingen.  De 
burgers kapten kogels, smolten lood, wreven 
buskruit klein tot laadkruit, maakten schroot uit 
oud ijzer en brachten dit naar de wallen. Dankzij de 
inzet van garnizoen en burgerij werd de Franse 
“Berenning” tegengehouden. De stad bleef 
gespaard en er werden zelfs 600 Franse soldaten 
gevangengenomen! Zo begon de Hollandse Oorlog 
met een fikse Franse nederlaag, dankzij het 
huzarenstukje van de Aardenburgers! Ter 
herdenking van deze Berenning startte op 4 juni 
een feestelijk programma met o.m. historische 
rommelmarkt, een concert, een expositie, culturele 
stadswandelingen en het openluchtspel De 
verloren sleutel.. www.cultuurforumaardenburg.nl  

9-11 juni Havendagen Woerden met 
waterlinie centraal 

  

WOERDEN – Woerden pakt dit jaar groots uit met 
de Woerdense Havendagen op 9, 10 en 11 juni. 
Het werd een groots nautisch spektakel met meer 

dan honderd sleepboten  en opduwers, oude 
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12  juni Lobith herdenkt Passage du 
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Tolhuys-monument in Lobith 

LOBITH - Lobith 12 juni 1672, 15.000 soldaten 
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Tolhuys-burcht.                                                                        
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vogelvlucht' met spectaculaire dronebeelden van 
het rivierlandschap van Wesel, Rees, Emmerich, 
Elten, Lobith en Schenkenschans afgewisseld met 
historische afbeeldingen.                                                   
- Het boek 'Lobith & het Rampjaar 1672', waarin de 
Passage du Rhin beschreven wordt tegen de 
achtergrond van het 17e-eeuwse West-Europa.                
- Het speciaal gebrouwen gruitbier 'Tolhuys 1672'. 
www.heemkundekringrijnwaarden.nl 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
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coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
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12 en 13 juni  Slag om  Bourtange 
herleeft met 500 reenactors 

BOURTANGE Het was een mooi weekend voor een 
veldslag. De 500 re-enactors uit Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Polen en zelfs een 
aantal uit Australië speelden in Bourtange het 
Rampjaar 1672 na. In de kampementen was te zien 
hoe het soldatenleven er 350 jaar geleden uit 
zag.   Dit betekende koken op open vuur, 
overnachten in historische tenten verspreid over 
de gehele vesting. Op beide dagen werd er 
geschoten met kanonnen en andere historische 
wapens. Binnen de vesting was er muziek uit de 
17e eeuw en waren er handelaren actief. Ook 
marcheerden groepen soldaten door de Vesting. 
www.bourtange.nl 

18 juni Ommerschans: Waerachtigh 
Festeijn van de Muytinatie  

OMMERSCHANS – Wat gebeurde er in  juni 1672 
op de Ommerschans? Op zaterdag 18 juni 
organiseerde de Vereniging Ommerschans op het 
natuurterrein van Staatsbosbeheer aldaar Het 
Waerachtigh Festeijn van de Muytinatie met onder 
meer re-enactment, theater, muziek en 
entertainment. Later op de avond (20-22 uur) was 
er ook een lezing van Luc Panhuysen over Bommen 
Berend. www.facebook.com/Ommerschans/    
 

20 augustus: gebroeders De Witt in 
Den Haag herdacht 

DEN HAAG -  Rond het statige standbeeld van 
Johan de Witt op De Plaats herdacht de Stichting 
Haagse Historie op zaterdag 20 augustus dat exact 
350 jaar geleden op deze plek raadpensionaris 
Johan en zijn broer Cornelis werden gelyncht. Er 
waren  honderden  toeschouwers. Eerst liet 
burgemeester Jan van Zanen zijn licht schijnen op 
die fatale dag in 1672 waarna gastvrouw Eveline 
van Rijswijk in gesprek ging met raadpensionaris 
Johan de Witt en met zijn aartsrivaal Willem III. 
Zeker zo interessant werd het gesprek met 
journalist Wouke van Scherrenburg, onder meer 
bekend van Den Haag Vandaag en de tv-serie De 
Strijd om het Binnenhof.www.vriendenvandewitt.nl  

6-28 augustus Coevorden viert Slag 
om Coevorden 

  

COEVORDEN - In 1672 werd er hard gevochten om 
het bezit van de vestingstad Coevorden. Eind 
december werd de stad ontzet.  Deze slag om 
Coevorden werd nagespeeld door honderden 
liefhebbers van re-enactment tijdens de zgn. 
Garnizoensdagen Coevorden. Meer over het 
uitgebreide activiteitenprogramma in Coevorden 
en filmpjes op www.garnizoensdagcoevorden.nl 
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26-28 augustus Groningen viert 
Groningens Ontzet in 1672 

GRONINGEN – Tijdens de belegering van Groningen 
in 1672 door Bommen Berend werd het zuidelijke 
deel van de stad voortdurend bestookt met 
kanonvuur. Deze korte felle strijd werd op zaterdag 
27 augustus op de Praediniussingel nagespeeld. Er 
werd een verdedigingswal van zand en 
schanskorven aan de zijde van het Emmaplein 
gebouwd t.b.v. de Münsterse troepen waarna de 
Groningse aanvallers vanaf de Museumbrug deze 
stelling bestookten. 
Tijdens de viering van 350 jaar Groningens Ontzet in 
2022 organiseerden GO 350 en de KVVV tal van 
activiteiten, zoals concerten, exposities, historische  
optochten  en  een  groots vuurwerk. Verder hield 
oud-generaal Dick Berlijn de Groningen’s Ontzet-
rede. www.GO350.nl  
 
3 september Bodegraven: historisch 
festival In het Hoofdkwartier vd Prins 

SOHW-directeur Anastasia van der Lugt overhandigt de 
Oude Hollandse Waterlinievlag aan  burgemeester Van  
Heijningen van  Bodegraven-Reeuwijk (juli 2022) 
BODEGRAVEN - In september 2022 was het 350 
jaar geleden dat het hoofdkwartier van prins 
Willem III in Bodegraven lag. Dit feit werd herdacht 
door middel van re-enactment en een historische 
markt in Bodegraven met o.m. een tentenkamp, 
demonstraties te paard en op het water, met 

degens, musketten en kanonnen. 
hoofdkwartier1672.nl 

17 september start Friese 
Waterlinieweek  

FRIESE WATERLINIE - In het kader van de 
Herdenking Rampjaar werden er in het najaar 
diverse activiteiten en events georganiseerd in het 
gebied van de Friese Waterlinie. Zo waren er 
tochten voor wandelen, fietsen en auto. Verder 
waren er in het Infopunt en in de Tentoonstelling 
twee films en docudrama’s over de Friese 
Waterlinie te zien. www.friesewaterlinie.nl 

Beat Bommen Berend Escaperoom 
Experience toerde door Overijssel 

OVERIJSSEL - Kruip met de Escaperoom Experience 
'Beat Bommen Berend' in de huid van de 
Overijsselse bevolking die in 1672 de inval en 
bezetting van dichtbij meemaakt. Beat Bommen 
Berend is een leuke en leerzame beleving voor 
iedereen vanaf 10 jaar. Je speelt 'Beat Bommen 
Berend' samen, met minimaal twee en maximaal 
vier personen tegelijk. Het spel duurt ca. 20 
minuten.  Het Beat Bommen Berend Escaperoom 
heeft de hele zomer en  ook in het najaar door 
Overijssel getoerd. www.ijsselacademie.nl  
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Het Zilveren Dukaat herslagen in 
Coevorden en Groningen 

GRONINGEN/COEVORDEN –Het Zilveren Dukaat is 
op 27 augustus verschenen in een geschenk-
verpakking samen met het Zilveren Dukaat van 
Coevorden en de herslag van de Herdenkingsmunt; 
deze herslag was op 26 augustus in Coevorden en 
op 27 augustus in Groningen. De herslag van de 
Herdenkingsmunt 1672 komt voort uit een 
eeuwenoude traditie en een mooie samenwerking 
tussen Groningen en Coevorden. Voor meer 
informatie over de uitgifte van de herslag van de 
Herdenkingsmunt www.cultureelcoevorden.nl  
 
1 oktober Dag van de Groninger 
Geschiedenis trekt 400 bezoekers 

 
GRONINGEN - Er staat een bisschop voor de 
stad. Zijn naam is Bernhard von Galen. De Dag van 
de Groninger Geschiedenis special stond volledig in 
het teken van 1672. Meer dan  400 bezoekers 
waren  hiervoor naar de Groning er Archieven  
gekomen. De opening werd verzorgd door Luc 
Panhuysen met een lezing over het Rampjaar met 
de titel 1672 en daarna: een ramp in 
gradaties. Verder lezingen van Egge Knol 
(conservator geschiedenis van het Groninger 
Museum) en Bert Looper (historicus en directeur 
Tresoar),  workshops, rondleidingen door de 
Groninger Archieven en het Groninger Museum 
(tentoonstelling Stad houdt stand) en een  
optreden  van  het theater-gezelschap Waark. 
dagvandegroningergeschiedenis.nl 

15 oktober symposium Kasteel 
Amerongen met zes ambassadeurs  

AMERONGEN - Op 15 oktober was Kasteel 
Amerongen - in het Rampjaar de zetel van 
diplomaat Godard Adriaan van  Reede – het toneel 
van  een  symposium over publieksdiplomatie. ’s 
Ochtends hielden historici dr. Nina Lamal en dr. 
Philippe Mansel hierover boeiende inleidingen. 
Tijdens het middagprogramma gingen zes 
ambassadeurs (België, Bosnië, Duitsland, Frankrijk, 
Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk) met mr. Ed 
Kronenburg als moderator met elkaar in gesprek 
over diplomatie ten tijde van Lodewijk XIV en nu. 
Het werd een interessante discussie met veel 
interactie vanuit het publiek, waarbij de oorlog in 
Oekraïne veel aandacht kreeg.  Als afsluiter van het 
symposium reikte Anastasia van der Lugt, directeur 
van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie, het 
speciaal voor het herdenkingsjaar ontworpen OHW 
oranjevaasje uit aan de zes ambassadeurs en de 
Commissaris van de Koning in de provincie 
Utrecht.  Op de website van kasteel Amerongen 
vindt u een sfeerimpressie met foto's van het 
symposium. www.kasteelamerongen.nl    
 
15 oktober: Geervliet onthult 
borstbeeld Cornelis de Witt                    

GEERVLIET - De gebroeders De Witt hebben een 
standbeeld in Dordrecht, Johan de Witt nog een in 
Den Haag. De Stichting Oud-Geervliet was van 
mening dat Cornelis de Witt – als ruwaard van 
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@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Putten  - een eigen standbeeld in Geervliet 
verdiende en gaf aan beeldhouwer Roy Greve 
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en 23 oktober ging de Achterhoekse stad 
Groenlo 400 jaar terug in de tijd. In drie dagen 
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28 oktober Rampjaarsymposium in  
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22 oktober in de Pieterskerk: 
Breukelen in brand!  

BREUKELEN. Op 22 oktober vond in het kader van 
het Rampjaar 1672-1673 een bijzondere 
bijeenkomst plaats in de Pieterskerk in Breukelen. 
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muziek. Ook was  er de mogelijkheid deel te    
nemen aan een rondleiding bij een buitenplaats. 
www.historischekringbreukelen.nl  
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Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
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gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
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Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
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Manifestaties Rampjaarherdenking in 2023 
 

Het Rampjaar was in 1672 niet afgelopen. De Fransen  zouden  pas eind 1673 wegtrekken  
en  de Duitsers nog later. Ook in 2023 zullen er daarom nog  diverse manifestaties en 
herdenkingen rond het Rampjaar plaatsvinden, o.m. in  Kijkduin, Naarden, Zuid-Limburg 
en de Vechtstreek.  
 
Augustus 2023 Kijkduin: herdenking 
Slag bij Kijkduin (1673) 

KIJKDUIN - De hele maand augustus 2023 staat op 
Fort Kijkduin in het teken van de herdenking van 
de Slag bij Kijkduin. Door uiteenlopende 
activiteiten komt de geschiedenis tot leven en valt 
er veel te leren en beleven over de slag en het 
Rampjaar. In het   weekend van 19 – 21 augustus 
2023 is er extra aandacht voor de jubileumdatum 
van de Slag bij Kijkduin. Fort Kijkduin ligt in 
Huisduinen bij De Helder.  www.fortkijkduin.nl 
                                                                    
September 2023 Naarden: herdenking 
Berenning van Naarden  

                                                                                        
NAARDEN – De Bevrijding van Naarden vond plaats 
tussen 6 en 13 september 1673. Het Staatse leger 
onder leiding van Prins Willem III  wist het door de 
Fransen bezette Naarden te heroveren. Dit werd in 
de Republiek uitgebreid gevierd, o.a. met een  

 

dankdienst met de Prins  in de Grote Kerk van 
Naarden.  In november 1673 begonnen de Fransen 
met het ontruimen van de Republiek.  Op zaterdag 
16 september 2023 zal de Bevrijding van Naarden 
worden herdacht met een dankdienst, concert en 
voordrachten in de Grote Kerk van Naarden.  
www.gooisemeren.nl; verenigingvestingstad.nl  

Limburgs Museum: expositie Slaags 
aan de Maas 

Adam Frans van der Meulen, Beleg van Maastricht 1673 

De rivaliteit tussen twee historische tegenstrevers 
– stadhouder Willem III en Zonnekoning Lodewijk 
XIV – staat centraal in een grote tentoonstelling in 
het Limburgs Museum. In 2023 is het 350 jaar 
geleden dat Lodewijk XIV persoonlijk het beleg van 
Maastricht leidde. De voor dat jaar geplande 
tentoonstelling Oranje en de Zonnekoning: Slaags 
aan de Maas toont onder meer wie de rivalen 
waren en hoe er naar hen werd gekeken: 
kunstenaars verheerlijkten hun daden, maar 
tekenden ook spotprenten.                                                      
www.limburgsmuseum.nl 
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 Exposities Rampjaarherdenking in 2022 en 2023 
In 2022 organiseerden tientallen musea, waaronder Paleis Het Loo, Groninger Museum en 
Scheepvaartmuseum, exposities of rondleidingen over de tijd van het Rampjaar. Maar ook  
waren er verrassende exposities te bewonderen in de regio, bijv. in de Groninger borgen en 
diverse Utrechtse kastelen. 

                                                                                                                 
Scheepvaartmuseum: Van de Velde, 
vader en  zoon  

  
 
AMSTERDAM - Willem van de Velde de Oude en 
zijn zoon Willem van de Velde de Jonge waren 
toonaangevend in de 17e-eeuwse zeeschilderkunst 
en inspireerden vele generaties schilders na hen. 
De Van de Veldes schilderden beroemde zeeslagen 
in het Rampjaar.  Zeer bijzonder waren  de 
wandtapijten ter nagedachtenis aan de Slag bij 
Solebay. Dit alles maakte de tentoonstelling tot 
een primeur voor de stad Amsterdam.                            
www.scheepvaartmuseum.nl  
 
Vernieuwd Paleis Het Loo geopend 
met o.a. William & Mary-route   

                                                                                               
APELDOORN – Sinds 2018 werkte Paleis Het Loo 
aan een grootscheepse vernieuwing en 
verbouwing.. Met een uitbreiding is er meer ruimte 
gekomen voor wisseltentoonstellingen en 

publieksfaciliteiten en kan de omvangrijke collectie 
beter worden gepresenteerd.  

Op 15 april werd het paleis weer opengesteld. Er 
zijn twee routes uitgezet: een route waarin Willem 
& Mary (de bouwers en eerste bewoners van het 
paleis) centraal staan, en een route over de 
Oranjes die in de 19e en 20e eeuw in het paleis 
woonden.  

In 2023 komt er een nieuwe expositieruimte bij, 
met nog meer aandacht voor Willem & Mary.                          
www.paleishetloo.nl  

Museum Nieuwpoort: het grote 
verhaal van de kleinste vestingstad 

 Op 19 maart werd het vernieuwde museum geopend 
door twee gedeputeerden van  Utrecht en  Zuid-
Holland; tevens de start van het OHW-jubileumjaar 
                                                                                     
NIEUWPOORT - In Museum Nieuwpoort vertellen 
verschillende personages het grote verhaal van de 
kleinste vestingstad in de Oude Hollandse 
Waterlinie, met als motto: Geheimen van  de 
schatbewaarder van  Holland. 
In de nieuwe tentoonstelling is een rol weggelegd 
voor het Stadhuis, voor de inundatiesluis en de 
waterlinie zelf. Die blijkt een onneembare 
hindernis. 
Aan de hand van filmpjes, een maquette en met 
luisteroren ontdekken bezoekers de geheimen van 
de schatbewaarder van Holland!  
www.museumnieuwpoort.nl  
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Stadhuismuseum Zierikzee: Het 
Rampjaar in Zierikzee en omgeving 

Zilveren tazza, objectnr. 0355 
                                                                                           
ZIERIKZEE - Wat gebeurde er in het Zeeuwse stadje 
Zierikzee tijdens het Rampjaar? Hoe redeloos is het 
volk hier en hoe radeloos is de stedelijke regering? 
Zeeland was het eerste gewest dat prins Willem III 
benoemt tot stadhouder. Ook in Zierikzee liepen 
de gemoederen hoog op. Met originele 
archiefstukken en objecten heeft het 
Stadhuismuseum Zierikzee het Rampjaar in beeld 
gebracht. In de semipermanente presentatie zijn 
een zilveren tazza en de schouw in de voormalige 
burgemeesterskamer van het stadhuis te zien, die 
herinneren aan deze onrustige periode en de 
uiteindelijke overwinning van stadhouder Willem 
III. www.stadhuismuseum.nl  

Slot  Loevestein:  Denkend aan 
water… 

                                                                                            

LOEVESTEIN - Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart  
zette kunstenaar Daan Roosegaarde met de 
virtuele overstroming Waterlicht Loevestein onder 
water. De presentatie van dit lichtkunstwerk 
vormde de aftrap van een bijzondere 
tentoonstelling ‘Denkend aan water…’ waarin de 
relatie van Loevestein met water centraal staat. De 
expositie, nog te zien t/m 5 maart 2023, laat 
letterlijk zien wat de stand van water is. Wat 
betekent water voor Loevestein, voor de regio en 
voor Nederland? Nieuwe ontwikkelingen en 

historische gebeurtenissen vormen een expositie 
waarin je het water kunt zien, horen, voelen en 
proeven. www.slotloevestein.nl  

Groninger Museum:  Stad houdt stand 
- 350 jaar Groningens Ontzet  

GRONINGEN - Het Groninger Museum 
organiseerde een grote tentoonstelling over het 
Groningens Ontzet met portretten van 
hoofdrolspelers, schilderijen en tekeningen van het 
beleg en veel meer. Behalve eigen bezit van 
Groninger Museum en Groninger Archieven waren 
er bijzondere stukken uit het bezit van de vorst-
bisschop Bernard von Galen van Munster zelf zoals 
kerkelijk zilver, zijn reiskleding, zijn borstkruis, zijn 
servies en een kanon uit zijn bezit. De gebeurtenis 
van het Rampjaar heeft een blijvende plaats in de 
Groninger kalender gekregen en wordt elk jaar nog 
herdacht in augustus. www.groningermuseum.nl 

Landgoed Nienoord: De andere 
Gouden Eeuw van Occa Ripperda 

Occa Johanna Ripperda 

LEEK - De borg Nienoord is van oudsher hét 
centrum van krijgsmacht in het Groninger Wester-
kwartier. Schietnissen in de buitenmuur, 
driedubbele grachten, de fundamenten van een 
poort: veel herinnert hier nog aan. 
De beschietingen van 1672 zijn echter zo zwaar, 
dat de familie een heenkomen zoekt in de stad. De 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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wederopbouw wordt ingezet om van Nienoord een 
lusthof te maken. Een erepoort met 
beeldhouwwerken, een exotisch aandoende 
Schelpengrot, grote sierkanonnen, een compleet 
beschilderde danszaal, een barokke beeldengroep 
in de dorpskerk nabij... Zo'n lusthof is het 
tegenwoordig nog. Afgelopen  jaar werden de 17e-
eeuwse portretten van veldheren in de Ridderzaal 
belicht. Een aantal van hen vocht in 1672 mee en 
allemaal bleken ze lid te zijn van dezelfde militaire 
eenheid: het oudste nog bestaande regiment in 
Nederland! Een tentoonstelling in en rond de borg 
over de 17e eeuwse edelvrouwe Occa Ripperda 
vormde de achtergrond voor evenementen en 
educatieve activiteiten op Nienoord en elders in de 
provincie. De expositie De andere Gouden Eeuw 
van Occa Ripperda is nog te zien tot en met 26 
februari 2023. www.museumnienoord.nl  
                                                                        
Museum Borg Verhildersum: 
Groninger kunst in de Gouden Eeuw  

Familieportret  Verhildersum, 1672 

LEENS - Tijdens de herdenking van het Rampjaar 
werd terecht veel aandacht aan oorlog en strijd 
besteed. Ook Allard Tjarda van Starkenborgh, de 
bekendste en meest prominent aanwezige 
bewoner van de borg Verhildersum, speelde in 
1672 een rol als bevelhebber bij de verdediging 
van Groningen. Recent onderzoek heeft over de 
relatie tussen de familie Tjarda van Starkenborgh 
en kunstenaars nieuwe gegevens opgeleverd en er 
zijn nieuwe werken ontdekt. Zo is de verrassende 
levensloop van de schilder van het monumentale 
gezinsportret op Verhildersum, Martinus van 
Grevenbroeck, aan het licht gebracht en is een 
portret van Allard door Jan Jans de Stomme 
ontdekt. Verhildersum is daarom de uitgelezen 
plek om de Groninger cultuurbeoefening rond 
1672 en de rol van de klassieke Oudheid te tonen.                                       
www.verhildersum.nl   

Landgoed Fraeylemaborg: Twee 
jonkers in ongenade  

Borgheer Henric Piccardt 

SLOCHTEREN - Landgoed Fraeylemaborg maakte 
een prachtige tentoonstelling rond borgheer 
Osebrandt Johan Rengers (1621-circa 1680).  Ook 
zijn schoonzoon, de latere borgheer Henric 
Piccardt (1636-1712) kreeg veel aandacht. De 
levensverhalen van Rengers en Piccardt kwamen 
op pijnlijke wijze samen in 1672, toen de stad 
Groningen werd belegerd door de Bisschop van 
Munster. Na het Ontzet van Groningen werden 
Rengers en Piccardt beschuldigd van verraad en 
gevangen genomen. Na een langdurig proces werd 
Piccardt vrij gelaten, maar Rengers werd 
veroordeeld tot "eeuwige  gevangenschap”.  Pas 
na bemiddeling van prins Willem III werd Rengers 
in 1678 weer vrijgelaten.  Hij was zo beschadigd 
door al het gebeurde dat hij niet lang daarna 
overleed. Rengers was een zeer invloedrijke jonker, 
vervulde vele bestuurlijke functies en had een 
breed netwerk.  In de tentoonstelling werd met 
archiefstukken, documenten, tekeningen en 
objecten uit die tijd een beeld gegeven van een 
borgheer met een vrij slechte reputatie.                                         
www.fraelymaborg.nl  

Oldambt:  Verborgen vestingen in 
Oost-Groningen                                                

Contouren van de vesting Winschoten in 1640 
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fact-checking onderworpen. 
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feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
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Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 
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meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
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de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
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@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
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archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
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OLDAMBT - De smalle strook begaanbaar land in 
Oldambt en Westerwolde was in 1672 een cruciale 
corridor voor de troepen van de bisschop van 
Münster op weg naar de stad Groningen. Het 
strijdtoneel van Bernhard van Galen is nog steeds  
terug te vinden in het landschap. Veel musea 
hebben  aandacht aan het Rampjaar besteed. Zo 
was de tentoonstelling Verborgen vestingen in het 
Groninger grensland te zien in Museum Slag bij 
Heiligerlee, en  was in Toren d’Olle Witte in 
Winschoten de tentoonstelling Highlights en 
helden van het Rampjaar te zien. Ook 
Vestingmuseum Oudeschans, Vestingmuseum 
Nieuweschans en Burcht Wedde besteedden 
aandacht aan  de strijd in het Rampjaar. 
www.verborgenvestingenoostgroningen.nl 

Kasteel-Museum Sypesteyn: 1672, het 
Rampjaar en Sypesteyn 

LOOSDRECHT - In 1672 laaide binnenslands de 
tegenstelling tussen Staatsgezinden en 
Prinsgezinden fel op. In een speciale 
tentoonstelling toonde Kasteel-Museum Sypesteyn 
hoe het geweld en de chaos de familie Van 
Sypesteyn persoonlijk troffen en hoe de latere 
generaties Van Sypesteyn hiermee omgingen. Op 
de plek van het huidige kasteel in Loosdrecht had 
Cornelis Ascanius van Sypesteyn een buitenplaats 
die  deze Haarlemse regent adellijke allure 
verschafte. Van Sypesteyn was een neef van de in 
ongenade gevallen gebroeders De Witt; hun 
moeders waren zusters. Het gerucht ging dat De 
Witt zich bij zijn neef verborgen hield en het 
redeloze volk bestormde en plunderde zijn 
Haarlemse huis. Een jaar later sneuvelde Cornelis 
Ascanius in het oorlogsgeweld en werd ook de 
Loosdrechtse buitenplaats verwoest.  De nazaten 
van Van Sypesteyn waren uiterst Oranjegezind, 
maar verloochenden hun voorouder niet. Zij 
verzamelden tal van objecten en documenten die 

de rol van zijn staatsgezinde voorouder 
illustreerden en deden onderzoek. Bijzondere 
objecten in de collectie zijn o.m. de portretten van 
Cornelis Ascanius en zijn vrouw door Rembrandt-
leerling Nicolaas Maes, verschillende portretten 
van de De Witten en 17de-eeuwse nieuwsprenten 
en schilderijen van de gruwelijke verminking van 
de lijken. www.sypesteyn.nl   

Comenius Museum: Comenius en De 
Geer in oorlog en vrede 

                                                                                   
NAARDEN - Het Comenius Museum opende april 
2022 een tentoonstelling onder de titel ‘Vlucht 
naar de vrijheid: Comenius en De Geer in oorlog en 
vrede’. De tentoonstelling vindt haar aanleiding in 
de herdenkingsjaren 1572 en 1672. Centraal staan 
Louis de Geer en Jan Amos Comenius. Terwijl De 
Geer een fortuin verdiende met de wapenhandel, 
steunde hij tegelijkertijd de pacifist Jan Amos 
Comenius, die zich ook tijdens zijn verblijf in de 
Nederlanden sterk maakte voor de bevordering 
van de vrede.  Tot 23 april 2023.  
www.comeniusmuseum.nl 

Stedelijk Museum Coevorden: De 
vesting heroverd! 

‘De bestorming van Coevorden, 30 december 1672’, 
Pieter Wouwerman, collectie Rijksmuseum Amsterdam 
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niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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COEVORDEN –In hetzelfde jaar als Groningen, 
1672, is Coevorden bevrijd door Carl von 
Rabenhaupt met hulp van de Coevordense 
schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen. 
De stad was destijds bezet door Bommen Berend. 
Het ontzet van Coevorden was van nationaal 
belang tijdens het Rampjaar. Daarnaast kwam ook 
de bezetting en de bevrijding van Coevorden aan 
bod op twee locaties in Coevorden: in het museum 
en in de NH  Kerk in Coevorden. Het is de plek waar 
zowel Rabenhaupt als Van der Thijnen zijn 
begraven. De tentoonstelling Mijndert & Karel: 
Helden van Coevorden is inmiddels voorbij maar de 
tentoonstelling De Vesting  veroverd is nog te zien 
tot 26 maart 2023.                                                         
www.museumcoevorden.nl  

Museum De Waag in Deventer: Het 
Verraad van Deventer 

Waarom gaven de Deventer magistraten  hun stad over 
aan  Bommen Berend? 

DEVENTER - De zomer van 2022 stond in het teken 
van 350 jaar rampjaar, meestal vanuit een 
‘Hollands’ perspectief van reddeloosheid en 
heldhaftigheid. Voor Deventer gaat die vlag niet 
op. De stad heeft zich na een kort beleg aan de 
bisschop van Munster overgegeven, wat de 
Deventenaren op ernstige verwijten kwam te 
staan. Niet bepaald een heldhaftig verhaal dus. Het 
Rampjaar vormt een mooi spiegelmoment om de 
positie van Oost-Nederlandse steden als Deventer 
in de vroege dagen van de Republiek te illustreren. 
De Duitse oriëntatie, de achterstelling van 
katholieke burgers en de hopeloze interne 
verdeeldheid, komen door de gebeurtenissen 
helder aan het licht. Het maakt duidelijk dat de 17e 
eeuw voor de Hanzestad allesbehalve goudomrand 
was. De Deventer collectie bevat bovendien 
opvallend veel voorwerpen uit deze periode, aan 

de hand waarvan de gelaagdheid van deze 
geschiedenis zichtbaar gemaakt kan worden. 
www.museumdewaag.nl  

Kasteel Amerongen: Goet en  Bloet in 
het Rampjaar  

                      
Godard van Reede, de latere graaf van Athlone 

AMERONGEN - In de expositie Goet en  Bloet 
vertelt kasteel Amerongen  het verhaal over het 
Rampjaar  vanuit het oogpunt van  de familie Van 
Reede. Een invloedrijk adellijk geslacht dat een 
cruciale rol gespeeld heeft in deze roerige periode. 
De beleving van het Rampjaar door Godard 
Adriaan van Reede, zijn vrouw Margaretha Turnor 
en hun zoon Godard van Reede staan centraal in 
de expositie. De verwoesting en de herbouw van 
hun stamslot verbeeldt niet alleen de tegenslagen, 
maar ook de veerkracht van familie van Reede. 
Deze persoonlijke activiteiten van de Van Reedes 
zijn nauw verbonden met de ‘nationale’ 
geschiedenis van de Republiek en tonen ook de 
veerkracht van een natie in opbouw.                            
t/m 31 maart 2023.                                                                
www.kasteelamerongen.nl 

Slot Zuylen: Moord en Brand! Zuylen 
en Rampjaar 1672  
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Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
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ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
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in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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OUD-ZUILEN – Op 3 juni opende op Slot Zuylen de 
tentoonstelling ‘Moord en Brand! Slot Zuylen en 
Rampjaar 1672.’ Aan de hand van eigen collectie 
en bijzondere bruiklenen werd een indringend 
beeld geschetst van de vernietiging van de 
Vechtstreek door Franse troepen. Slot Zuylen wist 
aan deze ramp te ontkomen, maar hoe?  
Meer over de Vechtstreek in het nieuwe boek van 
Daan Wolfert: Een ramp voor de Vechststreek (uitg. 
Verloren ). www.slotzuylen.nl  
 
Dordts Patriciërshuis: film over 
Rampjaar 1672                                                                                     

 De Maaskamer in het Dordts Patriciërshuis 

DORDRECHT - Koopman Jacob Trip vertelt over de 
opkomst van de handel en de vele oorlogen die de 
Republiek heeft moeten voeren na het einde van 
de Tachtigjarige oorlog om het handelsimperium in 
stand te houden.  Draaischijf hierbij is het 
Rampjaar 1672 waar het verhaal van Trip eindigt 
en het verhaal begint van Willem Reepmaker, 
wiens vader Johannes kort daarvoor nog een 
bezoek had gebracht aan het hof van Lodewijk XIV.  
www.dordtspatriciershuis.nl  

Haags Historisch Museum:  het 
Rampjaar vroeger…en  nu 

DEN HAAG - In het jaar 1672 raakte ons land in 
diepe crisis. Oorlog, onrust, opstand, bedreigingen 
en moord hielden de maatschappij in de greep. En 

wat deed zo'n grote crisis met de samenleving? Er 
dringt zich al snel herkenning op; aan de hand van 
een aantal parallellen als fake news, bedreiging van 
politici en complottheorieën werd een vergelijking 
getrokken tussen 1672 met de recente corona-
crisis, en vervolgens naar de toekomst  gekeken : 
wat zouden toekomstige rampen ons kunnen 
brengen?  www.haagshistorischmuseum.nl  

Groningen, Museum aan de A: Welkom 
in 1672! 

 
GRONINGEN - Wie is Bommen Berend en waarom 
vieren we ieder jaar het Groningens Ontzet? Reis 
mee naar het jaar 1672 en neem een kijkje in het 
leven van Lammechien, Idris, Hinrick en Stijntien, 
vier eigenwijze tieners die in Groningen wonen. De 
vrienden maken van dichtbij het beleg door 
Bommen Berend mee; ze zien kogels vliegen en 
delen van de stad kapotgaan. Maar ondertussen 
gaat hun leven ook gewoon door. De expo is t/m 8 
januari 2023 te bewonderen in Museum aan de A 
in Groningen. www.museumaandea.nl 

Waterliniemuseum Fort Vechten: 
Kinder-tentoonstelling Onder Water                                                                                             

 
BUNNIK - Kindertentoonstelling Onder Water  was 
gebaseerd op het kinderboek Onder Water. Door 
spannende spellen en doe-activiteiten werden de 
kinderen meegenomen naar de periode rond 1672 
en het dagelijkse leven in de Gouden Eeuw. In 
combinatie met de vaste expo Sterk Water in het 
museum gaf dit een prachtig totaalbeeld van de 
Hollandse Waterlinies. www.waterliniemuseum.nl 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Museum De Scheper: Willem Sluyter, 
dichter dominee in het Rampjaar 

  

EIBERGEN - Museum De Scheper besteedde samen 
met de Historische Kring Eibergen aandacht aan 
het Rampjaar d.m.v. een kleine expositie over de 
Achterhoekse dichter en dominee Willem Sluiter 
(1627-1673), die in het Rampjaar voor de tweede 
keer moest vluchten voor Bommen Berend. 
www.historischekringeibergen.nl 
www.museumdescheper.nl                                                                  

Stedelijk Museum Zutphen: Als 
stadsmuren konden spreken… 

 

ZUTPHEN - In 2022 was het precies 450 jaar 
geleden dat niet alleen Den Briel als eerste stad 
‘bevrijd’ werd, maar ook dat Zutphen in het 
centrum van de onafhankelijkheidsstrijd terecht 
kwam. Dieptepunt in die periode was de 
zogenaamde ‘Moort te Zutphen’ door de 
Spanjaarden op 12 november 1572. Ook in 1672, 
het Rampjaar, werd Zutphen weer bezet, nu door 
de Fransen. Ook 350 jaar geleden. Beide 
gebeurtenissen zorgden voor grote steden-
bouwkundige veranderingen die op de inwoners 
van Zutphen grote indruk gemaakt moeten 
hebben.  De tentoonstelling laat de ontwikkeling 
van Zutphen als vestingstad laten zien, van de 
vroege middeleeuwen, tot de sloop van de 
vestingwerken aan het einde van de 19e eeuw.  
t/m 8 januari 2023.  www.museazutphen.nl 

MuZEEum Vlissingen: focus op 
admiraal Michiel de Ruyter  

 
VLISSINGEN - Michiel de Ruyter wordt gezien als de 
redder des vaderlands. Hij beschermde de kusten 
van de Republiek en overwon de Engelse 
oorlogsvloot in beslissende zeeslagen, bij Solebay 
(juni 1672) en Kijkduin (augustus 1673). 
De Ruyter is geboren in Vlissingen. Zijn 
voetstappen liggen in het Lampsinshuis, dat nu 
onderdeel is van het Zeeuws maritiem muZEEum. 
Daar is het levensverhaal van de strateeg te 
volgen, van bootsmansjongen tot admiraal en de 
heldenverering daarna.  
Het muZEEum schetst een genuanceerd beeld van 
De Ruyter. Hoe kijken we nu tegen de zeeheld aan? 
www.muzeeum.nl  

Gorinchem: Vestingwerken & 
Vestingrampen  

                                   
GORINCHEM – De expositie ‘Vestingwerken en 
Vestingrampen’ bracht de ontwikkeling van de 
vesting Gorinchem tussen 1572 en 1959 in beeld. 
“Vestingrampen” verwijst naar de perioden van 
beleg, welke rampzalig waren voor de bevolking. 
Extra aandacht werd besteed aan Gorinchem in het 
Rampjaar 1672.  
www.vestinggorinchem.nl  
                                                                      

36 

 

                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
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branders. Niet verwonderlijk want de heren 
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Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
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@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
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Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Stadsmuseum Woerden: (On)peilbaar 
water  

WOERDEN - In deze tentoonstelling laten 
hedendaagse kunstenaars zich inspireren door de 
rol van het water in deze regio. Op de achtergrond 
wordt de historische context geschetst van de 
dubbele aanleiding voor deze tentoonstelling: 350 
jaar Rampjaarherdenking en 700 jaar 
Grootwaterschap Woerden. Het gaat daarbij om 
water als verdedigingsmechanisme èn als 
bedreiging. Hoe de mensheid probeert het water 
te controleren en zelfs in te zetten als 
verdedigingswapen, zoals bij de Oude Hollandse 
Waterlinie in 1672/1673. De expo is te 
bewonderen tot 5 maart 2023. 
www.stadsmuseumwoerden.nl 

Bodegraven In het Hoofdkwartier van 
de Prins 

BODEGRAVEN – In het Evertshuis in Bodegraven en  
daarna in de bibliotheek van  Alphen  aan  den  Rijn 
was afgelopen  najaar de expositie In het 
Hoofdkwartier van de Prins te zien. Afbeeldingen, 
originele gravures en historische voorwerpen 
vertelden de verhalen die zich hier hebben 
afgespeeld. Via de smartphone waren bij de 
tentoonstelling veel filmpjes en extra informatie te 
bekijken. Daarnaast waren de Nieuwerbrugse 
schansen uit 1672 met een VR-bril in 360 graden te 
zien. www.hoofdkwartier1672.nl   

RHC Breukelen: Soldaten  in de streek 
1672-1672  

BREUKELEN – De tentoonstelling Soldaten in de 
streek 1672-1673. Restanten van het Rampjaar in 
het archief is te zien in het regionaal archief RHCVV 
in Breukelen. Deze interactieve tentoonstelling 
toont o. m. een selectie van bijzondere 17e 
verslagen, prenten en boeken. Zij geven een goed 
beeld van het Rampjaar en de gevolgen voor de 
regio. In de expositieruimte is een grote kaart van 
de regio aanwezig waarop bezoekers aan de hand 
van opdrachten en met behulp van magneten stap 
voor de stap de gebeurtenissen in kaart brengen. 
Ook kunnen bezoekers, groot en klein, zelf op 
onderzoek gaan in onder andere de A0-ladekasten. 
Kom erachter welke gevolgen de waterlinie voor 
de boeren had, probeer te ontdekken waarom de 
soldaten Joris Bil en Jacob Bronckhorst ruzie 
kregen in een herberg. De tentoonstelling is t/m 31 
maart 2023 vrij toegankelijk te bezoeken. 
www.rhcvechtenvenen.nl                              

Batavialand: Vlaggenschip De Zeven 
Provinciën en Michiel de Ruyter 

                                                                                      
LELYSTAD - Het moet een indrukwekkend gezicht 
zijn geweest. Bijna honderd zeilende schepen die 
aan de horizon opduiken. Krijg je al slappe knieën, 
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bij de aanblik van zo’n oorlogsvloot? Kan De Zeven 
Provinciën het verschil maken? De Zeven 
Provinciën wordt ingezet tijdens de Tweede) en 
Derde Engelse Oorlog en speelt een belangrijke rol 
in de Slag bij Solebay (1672), de dubbele Slag bij 
Schooneveld (1673) en de Slag bij Kijkduin (1673).  
In de Zeven Provinciënzaal van Batavialand ontdek 
je alles over het vlaggenschip van zeeheld Michiel 
de Ruyter aan de hand van een enorm 
opengewerkte scheepsmodel. www.batavialand.nl 

Het Utrechts Archief: virtuele koetsrit 
door het Rampjaar  

Ga mee op reis door Utrecht tijdens het Rampjaar.  
Foto: Thijs Rooimans. 

UTRECHT - Tijdens het herdenkingsjaar 2022 werd 
de viering van Utrecht 900 in de spotlights gezet. 
Daarom hield Het Utrechts Archief al eerder een 
grote expositie over het Rampjaar in 2020.  

In dat jaar werd ook een podcast uitgebracht: Het 
Utrechts Archief – Het Rampjaar. Historicus 
Floortje Tuinstad vertelt aan de hand van brieven, 
dagboekaantekeningen en pamfletten uit Het 
Utrechts Archief over deze heftige tijd voor de 
Utrechters uit de stad en provincie. De podcast is 
te vinden in de bekendere podcastsapps en spotify.  

Daarnaast heeft HUA voor de Rampjaar-expositie 
een ‘virtuele koetsrit’ gemaakt langs verwoeste 
kastelen en door de waterlinie getroffen gebieden. 
www.hetutrechtsarchief.nl 

Waterlands Archief herdacht 1572 en 
1672

 
Merle Lammers (Platform Rampjaarherdenking) en 
Loek Zoon van het Waterlands Archief  

PURMEREND - Het Waterlands Archief (WA) in 
Purmerend, het geheugen van de regio Waterland, 
stond in 2022 uitgebreid stil bij de herdenking van 
het Rampjaar. Ook werd in 2022 aandacht besteed 
aan het jaar 1572. Beide perioden uit de 
Nederlandse geschiedenis hadden namelijk een 
grote impact op de regio Waterland.  Ook werden  
lezingen  verzorgd en  publicaties uitgebracht. 
www.waterlandsarchief.nl; 
www.geschiedenislokaalwaterland.nl 

De Casteelse Poort in Wageningen en 
het Rampjaar 1672 

WAGENINGEN - In oktober was er in Museum De 
Casteelse Poort een tentoonstelling waar wordt 
ingegaan op de inval van Frankrijk, Munster en 
Keulen in 1672 in Gelderland. De Franse bezetting 
had niet alleen gevolgen voor de inwoners van 
Wageningen, maar ook voor het kasteel, dat bij het 
terugtrekken van de troepen voor een deel is 
opgeblazen. Gebruik makend van de nog overeind 
staande muren van het kasteel bouwde men een 
herenhuis, waarin nu Museum De Casteelse Poort 
is gevestigd. Ook die geschiedenis werd belicht. 
www.casteelsepoort.nl  
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Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
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geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
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Johan van Huchtenburg, Het Beleg van Naarden, ca. 1673-1702. 
Collectie Nederlands Vestingmuseum. 
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propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
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een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 



34 

 

                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

Een stroom aan  publicaties: nieuw licht op het Rampjaar 
De Nationale Rampjaarherdenking in 2022 leverde een verrassende stroom aan meer dan  
25 nieuwe publicaties op. Zo verschenen  er biografieën  van  o.m. stadhouder-koning 
Willem III en publicaties over Johan de Witt en  Constantijn Huygens. Er is meer aandacht 
voor de gevolgen van het Rampjaar voor de regio, o.m. Noord-Nederland en Brabant. Een 
andere trend is de aandacht voor Franse oorlogsgruwelen in 1672. Ook verschijnen er 
kinderboeken en stripboeken over het Rampjaar.

Standaardwerk over Rampjaar van  
Luc Panhuysen herdrukt 

 
De beste introductie tot het Rampjaar is het 
bekende standaardwerk van Luc Panhuysen. Hij 
beschrijft het Rampjaar aan de hand van de 
lotgevallen van de familie Van Reede. 
Vader Godard Adriaan die als diplomaat de 
Republiek diende, zijn zoon Godard die in het 
Staatse leger vocht en zijn vrouw Margaretha 
Turnor die het kasteel beheerde en voor de 
Fransen moest vluchten.  
Panhuysen vertaalde hiervoor 3.000 brieven. In 
de herziene editie zijn voorwoord en tekst 
aangepast en is het kleurkatern uitgebreid met 
enkele pagina’s. 
 
@ Luc Panhuysen, Het Rampjaar 1672, hoe de 
Republiek aan de ondergang ontsnapte, Uitg. 
Atlas Contact, www.atlascontact.nl   

Prins Willem III: ijzervreter of 
vredesapostel?                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote tegenpool van Johan de Witt was stad- 
houder-koning Willem III. De jonge Prins werd in 
het Rampjaar op het schild geheven en redde 
door doortastend optreden en inzet van de 
Hollandse Waterlinie de Republiek. 
Jan van Es en Bernt Feis volgen het spoor van de 
Prins, die een derde van zijn leven te paard 
doorbracht: op het slagveld, op jacht of tijdens 
diplomatieke missies. Was hij een 
coalitiebouwer en vredesapostel, of toch vooral 
een geharnast generaal? Willem III was ook een 
groot kunstverzamelaar en liet tal van 
jachthuizen en paleizen bouwen zoals Het Loo. 
En de fonteinen van het Loo moesten hoger 
spuiten dan die van zijn aartsrivaal: de 
Zonnekoning Lodewijk XIV... 
                                                                                                  
@ Jan van Es en Bernt Feis, In het spoor van de 
Prins, de wereld van Willem III, Uitg. Platform 
Rampjaar, www.rampjaarherdenking.nl 
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Diplomaten en spionnen in het 
Rampjaar 

De diplomatieke carrousel speelde een belangrijke 
rol in het Rampjaar. In de biografie van Van 
Beverningk wordt de diplomatie van de Republiek 
in de tijd van het Rampjaar beschreven. 
Van Beverningk was een van de machtigste 
mannen in de Republiek en sprak de groten der 
aarde. Daarbij stond hij tussen twee vuren: De Witt 
en Willem III. 
Ook het spionnenspel draaide op volle toeren. Aan 
de hand van eerder gepubliceerde geheime 
rapportages uit Engelse archieven wordt het 
verhaal verteld van de Engelse spionage tijdens het 
Rampjaar. 

@ Wout Troost, Hiëronymus van Beverningk 
tijdens het Rampjaar 1672, Uitgeverij Walburg 
Pers, www.walburgpers.nl  

@ Anne Doedens, Liek Mulder, Frits de Ruyter de 
Wildt, Agenten voor de koning, Engelse spionage 
tijdens het Rampjaar 1672. Uitgeverij Waanders, 
www.waanders.nl  

 Johan de Witt en Constantijn Huygens 

Johan de Witt schreef en ontving in zijn - abrupt af- 
gebroken - leven tienduizenden brieven; deze 
geven een indringend kijkje achter de schermen 
van het politieke bedrijf in de Gouden Eeuw. 
Afgelopen jaren werd de Engelse en Franse 
correspondentie van De Witt hertaald, en dit jaar 
verscheen een selectie van zijn brieven met als 
thema het Rampjaar. 

Iedereen die via de A 12 Den Haag binnenrijdt kent 
de charmante buitenplaats Hofwijck, aan de rand 
van Voorburg. Dit was het toevluchtsoord van 
Constantijn Huygens (1596-1687), een van de 
meest veelzijdige intellectuelen die de Republiek 
heeft voortgebracht: hij was dichter, diplomaat, 
geleerde, componist en architect. En hij was de 
vader van de staatsman en natuurkundige 
Constantijn Huygens jr. en de geniale natuuren 
wiskundige Christiaan Huygens. Het brievenboek 
van Huygens geeft een unieke inkijk in zijn leven. 

@ Ineke Huysman en Roosje Peeters, 
Johan de Witt en het Rampjaar, een bloemlezing 
uit zijn correspondentie. Uitgeverij Catullus. 

@ Ineke Huysman en Ad Leerintveld, Constantijn 
Huygens, een leven in brieven, Uitgeverij Catullus 
https://uitgevers.nu/soest/catullus-uitgeverij   

 

 
Bloed, kruit en tranen: de geur van  
het Rampjaar 
 
Het congres van 
het Koninklijk 
Nederlands 
Historisch 
Genootschap 
(KNHG) stond dit 
jaar in het teken 
van Bloed, kruit 
en tranen.  
Wie de geur van 
het Rampjaar wil 
opsnuiven, kan 
kiezen uit diverse nieuwe boeken die 
allemaal de Franse oorlogsgruwelen als 
onderwerp hebben. 
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1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Het Rampjaar buiten de Randstad: 
de Fransen als bevrijders? 
 
De gangbare 
visie is dat de 
vaderlandse 
bevolking zich 
in het Rampjaar 
dapper verzette 
tegen de 
aanvallen van 
de tirannen, 
zoals de Franse 
Zonnekoning en de Duitse Bommenberend. 
Regionale geschiedschrijvers doen dit beeld 
wankelen. In katholiek Brabant werden de 
Fransen helemaal niet als bezetters 
onthaald, en ook in veel plaatsen in Oost-
Nederland stond de bevolking bepaald niet 
vijandig tegenover de Duitse invallers.  
 

                                                                            
Een Schricklijck Jaer: 1672 
In dit boek beschrijft Ineke den Hollander de strijd 
in het noordoostelijk deel van de Republiek. 
Tijdens de triomfantelijke intocht vallen de 
vestingsteden als rijpe appels in de schoot van de 
Duitse bisschoppen en zelfs de machtige vesting 
Coevorden wordt veroverd. Maar dan keert het tij: 
eerst wordt Groningen ontzet en daarna 
Coevorden, het keerpunt in het Rampjaar. In dit 
boek veel aandacht voor de lotgevallen van 
gewone burgers. 
                                                                                               
@ Ineke den Hollander, Een Schricklijck Jaer, De 
oorlog van 1672 in het noordoosten van de 
Republiek, Uitgeverij Kon. Van Gorcum, 
www.vangorcum.nl  

De vrouw die Friesland redde 
Er is ook meer aandacht voor diverse waterlinies 
in Nederland. Zo verscheen er een herdruk van het 
boek van Meindert Schroor over de Friese Water- 
linie. Verder kwam er een  goed gedocumenteerde 
en  spannen d geschreven  biografie uit 
van Sunny Jansen over prinses Albertine Agnes, ‘de 
vrouw die Friesland redde’. Deze daadkraschtige 

prinses redde niet alleen het gewest Friesland, 
maar zorgde ook voor continuiteit in de Oranje-
dynastie.                                                                                           

@ Sunny Jansen, Albertine Agnes, de vrouw die 
Friesland redde, Uitgeverij Balans, 
www.uitgeverijbalans.nl  

De Zuidelijke linies in het Rampjaar 
Eveneens in het najaar verscheen er een studie 
over de Zuiderwaterlinie in Noord-Brabant, die in 
het Rampjaar een belangrijke rol speelde. In deze 
studie – resultante  van een  samenwerkings-
project van  lokale historici – staat te lezen dat het 
Rampjaar door sommige Brabanders ook als een  
jubeljaar werd beleefd. Ook de strijd aan de Staats-
Spaanse linie in Zeeland zal wellicht publicaties 
opleveren. En in 2023 herdenkt het Limburgs 
Museum met een grote expositie het Beleg van 
Maastricht en de strijd aan de Maas in 1673. 
Voornaamste conclusie: het Rampjaar speelde zich 
niet alleen in de Randstad af... 

@ Jacob Knegtel en  Jos Cuijpers, Rampjaar of 
jubeljaar? Brabant in 1672, Uitg. Pictures 
Publishers, www.picturespublishers.nl  
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De OHW, een geïmproviseerde linie 

   

Intussen gaat ook het onderzoek naar de Oude 
Hollandse Waterlinie door. In 2021 verscheen het 
Oude Hollandse Waterlinieboek. In 250 verhalen 
en illustraties wordt verteld hoe de linie van 
forten, vestingsteden en geïnundeerde polders in 
enkele maanden tijds werd geïmproviseerd.                                                                                                    

 

De inundaties gingen niet zonder slag of stoot. De 
boerenbevolking verzette zich fel tegen de inunda- 
tie van hun landerijen en de bestuurders moesten 
soms de hulp van stadhouder Willem III en het 
Staatse leger in roepen. Veel aandacht voor de rol 
van de regenten in deze goed gedocumenteerde 
studie. 
@ Sander Enderink, Het Oude Hollandse 
Waterlinieboek, Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                                                
@ Leen Ouweneel, Regenten en de Waterlinie in 
het Rampjaar, Historische Uitgaven Schoonhoven, 
www.historischeuitgavenschoonhoven.nl  

Kinderboeken en stripboeken over het 
Rampjaar                                                                     

    

In het herdenkingsjaar verschenen  er ook enkele 
kinderboeken, zoals Onder water in het Rampjaar. 
Dit gaat over twee kinderen die met hun duikboot 
in het Rampjaar 1672 belanden  en daar 
spannende avonturen beleven.  

Het stripboek Het Waterwapen brengt het 
Rampjaar in beeld met scenes uit het leven van 
‘huurcommandant’ Wirtz die in dienst van het 
Staatse leger tegen de Fransen vecht en  o.a. in 
contact komt met Johan de Witt en Prins Willem 
III.  

Ook verscheen er onder auspiciën van Groningen ’s 
Ontzet een spannend stripboek over 
Bommenberend in de strijd tegen de Groningers in 
1672.  

 
@ Elganan Jelsma en Rob Schultheiss, Kinderboek 
Onder Water,  Uitg. Aandacht. www.pubart.nl                                                               
@ Fred de Heij en Ad Maas, Stripboek van het 
Rampjaar, uitg H. Edink/ Stg Oude 
Holl.Waterlinie) www.oudehollandsewaterlinie.nl    
@ Stripboek Bommenberend, Uitg. GO 350 
www.go350.nl  
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Vakblad Kleio voor docenten 
publiceert Rampjaarnummer  

                                                
In maart  2022 kwam Kleio uit. In deze editie stond 
het vakblad voor docenten geschiedenis en 
staatsinrichting stil bij het Rampjaar, met o.a. een  
artikel van  Luc Panhuysen over Het trauma van 
het Rampjaar.  Jos Wiener herdenkt De geboorte 
van  Nederland in 1572. Voor meer info: 
https://www.vgnkleio.nl/   

Tijdschrift Holland over het Rampjaar 
1672 

Historisch Tijdschrift Holland heeft in een speciaal 
themanummer de nieuwste perspectieven op het 
Rampjaar onder de aandacht gebracht. Zo 
bespreekt Hanna de Lange de impact van 
nieuwsberichten op tijdgenoten, gaat Merle 
Lammers in op de gruwelen die het Franse leger in 
onze contreien aanrichtte, en vertelt Arthur der 
Weduwen over de manier waarop het Rampjaar 
een blijvende rol kreeg in de beeldvorming van de 
Republiek. Ook staat men stil bij de betekenis van 
‘1672’ in het hier en nu, onder andere via een serie 
gesprekken met kunstenaars en wetenschappers 
die het Rampjaar heel dichtbij brengen. Het is een 
rijkelijk gevuld nummer, met bijdragen van Frans 
Blom, Pauline Kiesow, Jasper Dekker en Stan 
Bussen, Lex van Tilborg en Jaap de Haan. Met een 
column van gastredacteur Ineke Huysman en een 
Uithoek van Ad van der Zee. Het nummer is te 
bestellen via de webwinkel van Historisch 
Tijdschrift Holland: 
https://tijdschriftholland.nl/product/het-rampjaar-
in-holland-2022-3/ 

                                                                 
Te koop: In het spoor van de Prins, 
de wereld van  Willem III 

  

WOERDEN – Prins, stadhouder en later 
koning  Willem III speelde een cruciale rol in het 
Rampjaar 1672 en zou daarna 30 jaar leiding 
geven aan een Europese coalitie tegen de 
expansieve Zonnekoning. Naast oorlog voeren 
waren zijn favoriete bezigheden de jacht en de 
bouw van  paleizen, zoals Het Loo. Willem III 
was ook een verwoed kunstverzamelaar. 

In tientallen paleizen, landgoederen en 
jachthuizen zijn sporen van de Prins terug te 
vinden. In het spoor van de Prins volgen wij “de 
wereld van Willem III”.  Langs een aantal lieux 
de memoire uit het leven van Willem III – 
paleizen, jachthuizen, bijzondere tuinen en 
slagvelden – zijn routes uitgezet, die een 
veelzijdig beeld geven van het leven van de 
koning-stadhouder.  Daarbij is er bijzondere 
aandacht voor de slagvelden in de Zuidelijke 
Nederlanden, het huidige België.  

@ Jan van Es en Bernt Feis, In het spoor van de 
Prins, De wereld van Willem III,                            
Uitgave Platform Rampjaarherdenking, 225 
afb. in hardcover editie, formaat 21 x 30 cm, 
136 blz., 225 afb., prijs € 24,95 inclusief 
verzendkosten), ISBN 9789090356587 

Bestel via                       
rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/ 
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Wandelen langs waterlinies en vestingsteden 
 

In 2022 werden er tal van routes uitgezet langs de diverse waterlinies, van Noord-Groningen 
tot in het zuidelijkste puntje van Zeeland. Het betreft wandel-, fiets- en vaarroutes. Ook 
werden er tochten  georganiseerd, zoals de Kennedymars in de Oude Hollandse Waterlinie 
en het Bommen Berend Pad. 

Hoornaar:  De Tachtig van de Oude 
Hollandse Waterlinie (Kennedymars) 

                                                                                        
HOORNAAR - De Oude Hollandse Waterlinie 
bestond in 2022 maar liefst 350 jaar. Daarom 
werden er diverse routes en  tochten  langs de linie 
georganiseerd. Zo voerde de Kennedymars dit jaar 
langs de hoogtepunten van de OHW, zoals Fort 
Wierickerschans en  - via de pont bij Schoonhoven 
- naar de kleinste vestingstad van Nederland – 
Nieuwpoort (Parel van de linie). De finish was in 
Hoornaar. www.oudehollandsewaterlinie.nl                           

Zuiderwaterlinie: In de voetsporen van 
Prins Maurits  

 
DEN BOSCH – Het Rampjaar in Noord-Brabant 
duurde tot en met 1674, toen de Fransen hier 
definitief al rovend en plunderend wegtrokken. De 
Zuiderwaterlinie Alliantie organiseerde in het kader 
van de Rampjaar-herdenking diverse activiteiten in 
de vestingsteden o.a. in de Voetsporen van 
Maurits (Willemstad); stadswandelingen en 
puzzeltochten (Ravenstein) en vaartochten (’s-
Hertogenbosch). www.zuiderwaterlinie.nl 

Haastrecht: Waterwandel-
arrangement 1672  

                 Foto: Jan Trouwborst 
HAASTRECHT - Een heerlijke middag met 1672 in 
de hoofdrol, kan dat wel? Zeker! Het water-
wandelarrangement heeft alle ingrediënten voor 
een boeiende wandeling op de grens van Utrecht 
en Zuid-Holland, langs het pittoreske riviertje De 
Vlist. Het arrangement vond  plaats op iedere 
eerste vrijdag van de maand in Haastrecht en Vlist.  
www.gemaalhaastrecht.nl/arrangementen.     
 
Historizon Magazine: excursies rond 
Rampjaar 

VEENENDAAL - Historizon organiseert reizen, 
dagtochten en online lezingen met historische 
thema’s. Naar verschillende vestingsteden en 
waterlinies werden in 2022 dagtochten 
georganiseerd. Met bekende historici ontwikkelde 
Historizon in het verleden al reizen naar 
bijvoorbeeld de herdenking van Slag bij Chatham.  
Ook verzorgde Historizon sinds 2020 de 
maandelijkse online Rampjaarlezing.                                                     
www.historizon.nl 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Groningen-Coevorden-Münster: 
Bommen Berend Pad 

                                                                                   
COEVORDEN - In 2022 werd ook  een nieuwe 
wandelroute ontwikkeld van Groningen naar 
Coevorden en via Overijssel, door Duitsland naar 
Münster. Op dit themapad wordt de wandelaar 
regelmatig herinnerd aan hetgeen zich in 1672 op 
de route heeft voorgedaan.. Het pad voert door 
drie prachtige Nederlandse provincies, door vele 
gemeenten en door twee landen. Dit pad is er 
eentje voor cultuurliefhebbers en sportievelingen 
en heeft het in zich om binnen afzienbare tijd een 
hit te worden voor wandelend Nederland en 
Duitsland. www.cultureelcoevorden.nl   
 
Friese Waterlinie: schansenroutes met 
verhaal                                                                                         

 
FRIESE WATERLINIE – De Friese Waterlinie week in 
september vormde  de start van de Friese 
Rampjaarherdenking,  met diverse lezingen, 
veldexcursies en een tentoonstelling Vondsten 
langs Friese Waterlinie.  Verder was er een reeks 
van zes Schansenroutes met verhaal. Dit zijn 
wandel- en fietsroutes waarbij de schansen een 
belangrijke rol spelen. Bij drie schansen stonden 
historische-verhalenvertellers die hier hun verhaal 
deden.     www.friesewaterlinie.nl   

Staats-Spaanse Linies: wandelen met 
de verrekijker 

 

AXEL - Je verrekijker komt in Axel goed van pas. 
Vanaf de zestig meter hoge watertoren heb je een 
prachtig vergezicht over de wijde omgeving. De 
stad van “De Erpelkapper” heeft flink geleden 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Deze wandelroute 
biedt je de kans om de stad en haar schatten te 
ontdekken. Deze route heeft een lengte van 7km, 
8km of 14 km. 
http://routes.vvvzeeland.nl/nl/vakantie/wandelrou
tes/25397/spoorpad/oost-zeeuws-vlaanderen/axel 

Tegel met prins Willem III, gemaakt door de Woerdense 
kunstenaar George de Wrede 
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Opera, theater en concerten in teken Rampjaarherdenking 

In het Jubileumjaar werden diverse opera- en theatervoorstellingen en concerten gegeven 
die allemaal waren geïnspireerd op het thema Rampjaar 1672. Verder vonden in  een groot 
plaatsen voorstellingen van amateurtheater plaats rond het thema Rampjaar.  

Opera Spanga imponeerde met Afte the Flood 
 

SPANGA (FRIESLAND) - After the flood was een 
gelaagde multidisciplinaire muziektheater-
productie over angst en tegenspoed. Tegelijkertijd 
gaf deze opera een speels overzicht over 350 jaar 
vaderlandse geschiedenis. Het werk werd 
geproduceerd door Opera Spanga en het Rosa 
Ensemble en gemaakt i.s.m. het Noord Nederlands 
Orkest en de conservatoria van Groningen, Zwolle 
en Tilburg.                                                                          
After the flood was te zien op de vaste speellocatie 
van Opera Spanga: het Friese Spanga, en verder in 
Drenthe en Tilburg in het najaar van 2022.  

Lovende recensies 

De opera werd goed ontvangen door de pers. Zo 
schreef Jelle Terwal in het Friesch Dagblad, 2 
september 2022:  
"Dirigent Tjalling Wijnsta krijgt een variëteit aan 
muzikale composities voorgeschoteld. Het orkest 
brengt op magistrale wijze de arrangementen ten 
gehore." 

 

 

"Regisseur Corina van Eijk heeft er een wervelend 
geheel van gemaakt. Opera Spanga staat 
internationaal opnieuw op de operakaart met een 
kostelijk menu." 
                                                                                              
En Rudolf Namensma in de Leeuwarder Courant, 2 
september 2022:  
"Een handjevol prima zangers vertolkte maar liefst 
tientallen rollen." 
"Voorafgaand aan iedere scène klonken bekende, 
instrumentale interludes ingespeeld door het Noord 
Nederlands Orkest, deels ter ondersteuning van de 
inleidende, door Wivineke van Groningen kostelijk 
gebrachte monologen." 

 

www.operaspanga.nl  
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Camerata Trajectina & Hans Goedkoop verklankten 1672                              

UTRECHT - Na 16 succesvolle optredens van Vive le geus! 
over de Tachtigjarige Oorlog stortten Hans Goedkoop 
(Andere Tijden) en Camerata Trajectina zich met deze 
theatrale muziekvoorstelling in het woelige jaar 1672. In 
Redeloos, Radeloos, Reddeloos brachten zij de 
geschiedenis tot leven en werd het Rampjaar 1672 
indringend en herkenbaar neergezet.                                                      

De tournee Redeloos, radeloos, reddeloos voerde langs 
meer dan  tien  locaties in heel Nederland en  was een 
eigentijdse multimedia-voorstelling die aanzette tot 
nadenken. Kunnen er parallellen getrokken worden met 
het huidige politieke klimaat, waarin de kloof tussen de 
mondige burger en de politiek alsmaar groter lijkt te 
worden?                                                                               
www.camerata-trajectina.nl 

Concerto d’Amsterdam & Geert Mak trokken door heel Nederland 

 

AMSTERDAM - Barokensemble Concerto 
d'Amsterdam, gespecialiseerd in de historische 
uitvoeringspraktijk, speelde prachtige muziek uit 
de tijd van het Rampjaar van onder andere 
Sweelinck, Lully, Charpentier en Purcell. De 
tournee Het rampjaar 1672 – in muziek en 
verhalen was een afwisseling van muziek en 
verhalen in onderlinge verwevenheid en trok in 
heel Nederland volle zalen. 

Geert Mak over 1672 en nu 

Geert Mak weet als geen ander verbanden te 
leggen tussen de gebeurtenissen tijdens het 

Rampjaar en de ontwikkelingen die hiertoe geleid 
hadden. Maar ook legt hij verbanden met het 
heden. 1672 is het verhaal van botsende 
ideologieën: de absolute monarchie tegenover de 
relatief vrije burgerrepubliek.                                       
Beide waren in die tijd succesvolle formules, beide 
systemen vielen een eeuw later uiteen tegenover 
de kracht en de energie van de Franse en 
Amerikaanse revoluties. Alleen, waarom gebeurde 
dat ook met die, in onze ogen, juist zo moderne 
Republiek?  

www.concertodamsterdam.nl  
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Theaterconcert Bommenberend veroverde  
Coevorden  en  Groningen 

GRONINGEN-COEVORDEN - De Koninklijke Militaire Kapel 
‘Johan Willem Friso’ zorgde - eind augustus -  met een 
bijzondere compositie van Jan de Haan voor een 
overweldigende muzikale belevenis onder leiding van chef 
dirigent majoor Tijmen Botma. Drie professionele, 
(intern)nationaal bekende en ervaren solisten speelden 
en bezongen de scènes in het stuk. De teksten zijn 
geschreven door Bouke Oldenhof en gingen  over 
‘Rampjaar’-thema’s als vrijheid van geloof en 
meningsuiting, hoop, internationale samenwerking, en 
trots op je afkomst en streek. 

Locatietheater 

Het publiek werd beroerd met een veelzijdig muzikaal 
verhaal dat zich afspeelt in 1672 in Coevorden en 
Groningen en deels in Overijssel. De voorstelling vond 
plaats op meerdere locaties. In Coevorden kon de 
bezoeker echt locatietheater erevaren: op het 
magazijnencomplex van defensie aan de Nederlands-
Duitse grens was een hal speciaal ingericht voor deze 
unieke voorstelling. www.cultureelcoevorden.nl  

                                                                                                                                                      
Carla Regina van Opera Viva presenteerde Rampjaar Anno Nu 2022  

WOERDEN - 2020 is een  Rampjaar Anno Nu, door 
de coronapandemie met de wereldwijde verspreiding van 
de ziekte COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor de 

samenleving. De Rampjaren 1672 en 2020 en hun 
overeenkomsten zijn de inspiratie voor  “ Rampjaar Anno Nu”. 
Het boeiende verhaal werd verrijkt door een repertoire dat 
symbolisch is voor deze twee historische momenten: Barok-
melodieën in het Frans gezongen (o.a. Rameau, Lully) en muziek 
van deze tijd, in het Nederlands gezongen (o.a. Herman van 
Veen, Toon Hermans); Rampjaar anno nu werd een prachtige 
muziektheatervoorstelling met operazangers, popzangers, een 
operakoor, een urban dance ensemble en muzikale begeleiding.  

Rampjaar Anno Nu 2022 werd geproduceerd door Carla Regina's 
Stichting Voice Actually. www.operavivafestival.nl 
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De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
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Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            
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van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
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Musical Water en Vuur op toernee in het Groene Hart 
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zijn oom, de koning van Frankrijk. Om het Franse leger 
tegen te houden zet hij polders onder water. Maar veilig 
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www.hoofdkwartier1672.nl  
 

 

Kloosterbibliotheek Wittem: Roerige tijden in “Limburg” 

  

WITTEM - Op 17 september 2022 vond in de 
Kloosterbibliotheek van Wittem de 
muziekvoorstelling Roerige tijden in Limburg  
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repertoire sloot met 'Limburgse' feiten aan bij  de 
belangrijkste gebeurtenissen die in de periode 
1572-1672 hebben plaatsgevonden.                                   
www.kunstdagenwittem.nl  
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Buitenspel Het Rampjaar op Nijenrode op landgoed Nijenrode 

 BREUKELEN -  Heel veel meer kon er niet fout gaan in 
1672. Totale chaos. Het Rampjaar is het jaar waarin de 
Fransen onder leiding van de Zonnekoning ons land 
binnenvallen. Paniek, dood en plundering razen door het 
oostelijk deel van ons kikkerlandje. Het is kantje boord of 
we hadden nu allemaal Frans gesproken. En het zijn geen 
lieverdjes, deze gepoederde heren uit Versailles… Deze 
beeldende en muzikale theatervoorstelling nam het 
publiek mee in de geschiedenis van Nederland. Na de 
Gouden Eeuw volgden inktzwarte bladzijden, met helaas 
veel paralellen met de politieke en militaire spanningen in 
het hier en nu. 

Theatergroep Maarssen ’32 speelde dit uniek verhaal over 
het rampjaar op het prachtige landgoed Nyenrode in 
Breukelen. Een historische plek aan de Vecht, dat in het 
Rampjaar het hoofdkwartier was van de Fransen en bij 
hun vertrek door brand werd verwoest. Al is dat niet het 
enige wat Nyenrode overkomen is… www.maarssen32.nl  
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Vestingsteden en waterlinies in Nederland 
 

Nederland telt meer dan 150 versterkte steden en vestingsteden.  De meeste Middeleeuwse 
steden worden aangeduid als versterkte steden, de steden in de 16e en 17e eeuw als 
vestingsteden. Vaak maakten de vestingsteden deel uit van strategische – meestal op water 
gebaseerde - linies. In Nederland zijn er tientallen linies te vinden, de meeste uit de 19e en 
20e eeuw. De vestingsteden en waterlinies speelden een belangrijke rol in het Rampjaar en 
moesten het vaak zwaar ontgelden.  
 

Vestingsteden in Nederland 

Met blauw zijn aangegeven de steden die zich bij het 
Platform Rampjaarherdenking hebben aangesloten, o.a. 
Groningen, Zwolle, Den Bosch en Maastricht.  

Waterlinies in Nederland                                                                      

De meeste linies hebben een rol gespeeld in 1672, o.a. 
Friese Waterlinie, Oude Hollandse Waterlinie, Spaans-

Staatse Linie en Zuiderwaterlinie. 
                
Vestingsteden en versterkte steden                                                        

Wat is het verschil? Middeleeuwse steden waren weliswaar uitgerust met verdedigingswerken, maar deze 
dienden vrijwel uitsluitend de verdediging van de eigen burgers, geen groter strategisch geheel.                                                                                         
Vestingsteden zijn typisch voor de Vroegmoderne tijd en later, de periode waarin staten overtuigend de rol 
van steden overnamen en er ook sprake was van landsbelang naast stadsbelang. Het ging om het beschermen 
van strategisch belangrijke locaties, zoals een grens, sluis of  samenkomst van belangrijke land- of waterwegen. 

Waterlinies en vestingsteden

De meeste vestingsteden in Nederland maakten deel uit van strategische  (water)linies.  

Belangrijke linies in de 16e en 17e eeuw waren de  

• Linie van de Eems (Groningen) 
• Friese Waterlinie (Friesland) 
• Oude Holl. Waterlinie (Z-Holland- Utrecht) 
• Zuiderwaterlinie (Noord-Brabant) 
• Staats-Spaanse Linie (Zeeland)  

Belangrijke linies uit de 19e en 20e eeuw waren  

• Grebbelinie (Utrecht, eind 18e eeuw) 
• Nieuwe Hollandse Waterlinie (Utrecht) 
• Stelling van Amsterdam (Noord-Holland) 
• IJssellinie (Gelderland/Overijssel) 
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Meer dan 90 vestingsteden aangesloten bij Platform 

                                                     Maastricht: Ontdek Maastricht, de stad van de goede smaak! 

Bij de vestingsteden en waterliniegemeenten was er veel belangstelling om deel te nemen 
aan de Rampjaarherdenking. Meer dan 90 steden hebben zich aangesloten bij het 
Platform, waaronder steden als Groningen, Coevorden, Zwolle, Middelburg, Den Bosch en 
Maastricht. Alle steden zijn op de Vestingstedenkaart opgenomen met een korte story.

Groningen 

- Appingedam: Echt leven kan in Appingedam 
- Bad Nieuweschans: Puur genieten in Bad 
Nieuweschans                                                                   
- Bourtange: De eeuwenoude vesting Bourtange, 
sleutel van Groningen                                                                         
- Delfzijl: Vestingstadje aan de Waddenzee 
- Groningen: Er gaat niets boven Groningen! 
- Winschoten: Roos in de regio                                            
- Oudeschans: de parel van Westerwolde 

                                                                                   

 

 

Overijssel 

- Blokzijl: Blokzijl, Parel van de Zuiderzee                               
- Deventer: Bezoek de eeuwenoude Hanzestad 
Deventer                                                                             
- Genemuiden: Ontdek het stadje Genemuiden                 
- Hardenberg: Bezoek Hardenberg, vestingstad in 
het Vechtdal                                                                      
- Hasselt: Bezoek de oude Hanzestad Hasselt                        
- Kampen: Ontdek de Hanzestad Kampen                             
- Oldenzaal: de glimlach van Twente                                                                                  
- Ommen: Veelzijdig en Uniek                                                    
-  Steenwijk: Een vestingstad met imposante 
stadswallen                                                                                
- Vollenhove: eeuwenlang vestingstadje aan de  
Zuiderzee                                                                                
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@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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- Muiden: Ervaar de historie van de Hollandse 
Waterlinie in vestingstad Muiden                                            
-  Naarden: Bezoek Pittoresk Naarden, vol 
monumenten                                                                                
- Ouder-Amstel:  Ontdek Ouderkerk aan de Amstel!                                                                          
- Weesp: Vestingstad Weesp met haar prachtige 
stadhuis en Museum Weesp                                                                                           

Zuid-Holland 

- Alphen aan den Rijn: Bezoek Alphen, Archeon, 
Avifauna!                                                                                   
- Brielle: Beleef vestingstad Brielle, bekend uit de 
geschiedenisboekjes                                                                  
- Bodegraven-Reeuwijk: Bezoek Bodegraven-
Reeuwijk, midden in het Groene Hart                                     
- Dordrecht: Bezoek historisch Dordrecht, de oudste 
stad van Holland met meer dan 1000 monumenten 
- Gorinchem, de grootste vestingstad van 
Nederland                                                                         
- Nieuwkoop: Ontdek wat Nieuwkoop met je doet…                                                                              

 

Zeeland 

- Aardenburg: Oudste stad van Zeeland                                                                 
- Arnemuiden: vestingstadje met eigen karakter               
- Brouwershaven: Ik hou van Brouw! Mooiste stad 
aan de Grevelingen!                                                              
- Hulst: Hulst: voor levensgenieters!                                        
- IJzendijke: Bezoek de Spaans-Staatse Linie                       
- Middelburg: Monumentale stad hartje Zeeland                                                  
- Oostburg: Bezoek de Spaans-Staatse Linie                    
- Sint Maartensdijk: Oranje smalstad met rust, 
ruimte en natuur                                                                
- Sluis: Een heerlijke stad voor de echte 
Bourgondiër                                                                                 
- Retranchement: Bezoek de Spaans-Staatse Linie                      

- Tholen: Eiland Tholen, Zeeland op zijn mooist!            
- Veere: Mooie toeristenstad aan het Veerse Meer  
- Vlissingen: De geboortestad van Michiel de Ruyter                                                                                    
- Zierikzee: Zierikzee, parel aan de Oosterschelde!        

Noord-Brabant 

- Bergen op Zoom: Daar waar Brabant Zeeland 
kust…                                                                                                             
- Breda: Breda, gezellig met een defensie-kantje                 
- Den Bosch: ’s-Hertogenbosch, de onneembare 
moerasdraak                                                                               
- Geertruidenberg: Hollands’ oudste stad                            
- Grave: Grave, zuchtend onder veroveringen                              
- Heusden: Heusden, won de prestigieuze ‘Europa 
Nostra’ restauratieprijs                                                                
- Klundert: Klundert, een goed beschermde stad                     
- Megen: Megen, Pareltje aan de Maas                       
- Oss: Je treft het in vestingstad Oss                                        
- Ravestein: Ravestein, vrijplaats en Allemanskind   
- Steenbergen: Steenbergen, wisselende stuivertje 
tussen Spaanse en Staatse troepen                              
- Willemstad: Willemstad, de stad van Willem van 
Oranje                                                                                           
- Woudrichem: Bezoek Woudrichem, idyllisch 
vestingstadje in de Vestingdriehoek  

Limburg   

- Maastricht: Ontdek Maastricht, de stad van de 
goede smaak 
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 De  Rampjaarherdenking per provincie  
In  dit overzicht wordt beknopt vermeld wat er in  de diverse provincies aan activiteiten  is 
georganiseerd door provincies, gemeenten en culturele instellingen. Ook worden de 
provinciale organisaties genoemd die hierbij het voortouw namen.  

 

Groningen herdenkt Ontzet met diverse events en exposities 
Vuurwerk in de nacht van  Groningen 's Ontzet, 27 augustus 2022 

In Groningen werd de Rampjaarherdenking massaal gevierd, 
o.a. met een groot volksfeest, reenactment, vuurwerk, 
rondvaart en  diverse andere manifestaties in het weekend van 
Groningen ’s Ontzet (26-28 augustus). Vier gemeenten  - 
Groningen, Eemsdelta, Oldambt en Westerwolde – sloten zich 
aan bij het Platform.                                                                         
Belangrijk was ook de participatie van een  aantal musea en 
Groninger borgen. Het Groninger Museum en Noordelijk 
Scheepvaartmuseum organiseerden in 2022 tentoonstellingen 

die ieder op eigen wijze het Rampjaar in 1672 belichtten.  Maar ook een aantal Groninger borgen, musea en andere 
instellingen hebben zich bij dit initiatief  aangesloten zoals De Fraeylemaborg, Landgoed Nienoord, Landgoed 
Verhildersum, Stadsmuseum Appingedam, Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, Toren van Winschoten, Vesting 
Oude Schans, Museum Slag bij Heiligerlee, Huis te Wedde, Storyworld en de Groninger Archieven.                                                          

Al deze tentoonstellingen gaven samen een goed overzicht van de gevolgen van het Rampjaar in het Noorden van 
Nederland, met veel aandacht voor de stad Groningen, de Ommelanden en Coevorden. www.GO350.nl 

 

Friese Waterlinieweek start van nieuwe traditie 
Wandeltochten in de Friese Waterlinie 

De Friese Waterlinie werd aangelegd om de Friese Elf Steden  te 
beschermen. Daarom was het jammer dat geen van deze steden 
in de Rampjaarherdenking participeerde, zelfs Leeuwarden met 
de Princessehof niet. Gelukkig sloten de gemeenten in de Friese 
Waterlinie – Oost- en Weststellingwerf, Heerenveen  en  
Opsterland – zich wel aan bij de Rampjaarherdenking.  

In het kader van deze Friese Waterlinie werd in september een 
Friese Waterlinieweek gestart, met diverse events, exposities,  docudrama’s en  fiets- en wandelroutes. Verder was 
er een reeks van zes Schansenroutes met verhaal waarbij de schansen een belangrijke rol spelen. Bij drie schansen 
stonden historische-verhalenvertellers die hier hun verhaal deden.                                                                                                                               
Een cultureel hoogtepunt was de uitvoering van  After the Flood, een muziektheaterproductie van  Opera Spanga. 
In 2023 wordt een nieuwe Friese Waterlinieweek georganiseerd, hopelijk het begin van een nieuwe traditie! 
www.friesewaterlinie.nl 
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Coevorden  een  jaar lang in het teken van Bommen Berend  

Het muziekspektakel Bommen Berend trok duizenden  toeschouwers 
in Coevorden en Groningen 

Coevorden is de enige vestingstad in Drenthe en  maakte deel 
uit van de Linie van  de Eems die doorloopt tot in Groningen . 
Daarom werkten Coevorden  en  Groningen nauw samen bij een 
reeks activiteiten, zoals o.m. de  muziektheatervoorstelling 
Bommen Berend, door de Koninklijke Militaire Kapel Johan 
Willem Friso en  een keur van solisten, het Bommen Berend Pad 
en de herslag van de herdenkingspenning uit 1672.  

Andere activiteiten in Coevorden waren het muzikale locatietheaterstuk Het Ontzet van Coevorden, het 
jeugdtheater Bommen Berend, de uitgifte van de publicatie  Een Schricklijck Jaer en de  Garnizoensdagen van 26-28 
augustus met een reenactment van de Slag om Coevorden. Verder verzorgde het Stedelijk Museum Coevorden o.m. 
de tentoonstelling Mijndert & Karel: Helden van Coevorden  en de expositie De  vesting heroverd.  
www.cultureelcoevorden.nl 

 

 

  
IJsselacademie organiseerde Bommen Berend in Overijssel 

 
De Beat Bommen Berend Escaperoom Experience trok langs allerlei 
festivals in de provincie  
 
Ook in Overijssel was er veel aandacht voor de Nationale 
Rampjaarherdenking waarbij de oorlog met Bommenberend 
werd herdacht. De gemeenten Deventer, Hardenberg, Kampen, 
Oldenzaal, Ommen, Steenwijkerland, Zwolle en Zwarte 
Waterland – met in totaal 12 vestingsteden  - sloten zich aan bij 
de Rampjaarherdenking.  
 

De IJsselacademie vervulde hierbij een coördinerende rol. Op 3 juni gaf de IJsselacademie de aftrap tijdens een 
festival in Huis te Breckelenkamp in Lattrop. Op de speciale website www.bommenberendinoverijssel.nl verschenen 
allerlei verhalen over het Rampjaar in Overijssel en de activiteiten in het herdenkingsjaar 2022. Verder werd een 
Podcastserie Bommen Berend in Overijssel geproduceerd en tourde men met de Beat Bommen Berend Escaperoom 
Experience langs allerlei festivals in de provincie. 
 

Ook in diverse steden werd het Rampjaar herdacht., o.a. in Zwolle, Blokzijl, Ommen en Deventer. Blokzijl 
organiseerde een week lang 350 jaar stad Blokzijl. Ommen herdacht de muiterij op de Ommerschans. Een heel 
bijzondere expositie was te zien  in Museum De Waag in Deventer: Het Verraad van Deventer. Hierin wordt verteld 
waarom de stad zich -  na een kort beleg - aan de bisschop van Munster overgaf, wat de Deventenaren op ernstige 
verwijten kwam te staan. Het Rampjaar vormt een mooi spiegelmoment om de positie van Oost-Nederlandse steden 
als Deventer in de vroege dagen van de Republiek te illustreren.   www.ijsselacademie.nl      
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prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Rampjaarherdenking in Gelderland: wel activiteiten, geen provinciale betrokkenheid 

Een hoogtepunt was de Slag om  Grolle, die 1.500 reenactors van over 
de hele wereld trok  

In juni 1672 werd er hard gevochten bij de Passage du Rhin bij 
Lobith, het fort Knodsenburg en het Beleg van Nijmegen. De 
Fransen leden  grote verliezen en hun opmars stokte, waardoor 
het Staatse leger nog net op tijd de  Waterlinie in stelling kon  
brengen. Gelderland speelde dus een  belangrijke rol en had ook 
zwaar te lijden onder de oorlogshandelingen van  Bommen  
Berend. Desalniettemin was er bij de provincie en Erfgoed 

Gelderland geen animo om aan de Rampjaarherdenking  deel te nemen; ook Nijmegen hield zich afzijdig.                
Toch hebben een  groot aantal vestingsteden  en gemeenten zich aangesloten bij de Rampjaarherdenking. t.w. 
Berkelland, Buren, Culemborg, Doesburg, Huissen, Lingewaard, Groenlo, Harderwijk, Lichtenvoorde, Heukelum, 
West Maas en  Waal, Zevenaar en Zutphen. Vanuit historische verenigingen werden diverse  activiteiten ontplooid. 
In enkele plaatsen leidde dit tot massaal bezochte festivals (Slag om Grolle), exposities (bijv. Willem Sluyter, dichter 
doninee  in het Rampjaar in Museum De Scheper in Eibergen) en de expositie Als stadsmuren konden spreken…   in 
het Stedelijk Museum Zutphen.  Verder organiseerde de Heemkundekring Rijnwaarden een  schitterende 
manifestatie over de Passage du Rhin, die ook werd verfilmd door de NPO. Bij Tolhuys werd een monument 
onthuld en er verscheen een  publicatie. 

                                                                                                                                                                
Bruisend herdenkingsprogramma in Utrecht 

Camerata Traiectina trok met de voorstelling  Radeloos, redeloos, 
reddeloos door de provincie 
 
Utrecht was in het Rampjaar een van  de zwaarst getroffen 
provincies, door oorlogshandelingen, bezetting, vluchteling en 
stromen en  inundaties. Dat verklaart misschien  waarom er 
zoveel Utrechtse betrokkenheid was bij de Rampjaarherdenking . 
Niet alleen van de provincie en  provinciale instellingen (zoals 
Het Utrechts Archief , de overige RHC’s en Landschap Erfgoed 
Utrecht), maar ook van gemeenten. Meer dan 14 gemeenten 

sloten zich aan bij het Platform. Bijzonder is dat dit niet alleen vestingsteden  betrof maar ook gemeenten die zich 
betrokken voelden  bij de Rampjaarherdenking: De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, IJsselstein, Nieuwegein, Soest, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 
 
De activiteiten  in Utrecht bestonden  uit een  aantal events zoals de Herdenking van  Van Ghent in de Domkerk (op 
7 juni), de Dag van  het Rampjaar in Paushuize (op 7 oktober) en het Symposium Diplomatie in het Rampjaar (op 15 
oktober) in Kasteel Amerongen. Daarnaast was er een groot aantal exposities in kastelen en kerken, o.a. kasteel 
Amerongen, Slot Zuylen,  de RK Kerk in Vinkeveen, Slot Sypesteyn, het Waterliniemuseum Fort Vechten, de 
Domkerk in Utrecht, de Petruskerk in Woerden  en het RHC Breukelen. Verder organiseerden de Stichting OHW en 
het Platform Rampjaarherdenking  reizende exposities langs bibliotheken, dorpshuizen en gemeentehuizen.  
Deze activiteiten liepen parallel met de viering van het jubileum van  350 jaar Oude Hollandse Waterline , met 
tientallen  festiviteiten, exposities, wandel- en fietstochten enz. In diverse steden, o.a. Woerden en  Zeist werden  
speciale herdenkingsprogramma’s georganiseerd rond het thema Rampjaar. Ook op cultureel vlak kwam er veel van 
de grond o.a. de musical Rampjaar Anno Nu van  Opera Viva, de musical Water en  Vuur van  Hoofdkwartier 1672 
en  het buitenspel van Theatergroep Maarssen ‘32 op kasteel Nijenrode. Verder organiseerde  Camera Traiectina 
een muzikale tournee over het thema Radeloos, redeloos, reddeloos, en  trok Concerto d’Amterdam met Geert Mak 
langs diverse locaties.  www.oudehollandsewaterlinie.nl 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Noord-Holland wacht met Rampjaarherdenking tot 2023 

Een magnifiek hoogtepunt was de expositie Van de Velde, vader en  
zoon  in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam 

Dankzij de Oude Hollandse Waterlinie bleef het gewest Holland 
in het Rampjaar gespaard. De door de Zonnekoning fel begeerde 
"hoofdprijs"  Amsterdam ontsprong de dans. Toch was er in 
2023 weinig sprake van Noord-Hollandse betrokkenheid. Alleen 
de gemeenten Den Helder, Edam/Volendam, Gooise Meren, 
Ouder Amstel, Waterland en Weesp sloten zich aan bij het 
Platform Rampjaarherdenking. Amsterdam hield zich afzijdig.  

Wel heeft het Waterlands Archief enkele activiteiten ontplooid, 
zoals een expositie en lezingen, en naar verwachting zullen Den Helder en Gooise Meren (Naarden  en  Muiden) in 
2023 de Slag bij Kijkduin (augustus 1673) en de Berenning van Naarden (september 1673) herdenken. Er is een  
programma in voorbereiding met een symposium over de Hollandse Oorlog, exposities, rondwandelingen en ten 
slotte een dankdienst in de Grote Kerk van  Naarden (16 september 1673-16 september 2023).  

 

                                                           
Erfgoedtafel Zuid-Holland aanjager van jubileumprogramma OHW 350                             

De musical Water en  vuur van  Hoofdkwartier 1672 maakte een  
succesvolle tournee door Utrecht en Zuid-Holland 

In Zuid-Holland was de provinciale Erfgoedtafel Oude Hollandse 
Waterlinie aanjager van de Rampjaarherdenking die in het kader 
van  350 jaar Oude Hollandse Waterlinie werd geplaatst. Ook 
gemeenten  hebben zich bij het Platform Rampjaarherdenking 
aangesloten zoals Alphen aan den Rijn, Brielle, Dordrecht, 
Gorinchem en Nieuwkoop. Helaas lieten  de steden die in 1672 
veilig achter de linie lagen  - Gouda, Leiden, Delft enz. – verstek 
gaan. Hetzelfde patroon als in Friesland en  Noord-Holland… 

                                                                                                                                                                                                                
Het programma in Zuid-Holland omvatte een waaier aan sportieve activiteiten zoals wandelingen, vestinglopen., 
fietstours en de Kennedymars De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie. Op 19 maart werd het vernieuwde Museum 
Nieuwpoort geopend door twee gedeputeerden van  Utrecht en  Zuid-Holland; dit was tevens de start van het 
OHW-jubileumjaar. In Museum Nieuwpoort vertellen verschillende personages het grote verhaal van de kleinste 
vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie, met als motto: Geheimen van  de schatbewaarder van  Holland. 
In het vernieuwde museum is een grote rol weggelegd voor het Stadhuis, voor de inundatiesluis en de waterlinie 
zelf.  

Daarnaast waren er veel culturele activiteiten zoals een reeks Rampjaarconcerten (Camerata Traiectina en Groene 
Hart Orkest) , een lichtshow op de Lek, een uitgebreide educatieprogramma en roulerende exposities over thema’s 
als propaganda en de Oude Hollandse Waterlinie. Ook rouleerde de expositie Linie van  boven van Liniebreed. De 
meeste activiteiten werden onder auspiciën van de Erfgoedtafel OHW georganiseerd door de Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie, Liniebreed en  Struinen & Vorsen.                                                                                                                              

Verder organiseerde Het Hoofdkwartier 1672 een groot aantal activiteiten, zoals de succesvolle tournee van de 
musical Water en Vuur, een activiteitenfestival in Bodegraven en een rondreizende expositie. Ook werd een 
maandelijks Waterliniejournaal onderhouden. www.oudehollandsewaterlinie.nl 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 



55 

 

 Stichting Platform Stichting Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022  

                                                                                                                                                               
Zeeland herdenkt maritiem erfgoed  

Het muZEEum in Vlissingen stelde o.m. familieportretten van  Michiel 
de Ruyter ten toon 
 
Ook in Zeeland was er veel belangstelling voor de 
Rampjaarherdenking. In totaal namen 7 gemeenten, met in 
totaal 12  vestingsteden  deel aan het Platform, t.w. Aardenburg, 
Arnemuiden, Brouwershaven, Hulst, IJzendijke, Middelburg, 
Oostburg, Retranchement,  Sint-Maartensdijk,  Sluis, Tholen, 
Veere, Vlissingen en Zierikzee. In Hulst was er een vaste 
expositie over de vesting Hulst en de bewoners tijdens het 
Rampjaar en in het muZEEum in Vlissingen was er veel aandacht 
voor een  familieportret van  Michiel de Ruyter. Het Museum 

Het Bolwerk in IJzendijke heeft een vaste expositie over de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en het Rampjaar.  
 
In Aardenburg (gem. Sluis) draaide het hele jaar door een feestelijk programma ter herdenking van de Berenning 
van Aardenburg in 1672, met o.a. een historische rommelmarkt, het Openluchtspel “De Verloren Sleutel”, 
concerten,  lezingen, wandelroutes en een expositie in het Cultuurforum. www.staatsspaanselinies.eu 

 
 

Zuiderwaterlinie Alliantie geeft nieuwe visie op het Rampjaar  
Jubeljaar in  Ravestein: het Rampjaar 1672 wordt in Ravestein nog 
steeds gezien als een bevrijdingsjaar! 

In Noord-Brabant sloot de Zuiderwaterlinie Alliantie zich aan bij 
het Platform Rampjaarherdenking met in totaal 12 aangesloten 
vestingsteden: Bergen  op Zoom,  Breda, Den Bosch,  
Geertruidenberg, Grave,  Heusden,  Klundert, Megen , 
Ravestein, Steenbergen,  Woudrichem  en  Willemstad.    Het 
startsein voor de activiteiten werd hier gegeven  tijdens een 
drukbezochte Kennisdag op 8 april  in de Catharijnekerk 

in Heusden, met als motto   Van grenzen naar bruggen. Hieraan namen  ook de Oude en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie deel.  

De Zuiderwaterlinie heeft ook veel werk gemaakt van het onderzoek naar regionale verhalen over het Rampjaar. Al 
in 2021 sloegen tien regionale onderzoekers langs de Zuiderwaterlinie de handen ineen om te achterhalen wat er 
zich tussen 1672 en 1674 in Brabant afspeelde. Dit leidde tot de publicatie Rampjaar of jubeljaar? Brabant in 1672, 
waarin het Brabantse perspectief centraal staat. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Ravestein werd dit boek eind 
oktober gepresenteerd. 

Andere activiteiten waren een  podcastserie over Brabant in het Rampjaar en een lezingenreeks van Jos Cuijpers.. 
En naast expedities langs de Zuiderwaterlinie waren er wandelroutes, fietsroutes en andere evenementen, zoals 
een beklimmi g van  de Lambertustoren  in Vught in  het spoor van  de Zonnekoning. Bovendien liggen twee icoon-
wandelroutes langs de Zuiderwaterlinie. De Maand van de Geschiedenis in oktober 2022 stond hier ook in het 
teken van het Rampjaar. www.zuiderwaterlinie.nl 
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ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
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Limburg bereidt zich voor op Rampjaarherdenking in 2023 
 In 2021 werd het schilderij over het Beleg van Maastricht onthuld in 
het Limburgs Museum in Venlo. 
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In de haven van Ravenstein (foto Lieske Meima) 
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Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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 Platform Rampjaarherdenking: doel en middelen 
Het Platform Rampjaarherdenking heeft afgelopen  
jaren voor al deze initiatieven  een podium 
geboden en tegelijk zo breed mogelijke informatie 
verstrekt over de thema’s van het Rampjaar 1672. 
 
Ook streefde het Platform naar verbinding en  
ondersteuning van alle betrokken organisaties bij 
het programmeren, agenderen en afstemmen van 
de diverse activiteiten in het Jubileumjaar.  
 
 
Daarbij maakte het Platform gebruik van de volgende 
middelen:  
  
 1. publieksinformatie over het Rampjaar                                                                                                                                                                 

• uitgave maandelijkse Nieuwsbrief en kwartaalmagazine MAGAZIJN 
• websites www.rampjaarherdenking.nl  en www.rampjaar1672.info  
• het onderhouden van social media accounts o.m. op Facebook, Twitter en  Instagram 
• de uitgave van diverse flyers, programmaboekjes e.d. en de productie van enkele promotiefilmpjes  
• uitgave e promotie van enkele boeken over het Rampjaar, o.a. In het Spoor van  de Prins, de wereld van 

Willem III,  en Franse Tirannie, het Rampjaar op school                                                                                                                                                                           
• contacten met de media, o.a. de NTR/Andere Tijden, Maand van de Geschiedenis, radiorubrieken, 

kranten en vakbladen    
• ontwikkeling van merchandising producten zoals een Rampjaar-munt,  Rampjaar-kalender, een 

Vestingsteden-kwartet, Prins Willem III-bier en diverse publicaties over 1672 
• het ontwikkelen van het educatieprogramma Rampjaar voor kid 

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

• het organiseren  van  een  serie van  twintig Rampjaar-webinars, in samenwerking met Historizon. 
• het verzorgen  en  promoten  van  (museale) exposities  
• het organiseren van  en  deelnemen aan symposia, herdenkingen en andere uitwisselingen                                                                                                                                                                                                                                   
• het organiseren van  en  deelnemen aan evenementen, bijv. re-enactment festivals, concerten en  

theatervoorstellingen  
• het promoten van meer dan 25 nieuwe publicatie over het Rampjaar, zoals stripboeken, 

wetenschappelijke boeken, culturele reisgidsen  e.d.  

  3. verbinding en ondersteuning  van de diverse organisaties door 

• coördinatie en programmatische afstemming  in samenwerking met de provinciale organisaties en 
betrokken vestingsteden 

• het opstellen en beheren van de landelijke activiteitenagenda 2022 met wekelijkse updates 
• het bijwonen van activiteiten van de deelnemende organisaties, zoals congressen,  lezingen, festivals 

enz.  
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Platform Rampjaarherdenking: bestuur, organisatie en financiën  

Het Platform Rampjaarherdenking kent een Comité van Aanbeveling dat adviezen verstrekt 
aan het Algemeen Bestuur.  Het Platform wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur, 
waaruit een Dagelijks Bestuur is samengesteld. Aan het Programmabureau zijn een aantal 
projectmedewerkers, stagiaires en adviseurs verbonden. 

Comité van Aanbeveling 

 

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 om. Gouden 
Eeuw 
(www.lucpanhuysen.wordpres
s.com) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dr. Peter Rehwinkel, oud-
kamerlid (PvdA), oud-
burgemeester van Naarden en 
Groningen, nu wnd burge-
meester van Dijk en Waard.  

 

 

 

                                       

dr. Niko Roorda, senior 
consultant duurzame 
ontwikkeling en MVO 
(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 en 
voorzitter van de VN-
organisatie SUN (Scaling Up 
Nutrition). 

36 

 

                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 

1 

 

                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 

 

 Stichting Platform Stichting Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022  

Algemeen  Bestuur

 

Bernt Feis,                                 
voorzitter  

 

Bart Engbers,                                    
vice-voorzitter  

Patrick v Leeuwen, 
penningmeester 

 

drs. Merle Lammers,     
secretaris  

 

drs. Job van den  Broek, 
bestuurslid  

 

Bert Bouwmeester, 
bestuurslid 

 

Jos Cuijpers,                           
bestuurslid 

 

 

 
                               Bestuur en medewerkers tijdens de  

 

Dag van het Rampjaar (7 oktober 2022) 
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Programmabureau 

 

Priscilla v Alebeek,                                    
Projectmedewerker Erfgoedvrijwilligers  
 

 

Bram van Dorp,                                                                
Stagiair Historisch Onderzoek 

 

Kaylee Overkleeft,                                                       
Stagiair Historisch onderzoek 

Stagiaires en  adviseurs 
 
Sinds 2021 hebben de volgende studenten stage 
gelopen bij het Platform: 
Razzia Alphenaar 
Julius Birch 
Nienke van Dongen 
Mees Spijkerman 
Denise Tesink 
 
Waardevolle adviezen werden ontvangen van 
Marieke van  Egeraat 
Lidewij Nissen 
Patrick Trentelman 
Sanne Walet 
 

 

 
Het team in actie tijdens Open Monumentendag 
/Herdenking Slag om Woerden  (10 september 2022) 
 
Samenwerkingspartners 
 
Het Platform heeft afgelopen jaren nauw 
samengewerkt met de volgende bedrijven: 
 
Boot Systems (www.bootsystems.nl)  
Cor Werkt Beter (www.corwerktbeter.nl)  
D & K Pictures (danielle_kooijman@live.nl)  
Drukwerkstudio (www.drukwerkstudio.nl)  
Engelhard Nederland (www.ehnl.nl) 
Infozuil Nederland (www.infozuilnederland.nl)  
 

 
        Branko Scheggetman 1980-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben afgelopen jaren op een bijzondere 
manier samengewerkt met Branko 
Scheggetman.  Hij heeft het logo, de huisstijl en 
de website van het  Platform ontwikkeld en 
beheerd. Hoewel Branko aan een ernstige ziekte 
leed deed hij zijn werk steeds op zeer 
professionele en attente manier.  
Op 22 maart 2022 kregen wij het schokkende 
bericht dat hij is overleden. Wij bewaren een 
warme herinnering aan Branko. 
 
Bestuur en medewerkers Platform.  
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www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Financiën 
 
Het werk van het Platform Rampjaarherdenking is mogelijk gemaakt door bijdragen van  gemeenten en 
projectfinanciering door provincies en  culturele fondsen. In 2020 zijn alle 150 vestingsteden  in Nederland 
benaderd met het verzoek om een vrijwillige bijdrage, die op basis van het inwonertal varieerde van € 250 tot € 
1.250. Op dit verzoek hebben meer dan 90 vestingsteden (2/3 van het totaal) positief gereageerd. Ook hebben  
een aantal gemeenten - niet zijnde vestingsteden - een  bijdrage overgemaakt met het oog op de 
Rampjaarherdenking. Van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwegein, Woerden en Utrecht werden nog 
aanvullende subsidies ontvangen.  
De provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben beide een subsidie verstrekt voor het project publiekscampagne, 
gekoppeld aan  de reizende bibliotheken-expositie. 
Tenslotte hebben een aantal landelijke en  regionale fondsen  een bijdrage verleend, t.w. het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds 1818, het Elise Mathilde Fonds,  de 
Samenwerkende Maritieme Fondsen, de Rabobank en het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV).  
 
De uitgaven betroffen  vnl .de uitvoering van  een aantal projecten, zoals Publiekscampagne (Dag van  het 
Rampjaar in Utrecht, de roulerende bibliothekenexpositie, het project Rampjaar voor kids en het project 
Erfgoedvrijwilligers. Verder werden  enkele publicaties uitgegeven  zoals In  het spoor van de Prins en  de 
Vestingstedenkaart (in samenwerking met Liniebreed). Voor de uitvoering van  de projecten  werd een  beroep 
gedaan  op stagiaires, vrijwilligers en andere medewerkers onder regie van het bestuur. In onderstaande 
tabellen en cirkeldiagrammen zijn de belangrijkste geldstromen van  het Platform inzichtelijk  gemaakt.  
 
Per 31-12-2022 worden de activiteiten van de Stichting  Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 beëindigd. 
Wel wordt voorlopig de kenniswebsite www.rampjaar1672.info in stand gehouden. Deze website bevat 
informatie over het Rampjaar en documenten over het Platform. 
 
@ 1-12-2022 

 

Inkomsten 2020-2022 

Provincies Projectsubsidies                                                                             € 27.100 24 % 

Gemeenten Eenmalige bijdrage Platform Rampjaarherdenking                 € 37.100 33,5 % 

Fondsen Projectsubsidies                                                                              € 27.500 24,5 % 

Andere inkomsten Verkoop tickets enz.                                                                        € 8.000 7 % 

Boekverkopen  Verkoop publicaties, advertenties, etc.                                     € 11.800 11 % 

                                                                                             Totaal € 111.500 100 % 

INKOMSTEN 2020-2022

PROVINCIES GEMEENTEN FONDSEN BOEKVERKOPEN ANDERE INKOMSTEN
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                                   Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 

Franse Tirannie: feiten of 
propaganda? 

De meest verrassende uitgave is Franse Tirannie, 
de vertaalde heruitgave van een schoolboekje uit 
1674, twee jaar na het Rampjaar. Hierin worden 
alle Franse oorlogsmisdaden tot in de gruwelijkste 
details beschreven en afgebeeld in houtsneden die 
niets aan de verbeelding overlaten. Het was 
bedoeld voor schoolmeesters - om aan de kinderen 
voor te lezen of na te spelen met vader en zoon-
dialogen - en was zo populair dat er tientallen 
herdrukken zijn verschenen. De auteurs hebben 
ook een aantal gruwelverhalen onderzocht en aan 
fact-checking onderworpen. 
De vraag blijft hangen: was Franse Tirannie nu een 
feitenrelaas, of was het vooral oorlogspropaganda? 
@ Nicoline van der Sijs, Arthur der Weduwen e.a., 
Franse Tirannie, Het Rampjaar 1672 op school. 
Uitgeverij Waanders, www.waanders.nl 

Moordbranders in de Republiek 

Van hetzelfde laken een pak is het boek Moord- 
branders. Niet verwonderlijk want de heren 
historici uit die tijd schreven driftig van elkaar over. 
Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, 
was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
eeuw later schreef hij op wat hij in zijn jeugd had 
meegemaakt. De uitgave bevat een aantal van de 
prachtige, ingekleurde tekeningen van 
Nederlandse kastelen, forten en plaatsen. Het 
Rampjaar, gezien door de ogen van een destijds 
twaalfjarige ooggetuige. 
      

 

 

 

 

 

Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
www.wbooks.com                                             

Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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Uitgaven  2020-2022 

projecten Project gerelateerde uitgaven                                                   € 61.400 55 % 

publicaties In het Spoor van de Prins, Vestingstedenkaart                       € 12.800 11,5 % 

website Website ontwerp/beheer                                                           € 12.300 11 % 

personeel Onkostenvergoeding stagiaires, vrijwilligers                           € 15.700 14 % 

Organisatie Huisvesting, bestuurs- e.a. onkosten                                           € 9.300  8,5 % 

                                                                                            Totaal € 111.500 100 %    

 
 
De Nationale Rampjaarherdenking  1672-2022 is - behalve door de deelnemende gemeenten  - mogelijk 
gemaakt dankzij bijdragen van de volgende instellingen:  
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UITGAVEN 2020-2022

PROJECTEN PUBLICATIES WEBSITE
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was Andries Schoemaker twaalf jaar. Pas een halve 
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Ook deze titel Branden  of betalen? laat weinig aan  
de verbeelding over. In het gewest Utrecht hadden 
de Fransen de macht en moorden, plunderen en 
brandschatten was schering en inslag. Het boek 
gaat over Slot Zuylen en kasteel Amerongen. Slot 
Zuylen kon tegen een hoge prijs gespaard worden, 
maar Amerongen ging in vlammen op.                                            

@ Anne Doedens en Liek Mulder, Moordbranders 
in de Republiek. Uitgeverij Walburg Pers 
www.walburgpers.nl                                                            
@ Lodewijk Gerretsen, Renger de Bruin, Willem te 
Slaa, Branden of betalen, Kasteel Amerongen en 
Slot Zuylen in het Rampjaar. Uitgeverij W Books, 
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Soldaten in de Vechtstreek 

     
Gedetailleerd beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties 
van kleine groepjes Staatse soldaten. De bewoners 
van de Vechtstreek werden geconfronteerd met 
plunderingen, brandschattingen en verwoesting. 
Toen de Fransen afdropen, lieten ze een verlaten, 
geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
 Op de valreep verscheen eind november Soldaten  
in de Vechtstreek,  sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van  Dijk 
een aantal interessante  bronnen over het 
Rampjaar in de Vechtstreek.                                                                                           
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 
1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl 
@ Wouter van Dijk, Soldaten  in de Vechtstreek,  
sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 
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