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Platform Rampjaar sluit herdenkingsjaar af  
                                                                                                                                                                                   

WOERDEN - Het Platform Rampjaarherdenking sluit binnenkort het herdenkingsjaar af; eind decem-

ber wordt het Platform opgeheven. Dit is dus de allerlaatste Nieuwsbrief. Wel blijft er nog een in-

formatiesite www.rampjaar1672.info in de lucht en een aantal exposities lopen door tot voorjaar 

2023. Veel vestingsteden gaan door in samenwerking met Stichting Liniebreed Ondernemen. Ook 

staan er in 2023 nog enkele herdenkingen op stapel, o.a. in Kijkduin en Naarden.

Massale belangstelling 

Voorzitter Bernt Feis toont zich tevreden over de massale belang-

stelling voor de Rampjaarherdenking.  Bijna alle provincies en 

meer dan 90 vestingsteden hebben hieraan deelgenomen, met 

tientallen exposities, manifestaties en concerten. En van het 

Zeeuwse Aardenburg tot het Groningse Bourtange liep de bevol-

king uit voor festivals en amateur-theater waaraan iedereen - van 

de bakker tot de dokter – deelnam, aldus Feis. De NPO verzorgde 

een zevendelige docuserie die per aflevering 650.000 kijkers trok.  

En in oktober, de Maand van de Geschiedenis - gewijd aan het 

thema Rampjaar - werden er meer dan 600 activiteiten georgani-

seerd.  Ook verschenen dit jaar al meer dan twintig boeken over 

het Rampjaar, waarin niet alleen nieuwe feiten boven water wer-

den gehaald maar ook een nieuw perspectief ontstond. Zo 

spreekt men in katholiek Brabant niet alleen van het Rampjaar 

maar ook van het Jubeljaar… 

http://www.rampjaar1672.info/


Willem III: “de Zelensky van het Rampjaar” 

Waarom sloeg de Rampjaarherdenking zo aan? Volgens Feis 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, een echt “rampjaar”.  Nog nauwe-

lijks bekomen van corona beheersten de wereldwijde klimaatramp, de energiecrisis, het boerenverzet 

en Oekraïne het nieuws. Vooral Oekraïne: bij vrijwel alle herdenkingen ging het over Oekraïne waarbij 

stadhouder Willem III als leider werd vergeleken met president Zelensky. Net als nu in Oekraïne werd 

ons land in 1672 overvallen door een machtige vijand, speelde oorlogspropaganda een grote rol en 

verkeerde de bevolking in een moeilijke en soms uitzichtloze positie… De parallellen liggen dus wel 

voor de hand, aldus Feis. 

Herdenking nog niet afgelopen 

Is de Rampjaarherdenking nu helemaal afgelopen? Nee, de Fransen zouden ons land pas eind 1673 

verlaten en de oorlog ging zelfs door tot de Vrede van Nijmegen in 1678. Komend jaar worden o.m. de 

Zeeslag bij Kijkduin, het Beleg van Maastricht en de Bevrijding van Naarden herdacht. En een aantal 

exposities gaan nog door, o.a. in Kasteel Amerongen; ook lopen er nog een aantal onderwijsprojecten. 

Wie meer wil weten over het Rampjaar kan terecht op de website www.rampjaar1672.info.  

                                                                                                                                                      
Platform schenkt € 1.000 aan UNHCR voor vluchtelingen Oekraine 

WOERDEN – In bijna alle herdenkingen afgelopen jaar werd het 
Rampjaar 1672 vergeleken met de oorlog in Oekraïne. Voor de 
inwoners van dit land is 2022 een echt Rampjaar geworden met 
de inzet van het moderne wapentuig van de 21e eeuw.  Hierdoor 
zijn massale vluchtelingenstromen op gang gekomen. Daarom 
vond het bestuur het passend om een donatie van € 1.000 te 
doen aan de campagne van de UNHCR voor hulp aan de 

vluchtelingen in Oekraïne. Het geld is afkomstig uit de opbrengst van de verkoop van tickets, boeken 
en andere promotieartikelen door het Platform.  

Dr. Peter Rehwinkel gaf lezing over “Amalia, de plicht roept.” 

WOERDEN – Op vrijdag 9 december verzorgde dr. Peter 
Rehwinkel het laatste Rampjaar webinar naar aanleiding van zijn 
recent verschenen boek ‘Amalia, de plicht roept’. Peter 
Rehwinkel was burgemeester in verscheidene steden en 
voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer. Hij is 
gepromoveerd in het staatsrecht en schreef verschillende 

boeken.  
Peter Rehwinkel beziet Amalia in het historische perspectief van het Huis van Oranje-Nassau. Een van 
haar voorvaderen is Willem III die in 1672 het stadhouderschap in ere herstelde. In zijn webinar gaat 
Rehwinkel ook in op het actuele nieuws over Amalia. Wie het webinar nog eens wil terugkijken kan 
hier klikken.                                          
 
                                                                                                                
 

http://www.rampjaar1672.info/
https://historizon.webinargeek.com/watch/replay/1848254/3d5f07aa3fc43912e0ffbdf5eb62ef21/


 
Bijna uitverkocht! In het Spoor van de Prins, de 
wereld van Willem III 
 
Het boek behandelt het leven van de prins en stadhouder-koning 
Willem III die een belangrijke rol speelde in het Rampjaar 1672.  De 
auteurs drs. Jan van Es en drs. Bernt Feis gaan langs een aantal 
bekende plekken uit zijn leven zoals paleizen, jachthuizen en 
slagvelden. Op deze plekken zijn recreatieve routes uitgezet.   
Het boek is aantrekkelijk uitgevoerd: groot formaat 21 x 30 cm, hard-
cover, meer dan 225 illustraties, 136 blz., prijs € 19,95 excl. verzend-
kosten a € 5,00.  Uit. Platform Rampjaarherdenking.  ISBN 
9789090356587.  
Wacht niet te lang met bestellen, want het boek is bijna uitverkocht! 
Het boek is hier te bestellen. 
 

 

Franse Tirannie, het Rampjaar op school 
 
Bij het Platform zijn ook nog enkele exemplaren te koop van Franse 
Tirannie, de hertaalde 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 
 
Deze exemplaren zijn afgeprijsd van € 22,50 naar € 15, maar er worden wel € 5,00 verzendkosten berekend. 
Wie belangstelling heeft kan een exemplaar nabestellen bij  contact@rampjaarherdenking.nl. U krijgt het 
boek dan - met factuur – binnen 5 dagen toegestuurd.  

 

Nieuw onderzoek: hoofdkwartier Willem III lag in Alphen aan den Rijn 
 

Het hoofdkwartier van stadhouder Willem III lag in het Ramp-
jaar 1672 niet in Nieuwerbrug maar in Zwammerdam en – vanaf 
december – in hartje Alphen. En niet alleen Bodegraven en 
Zwammerdam maar ook een deel van Alphen had in het Ramp-
jaar zwaar te lijden onder de Franse aanvallers. 
 
Dit zijn enkele nieuwe feiten die het onderzoek in Alphen aan 
den Rijn, afgelopen jaren heeft opgeleverd. Het onderzoek staat 
gepubliceerd in drie artikelen en een dikke Rampjaarspecial van 
het tijdschrift De Viersprong. Het meest recente artikel van his-
torica Ria Vitters bevat opmerkelijke feiten.  
 
 
 

 

Stadhouder Willem III en het Huys te 
Alphen (uit: De Viersprong) 

https://rampjaar1672.info/spoor-van-de-prins/
mailto:%20contact@rampjaarherdenking.nl


Cold case onderzoek naar zes skeletten 
 

Aanleiding voor de artikelenserie was een cold case onderzoek 
naar menselijke resten, gevonden in Alphen aan den Rijn in 
2017.  Het is inmiddels forensisch bewezen, dat dit slachtoffers 
waren uit 1672, die vermoedelijk allen de dood hebben gevon-
den op 28 december – de dag van de Franse inval – en vanuit 
Bodegraven of Zwammerdam de Rijn af zijn gedreven naar Al-

phen. Het ging hier om twee volwassen mannen, twee jon-
gens van ongeveer 16 jaar, een kind van ongeveer 10 jaar en 

een baby van een maand…                
De Franse troepen van generaal Luxembourg verwoestten op hun rooftocht niet alleen Zwammerdam 
en  Bodegraven, maar kwamen helemaal tot Fort Goudse Sluis in Alphen. De Rijn, de Gouwe en de hier 
gelegen sluis waren van strategisch belang voor het leger van de Prins. Daarom liet hij daar een groot 
fort bouwen: het ‘Fort Goutsche Sluys’ (nu Gouwsluis), waar de Fransen niet voorbij konden komen.  
 
‘t Huys te Kruydenberg en ‘t Huys te Alphen  

 
Hofstede Kruidenburg aan de Dammekant in Bodegraven   
 
Over de precieze locatie van het hoofdkwartier van de Prins 
wordt al 350 jaar gebakkeleid door historici. Ria Vitters maakt nu 
aan deze discussie een einde. Zij toont aan de hand van gedegen   
bronnenonderzoek aan, dat de Prins vanaf juni 1672 zijn hoofd-
kwartier had in ’t Huys te Kruydenberg in Zwammerdam. Ook 
deze hofstede ging in vlammen op, maar werd op dezelfde plaats 
herbouwd en bestaat nog steeds (nu Hofstede Kruidenburg). Be-
gin december 1672 werd het hoofdkwartier verplaatst naar ’t 

Huys te Alphen, beter bekend als ’t Hof van Alphen, een grote buitenplaats ten zuiden van het dorp 
Alphen (nu wooncentrum Hof van Alphen) en bleef als zodanig in gebruik tot 19 juli 1673. 
 
@ De losse nummers en de special van De Viersprong over het Rampjaar kosten € 6 per stuk (excl. verzend-
kosten) en kunnen worden besteld bij de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn, maar zijn ook verkrijg-
baar bij boekhandel Haasbeek in Alphen aan den Rijn. Klik hier voor meer info. 
 

28 december in Zwammerdam: Stille Tocht Rampjaarherdenking  
 
ZWAMMERDAM – De Belangenvereniging Zwammerdam en de 
PKN-kerk van Zwammerdam organiseren op 28 december een 
Stille Tocht in Zwammerdam. Aanleiding is de Franse inval 350 jaar 
geleden, waarbij het dorp werd uitgemoord en verwoest. In de 
destijds verbrande en later herbouwde Dorpskerk zal de verloren 
gewaande tekst van het gedenkbord officieel worden onthuld. 
 
De tocht – voorgegaan door een groep fakkeldragers en tamboers 
– begint voor de genodigden om 19.15 bij Schans Altelaat aan de 
Ziende en zal om 19.30 bij de Ziendebrug zijn, waar iedereen kan 
aanhaken. De route gaat vervolgens door het dorp naar de 
Dorpskerk, waar diverse activiteiten zullen plaatsvinden.  
Klik hier voor meer informatie.  

 
 

De skeletten waren te zien in de bibliotheek 

https://www.histveralphenadrijn.nl/
http://www.zwammerdam.net/


Vanaf 15 januari: expositie Passage du Rhin te zien in Fort Pannerden 
 

DOORNENBURG - Wie de expositie Passage du Rhin in Lobith en 
Zevenaar afgelopen jaar heeft gemist kan binnenkort terecht in 
Fort Pannerden bij Doornenburg. 
Daar zal vanaf 15 januari tot half april (na eerdere succesvolle 
exposities in Lobith en in het Liemers Museum Zevenaar) de ten-
toonstelling 'Passage du Rhin' te zien zijn onder de voorlopige ti-
tel 'Passage du Rhin 1672, Fort Pannerden 1872'. Er zal een 'link' 
gemaakt worden tussen wat er na Lobith in 1672 gebeurde, het 
graven van het Pannerdens kanaal en de strategische positie van 

het Fort vergelijkbaar met die van Schenkenschans in 1672. Meer informatie is hier te vinden. 
 

Rampjaarherdenking in 2023: veel exposities lopen door 
 

Johan van Huchtenburg, Het Beleg van Naarden, ca. 1673-1702. 
 

Hoewel de Nationale Rampjaarherdenking is afgesloten zullen er 
ook in 2023 nog activiteiten plaatsvinden rond het Rampjaar. Zo 
worden in de zomer o.m. de Zeeslagen bij Schooneveld en 
Kijkduin herdacht. Op 16 september is de herdenking van de 
Berenning van Naarden. Minder feestelijk zal de herdenking van 
de Val van Maastricht worden, de stad die op 26 juni 1673 in 
Franse handen viel. Andere mijlpalen zijn de aanleg van de 
Groote Zeesluis van Naarden en de bouw van Fort 
Wierickerschans, komend jaar 350 jaar geleden.  

Een aantal exposities loopt in 2023 door. Hierbij een overzicht:  

 

Activiteiten- en expositiekalender 2023 
 

 Wanneer? Waar? Wat? 

t/m 8 januari 2023 Groningen Museum aan de A: Welkom in 1672! 

t/m 8 jan. 2023 Zutphen  Stedelijk Museum expositie Als stadsmuren konden 
spreken… 

t/m 26 februari 2023  Leek (Gr.) Landgoed Nienoord: De andere Gouden Eeuw van Occa 
Ripperda 

t/m 5 maart 2023 Loevestein Slot Loevestein: expositie Denkend aan water… 

t/m 5 maart 2023 Woerden  Stadsmuseum Woerden: (On)peilbaar water  

t/m 26 maart 2023 Coevorden Stedelijk Museum Coevorden: De Vesting heroverd 

t/m 31 maart 2023 Amerongen Kasteel Amerongen: Goet en Bloet in het Rampjaar 

t/m 31 maart Breukelen RHC Breukelen: Soldaten in de streek (1672-1673) 

t/m 23 april  Naarden Comeniusmuseum: Comenius en De Geer in oorlog en vrede 

19-21 augustus 2023 Kijkduin  Jubileum Slag om Kijkduin 1673-2023 

16 september 2023 Naarden Herdenking Berenning van Naarden 1673 in Grote Kerk 
Naarden 

16 september Friesland Start 2e Friese Waterlinieweek 

hele jaar Nieuwpoort Museum Nieuwpoort: Geheimen van de schatbewaarder van 

Holland 

hele jaar Lelystad Batavialand: Vlaggenschip De Zeven Provinciën 

 

https://www.fortpannerden.eu/


Kasteel Amerongen: Goet en Bloet, de Van Reedes in Rampjaar 1672 

AMERONGEN – Precies 350 jaar geleden vond het Rampjaar 
plaats. Kasteel Amerongen werd geplunderd en platgebrand door 
de troepen van Lodewijk XIV. Om het Rampjaar te herdenken 
staat Kasteel Amerongen in het teken van Goet en Bloet: een 
tentoonstelling met het spannende verhaal vanuit het oogpunt 
van de invloedrijke familie Van Reede. Unieke brieven uit deze 
tijd geven een persoonlijk inkijkje in de beleving van het Rampjaar 
door de veerkrachtige familie. Voor meer informatie bekijk de 
website. 

RHC Vecht en Venen (Breukelen): Soldaten in de streek 1672-1673 

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. In de interactieve 
tentoonstelling is een selectie van bijzondere zeventiende-
eeuwse documenten, brieven, verslagen, prenten en boeken te 
zien. Zij geven een goed beeld van het Rampjaar en de gevolgen 
voor de regio. De tentoonstelling is tot en met 31 maart 2023 
vrij toegankelijk te bezoeken. Voor meer informatie bekijk de 
website. 

Stedelijk Museum: Als stadsmuren konden spreken  
 

ZUTPHEN – Op 12 november 2022 is het precies 450 jaar geleden 
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. Dit jaar 350 jaar geleden. Beide gebeurtenissen 
zorgden voor grote stedenbouwkundige veranderingen in 
vestingstad Zutphen. Onze tentoonstelling zal de ontwikkeling 

van Zutphen als vestingstad laten zien. De tentoonstelling is te zien tot en met 8 januari 2023. Voor 
meer informatie bekijk de website.  
 

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 
(voorgeen Noordelijk Scheepvaart museum) in Groningen. Voor 
meer info bekijk de website. 

 
 

https://www.kasteelamerongen.nl/goet-en-bloet
https://rhcvechtenvenen.nl/tentoonstellingen/soldaten-in-de-streek-1672-1673
https://museazutphen.nl/als-stadsmuren-konden-spreken/
https://museumaandea.nl/


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. Voor meer informatie 
bekijk de website. 

                                                                                                                                                         

Platform rouleert Rampjaarexpositie langs 15 bibliotheken  

WOERDEN – Al bijna een half jaar lang rouleert het Platform 
Rampjaarherdenking een expositie langs 15 bibliotheken in 
Utrecht en Zuid-Holland. In november en december is de 
expositie te zien in de bibliotheek in Hoograven/Utrecht 
(december), en in de bibliotheek van Leiden (tot eind 
december). Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website. 

 
                                                                                                                                                          
Nieuw boek over Rampjaar in Friesland: Ruiter voor de republiek 

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

 Joost Kingma, Ruiter voor de republiek. Ignatius van Kingma een Friese 

kolonel in het rampjaar 1672 ISBN 978 90 561 5821 7, Paperback ,192 pagina's, verkoopprijs € 24,50, 
www.noordboek.nl  

 
 
 

https://www.stadsmuseumwoerden.nl/tentoonstellingen/on-peilbaar-water-8-hedendaagse-kunstenaars-over-de-relatie-tussen-mens-en-water-in-het-groene-hart
https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/
http://www.noordboek.nl/


Nieuw boek over Soldaten in de Vechtstreek 
 

BREUKELEN – Afgelopen jaar verschenen twee publicaties over 
de strijd in de Vechtstreek. In Een ramp voor de Vechtstreek 
beschrijft streekkenner 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 – collectiebeheerder bij RHC Vecht en Venen in 
Breukelen - een aantal interessante bronnen over het Rampjaar in de Vechtstreek. De gelijknamige 
expositie is nog tot in het voorjaar van 2023 te zien. 
 
@ 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 

Nieuw perspectief in Noord-Brabant: Rampjaar of jubeljaar? 

RAVESTEIN - Ir. Jos Cuijpers van de Zuiderwaterlinie presenteerde 
op 30 oktober in vestingstad Ravenstein een unieke publicatie. 
Voor het eerst is het Brabantse perspectief op Het Rampjaar 1672 
onderzocht en gebundeld in het boek ‘Rampjaar of jubeljaar? 
Brabant in 1672’. Nu wordt duidelijk dat het Rampjaar nog meer 
nuances kent: Brabant droeg veel bij aan de verdediging van de 
protestantse Republiek, maar in katholieke vrijstaten werd de be-
zetting door de Fransen als ware bevrijding gevierd. Het afschud-
den van het Hollandse juk was iets om over te jubelen. Het Ramp-
jaar is daarmee een belangrijk fundament voor het Brabant van 
nu: de grens van boven en onder de rivieren, van harde en zachte 
G, van patat en friet, van protestanten en katholieken. De verha-
len uit dit boek bieden nieuwe inzichten op een bekende geschie-
denis en leren ons meer over het Brabant van vandaag.  

Klik hier voor meer informatie en om te bestellen bij Pictures Publishers. 

http://www.verloren/
https://www.picturespublishers.nl/product/rampjaar-of-jubeljaar-brabant-in-1672-74/
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