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350 jaar Rampjaar (1672-2022) 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Platform Rampjaar Herdenking. In 2022 zullen we 

350 jaar Rampjaar herdenken.  

Dit Platform wil zo breed mogelijke informatie verstrekken over de thema’s van het Rampjaar.  

Verder wil het alle actieve organisaties die in dat jaar een activiteit willen organiseren een  podium 

bieden. Daarbij gaat het om de regionale organisaties, zoals Stichting Oude Hollandse Waterlinie of 

Zuiderwaterlinie Alliantie, maar ook de landelijke thema-organisaties,  denk aan Vrienden van De 

Witt. Doel is de diverse organisaties met elkaar te verbinden en hen te ondersteunen bij het 

programmeren en afstemmen van de diverse activiteiten in het jubileumjaar.  

Samengevat: het Platform Rampjaar Herdenking biedt 

 informatie over het Rampjaar; 
 promotie van de activiteiten in het Jubileumjaar 2022; 
 ondersteuning bij afstemming van het jubileumprogramma. 

Meer informatie vindt u op onze website: www.rampjaarherdenking.nl  

http://www.rampjaarherdenking.nl/


NTR denkt aan docuserie Rampjaar 1672 

HILVERSUM - In 2022 wordt het Rampjaar grootschalig 

herdacht. Een aantal landelijke organisaties heeft de 

handen ineengeslagen. Op tal van plekken in het land 

organiseren evenementen. Musea als Paleis Het Loo, 

Kasteel Amerongen, Gorcums Museum en Kasteel 

Loevestein tonen in 2022 hun topstukken rond het 

Rampjaar. Archieven in Utrecht en elders etaleren 

belangrijke documenten en dagboeken. Voor de NPO 

en de Afdeling Geschiedenis van de NTR biedt dit een 

uitgelezen kans om in 2022 aansluitend aan al die 

activiteiten in een 7-delige serie het spannende en 

belangrijke verhaal over het Rampjaar te vertellen. Dit 

platform wil zo breed mogelijke informatie verstrekken over de thema’s van het Rampjaar. De serie 

zal worden uitgezonden in het najaar van 2022, als 350 jaar Rampjaar wordt herdacht. 

Kasteel Amerongen: de familie Van Reede in het Rampjaar 

AMERONGEN - Kasteel Amerongen is onder meer 

bekend door zijn illustere bewoners. In de zestiende 

eeuw vestigde Govert van Reede zich op het kasteel en 

de familie Van Reede bleef meer dan drie eeuwen lang 

eigenaar. In 1673 werd het kasteel, dat toen in bezit 

was van Godard Adriaan van Reede en Margaretha 

Turnor, door de Franse troepen van Lodewijk XIV 

platgebrand. Op de oude fundamenten werd een 

Hollands classicistisch Huys gebouwd zoals dat er vandaag de dag nog staat. Voor de herdenking van 

het Rampjaar in 2022 wordt gedacht aan een rondleiding met audiotour over de rol van de familie 

Van Reede in het Rampjaar. 

 

Maand van de Geschiedenis kiest thema Rampjaar 

ARNHEM -- Wat een Ramp! Dat wordt het thema van 

de Maand van de Geschiedenis in oktober 2022. 

Daarmee haakt de Maand van de Geschiedenis aan bij 

de geplande activiteiten in het Herdenkingsjaar 2022. 

Dit jaar staat het thema Oost West centraal.  

Meer informatie op www.maandvandegeschiedenis.nl  

 

 

 

 

 

http://www.maandvandegeschiedenis.nl/


Rampjaar-expositie in Utrechts Archief 

UTRECHT - De 17e eeuw staat bekend als de 

Gouden Eeuw. Maar het jaar 1672-1673 was voor 

de stad Utrecht een jaar vol met rampen. Ontdek in 

de tentoonstelling 'Rampjaar 1672-1673' hoe 

Utrechters deze periode beleefden.                                                                                  

Met persoonlijke verhalen en getuigenissen:  zo zie 

je kasteelvrouwe Margaretha Turnor,  

kasteelvrouwe van Amerongen. Ze schrijft brieven 

aan haar man die als diplomaat in het buitenland 

bondgenoten zoekt.                                                                   

De expositie is tot 3 januari 2021 te zien. 

www.hetutrechtsarchief.nl  

 

Stripboek Rampjaar 1672 in de maak 

WOERDEN - Vrijwel de hele geschiedenis is 
verstript, van de Romeinen (Asterix) tot Anne 
Frank. Over de Tachtigjarige oorlog en met name 
het Beleg van Leiden werden speciale Suske en 
Wiskes uitgegeven en ook over Michiel de Ruijter 
verschenen stripboeken.  

Ook de geschiedenis van het Rampjaar leent zich 
voor een strip. De Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie is bezig met een informatief en 
historisch verantwoord stripboek dat de 

geschiedenis van de OHW behandelt, met daarin centraal het Rampjaar. Tekenaar Fred de Heij 
schildert aan de hand van de lotgevallen van enkele militairen  de dramatische gebeurtenissen in het 
Rampjaar. Het stripboek komt voorjaar 2021 uit. 

UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgesteld 

UTRECHT - De 44ste vergadering van het Unesco 

Werelderfgoedcomité die deze zomer zou 

plaatsvinden in de Chinese stad Fuzhou, is uitgesteld. 

Het comité zou twee nominaties met Nederlands 

erfgoed beoordelen: de Koloniën van Weldadigheid 

en de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Naar verwachting 

zullen het Werelderfgoedcomité, het Unesco 

secretariaat en de Chinese overheid er daarom naar 

streven nog voor het einde van 2020 in Fuhzou samen 

te komen. Of dit haalbaar is hangt af van de 

ontwikkelingen rondom de pandemie. Lees meer op www.liniebreedondernemen.nl 

 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/
http://www.liniebreedondernemen.nl/


Evenement Zuiderwaterlinie uitgesteld 

DEN BOSCH - Het evenement van 25 april 2020 rond de 

Vestingstedenroute Zuiderwaterlinie is uitgesteld 

vanwege het coronavirus. De Zuiderwaterlinie Alliantie 

is vastbesloten om met alle betrokken mensen alsnog 

een succesvol evenement te organiseren in april 

2021.Dan vindt er een exclusieve rit plaats met 

vooroorlogse auto’s dwars door de Zuiderwaterlinie.  

In Heusden, Geertruidenberg en Willemstad komen 

Brabantse gezelligheid en klassieke auto’s bij elkaar. 

Tussenstop Geertruidenberg en eindpunt Steenbergen 

staan bol van festiviteiten rond historische schepen, auto’s, motoren, fietsen en koetsen.  

Kom de sfeer opsnuiven in een van de vestingsteden of tijdens het slotfeest in Steenbergen! 

www.zuiderwaterlinie.nl  
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