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350 jaar Rampjaar (1672-2022) 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het Platform Rampjaar Herdenking, dat inmiddels de status 

van stichting heeft verworven. In 2022 zullen wij 350 jaar Rampjaar herdenken.  

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

podium bieden aan alle actieve organisaties die in dat jaar een activiteit willen organiseren. Daarbij gaat het 

om de regionale organisaties, zoals Gronings Ontzet, Stichting Oude Hollandse Waterlinie of Zuiderwaterlinie 

Alliantie, maar ook de landelijke thema-organisaties, zoals Vrienden van De Witt. Het 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 2022.  

Samenvattend biedt het Platform Rampjaar Herdenking: 

 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/


Stichting Platform Rampjaarherdenking opgericht 

WOERDEN - Op woensdag 22 juli is de Stichting Platform 

Rampjaarherdenking 1672-2022 opgericht. De Stichting wil een 

platform bieden voor alle informatie en activiteiten die over de 

landelijke Rampjaarherdenking in 2022 gaan. Daarbij wordt 

samenwerking gezocht met partnerorganisaties, overheden en 

lokale verenigingen die activiteiten organiseren. De Stichting heeft inmiddels de ANBI- status aangevraagd. 

Meer op www.rampjaarherdenking.nl  

Viering Groningens Ontzet gaat – aangepast – door! 

GRONINGEN - De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken is 
samen met de gemeente Groningen druk doende om de viering 
van het Ontzet van Groningen op 28 augustus door te laten 
gaan in aangepaste vorm. Enkele activiteiten zijn een - live 
uitgezonden - concert van het Noord Nederlands Orkest, de 
Groote Maaltijd (volgens de traditie een grote gehaktbal met 
zuurkool en aardappelen) en een maquette van het Beleg van 
Groningen in de Martinikerk. Met de inzet van diverse 
horecaondernemers zal het gehele Hoge der A worden 
omgetoverd tot één groot lang Bommen Berend-terras. 

Sommige activiteiten zijn beperkt toegankelijk.   Meer informatie op www.volksvermakengroningen.nl  

 Zuiderwaterlinie Autoroute feestelijk geopend 

DEN BOSCH - Op 10 juli is de Zuiderwaterlinie Autoroute 
feestelijk geopend tijdens de lancering van de website 
www.vestingstedenroute.nl. Het is de eerste autoroute 
langs vestingsteden op de website. Willemijn van Hees, 
voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (VNV) 
en Peter Staal, directeur van de KNAC, openden de  autoroute. 
De Zuiderwaterlinie autoroute leidt langs elf Brabantse 
vestingsteden, forten, kastelen, schansen en vestingwallen. Via 
de website, een app en een boekje is de route voor het brede 
publiek toegankelijk.   Bekijk de autoroute op 
www.vestingstedenroute.nl 

Op weg naar 2022: 350 jaar Groningens Ontzet 

GRONINGEN - De plannen voor de viering en herdenking van 
350 Jaar Groningens Ontzet beginnen steeds meer vorm te 
krijgen. Er komen grote exposities in het Gronings Museum en 
het Noordelijk Scheepvaartuseum, een documentaire van het 
Filmkollectief Groningen, een provinciebreed muziekconcours, 
uitwisselingen en een sportconcours. Ook wordt er speciaal 
lesmateriaal ontwikkeld, o.a. een strip over Gronings Ontzet. 
Meer informatie op www.volksvermakengroningen.nl 

http://www.rampjaarherdenking.nl/
http://www.volksvermakengroningen.nl/
http://www.vestingstedenroute.nl/
https://www.zuiderwaterlinie.nl/1001-ontdekkingen/zuiderwaterlinie-autoroute
http://www.vestingstedenroute.nl/
http://www.volksvermakengroningen.nl/


Historizon organiseert waterlinie-fietstocht 29 augustus 

VEENENDAAL - Reisorganisatie Historizon organiseert op 
zaterdag 29 augustus van 11.00 tot 17.00 uur een fietstocht 
langs de bijzondere waterlinielocaties in Woerden en de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze route ligt in handen van 
onze eigen reisleider Michiel van de Burgt. 
De fietstocht is een samenwerking tussen Historizon, Stichting 
Oude Hollandse Waterlinie en Hoofdkwartier 1672. Meer 
informatie:  https://historizon.nl/event/fietstocht-waterlinie/  

 

 

Verwacht: expositie Van de Veldes in Scheepvaartmuseum Amsterdam  

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. In 2021 brengt Het Scheepvaartmuseum de 
Van de Veldes in beeld in een grote overzichtstentoonstelling: 
Willem van de Velde, vader en zoon. Het is zeer uitzonderlijk 
dat zoveel werk uit het brede oeuvre van vader en zoon samen 
wordt tentoongesteld. Dit maakt dat de tentoonstelling een 
primeur is die alleen in Amsterdam te zien is. Voor meer 
informatie: www.hetscheepvaartmuseum.nl  

 

Kanonnen terug in Nieuwerbrug 

NIEUWERBRUG - Nieuwerbrug heeft zijn kanonnen weer terug! 
In 1672 lagen in Nieuwerbrug twee schansen om te voorkomen 
dat het Franse leger over de Rijndijken de smalle waterlinie 
konden oversteken. Het was één van de vijf belangrijke posten 
langs de linie. Afgelopen maand zijn de kanonnen weer 
teruggeplaatst. Naast de Tolbrug, in de tuin van de Brugkerk, 
verwelkomt een kanon de schepen die over de Oude Rijn 
varen. Naast de Wierickebrug begroet hij fietsers en 
automobilisten die ongemerkt door het oude fort rijden.  
De twee kanonnen zijn replica’s die van de Bataviawerf zijn 
overgenomen. Voor meer informatie: 
www.hoofdkwartier1672.nl   

 

https://historizon.nl/event/fietstocht-waterlinie/
http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
http://www.hoofdkwartier1672.nl/


Paleistuinen Het Loo geopend 
 

APELDOORN - Tot 30 september zijn de tuinen van Paleis Het 
Loo geopend. Er zijn bijzondere thema-exposities te zien zoals 
Blauw & Bont, met bijzondere Delfts aardewerken tuinvazen. 
Deze zijn vervaardigd naar voorbeeld van drie nog bestaande 
originelen die in de 17e eeuw zijn gemaakt voor de eerste 
bewoners van Paleis Het Loo, koning-stadhouder Willem III en 
koningin Mary. Andere activiteiten zijn Het dak op! en Muziek op 
zondag. Intussen gaan de restauratiewerkzaamheden gewoon 
door; in 2021 gaat het Paleis weer open.  
Meer informatie op www.paleishetloo.nl  

Michiel de Ruyter-vaarroute geopend in Abcoude 

ABCOUDE - Op 25 juni 2020 hebben burgemeester Maarten 
Divendal en (inmiddels oud-) directeur Bernt Feis van de 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie de Michiel de Ruyter-
vaarroute in Abcoude geopend. Met de onthulling van het 
informatiebord was de steiger officieel geopend. Deze maakt 
onderdeel uit van de prachtige OHWL-vaarroute 'Michiel de 
Ruyter' die langs diverse veenriviertjes voert waar in het 
Rampjaar uitleggers - bewapend door De Ruyter’s mariniers - 
strijd leverden tegen de Franse troepen. Er zijn 
informatieborden te zien en audiofragmenten te beluisteren 
die stap voor stap het geschiedenisverhaal vertellen. Zie voor 
meer informatie https://oudehollandsewaterlinie.nl/de-

michiel-de-ruyter-vaarroute/  

Nieuw! De veertigjarige oorlog (1672-1712) 
 
AMSTERDAM - Medio juli heeft de bekende militair-historicus Olaf van 
Nimwegen een nieuw boek uitgebracht bij uitgeverij Prometheus: ‘De 
veertigjarige oorlog, 1672-1712’. In die veertig jaar was de Republiek der 
Verenigde Nederlanden in een titanenstrijd met het Frankrijk van de 
Zonnekoning verwikkeld. Onder aanvoering van stadhouder-koning Willem 
III (1650-1702) leverde zij een gigantische militaire inspanning. Na veertig 
jaar oorlog kon er geen twijfel over bestaan dat de Republiek de hoeksteen 
was geweest van de grote Europese allianties die de troon van Lodewijk XIV 
aan het wankelen hadden gebracht. De Veertigjarige Oorlog had Frankrijk 
zozeer uitgeput dat het tot na de revolutie van 1789 zou duren voordat de 
Fransen opnieuw veroveringsoorlogen voerden. 
https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/olaf-van-nimwegen    

 

http://www.paleishetloo.nl/
https://www.abcoude.nl/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/de-michiel-de-ruyter-vaarroute/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/de-michiel-de-ruyter-vaarroute/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/de-michiel-de-ruyter-vaarroute/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/de-michiel-de-ruyter-vaarroute/
https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/olaf-van-nimwegen


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 zij 

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. 

Rampjaar-expositie in Utrechts Archief verlengd tot 2021 

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  
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