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Propaganda in het Rampjaar: van Amsterdam tot Aleppo 

AMSTERDAM/NIJMEGEN – ‘Propaganda in het 

Rampjaar: Van Amsterdam tot Aleppo’ is het 

onderwerp van het Rampjaar webinar dat dr. Rosanne 

Baars (Universiteit van Amterdam) en dr. Josephine van 

den Bent (Radboud Universiteit) op vrijdag 10 

september om 16.30 uur gaan geven.  

In het Rampjaar werd een ongekende hoeveelheid 

propaganda verspreid. Nederlandse pamfletten 

Rosanne Baars en Josephine van den Bent            beschreven de gruweldaden van Lodewijk XIV. Franse            

propaganda prees de heldendaden van Lodewijk XIV en maakte de ‘hoogmoedige’ Nederlanders 

zwart. Deze propaganda bleef niet beperkt tot West-Europa.  

In deze lezing laten wij zien dat Frankrijk zelfs anti-Nederlandse pamfletten verspreidde in het 

Osmaanse Rijk, een belangrijke handelspartner van de Fransen en Nederlanders. Dit aan de hand van 

een unieke archiefvondst, een Frans pamflet uit 1673, geschreven in het Arabisch, waarin de 

gebeurtenissen in het Rampjaar werden uitgelegd aan een Arabisch publiek!    

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

           

 

                                                                                   

   

https://historizon.nl/event/propaganda-in-het-rampjaar-van-amsterdam-tot-aleppo/


Maastricht sluit zich aan bij Platform Rampjaarherdenking                                    

MAASTRICHT –  De vestingstad Maastricht sluit zich aan 

bij het Platform Rampjaarherdenking. De stad speelde 

een belangrijke rol bij het Beleg van Maastricht in 1672 

en 1673. Daarbij sneuvelde de befaamde musketier 

d’Artagnan voor de poorten van de stad. Er wordt o.m. 

gedacht aan een Route d’Artagnan die begint bij zijn 

geboortedorp Lupiac in Frankrijk en eindigt in 

Maastricht. Inmiddels zijn ook elf Brabantse 

vestingsteden lid geworden van het Platform. Inmiddels 

zijn meer dan 50 steden aangesloten. Bekijk Maastricht 

op de Vestingstedenkaart van onze site:  

 

Platform gaat samenwerken met Madurodam 

DEN HAAG - Platform Rampjaarherdenking gaat een 

samenwerking aan met Madurodam. Afgelopen 

maanden vonden hierover besprekingen plaats waarbij 

ook de Maand van de Geschiedenis was betrokken.  

Madurodam heeft afgelopen jaren enkele paviljoens 

ontwikkeld over Gouden Eeuw-thema’s als het Hof van 

Nederland (Tachtigjarige Oorlog) , de Nieuw 

Amsterdam (VOC) en de Waterwolf (ontginningen).  

Ook zijn er routes langs stadspaleizen uit de Gouden 

Eeuw. Platform Rampjaarherdenking denkt aan 

projecten op het gebied van educatie en boekpresentaties. De plannen zullen komende maanden 

verder worden uitgewerkt.   

                                                                                                                                               

Noordelijk Rampjaaroverleg van start, met ook Friese Waterlinie! 

GRONINGEN - Op 23 juni ging het eerste Noordelijk  

Rampjaaroverleg van start. Voor het eerst was ook de 

provincie Friesland vertegenwoordigd. Aan dit overleg 

namen - naast het Platform - de vier noordelijke 

provincies deel, vertegenwoordigd door organisaties 

als Groningens Ontzet, Friese Waterlinie en It Fryske 

Gea, Coevorden Culturele Gemeente en 

IJsselacademie. Het overleg gaat de plannen van de 

vier provincies coördineren, o.a. de educatieprojecten, 

routes en herdenkingen. Ook komt er een publicatie 

over het Rampjaar in Noord-Nederland met veel 

aandacht voor het Noord-Nederlands perspectief op 

het Rampjaar.  Het Noordelijk Rampjaaroverleg krijgt ook een vertegenwoordiger in het Algemeen 

Bestuur van het Platform. Klik hier voor meer informatie over de Friese Waterlinie. 

https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/
http://www.madurodam.nl/
http://www.friesewaterlinie.nl/


Nieuw bestuurslid Jos Cuijpers gaat Brabant vertegenwoordigen 

DEN BOSCH – Afgelopen voorjaar is er een 

samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 

Platform Rampjaarherdenking en de Zuiderwaterlinie. 

In het kader van deze overeenkomsten zijn alle elf 

Brabantse vestingsteden lid geworden van het 

Platform, zoals Den Bosch, Breda en Bergen op Zoom. 

Verder gaat ir. Jos Cuijpers de Brabantse organisatie 

vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur van het 

Platform.  Jos Cuijpers is onderzoeker en adviseur op 

het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening en  auteur van de Erfgoedvisie van de 

Zuiderwaterlinie (2019). Klik hier voor meer informatie.  

                                                                                                                                         

Museum van de Maand: Slot Loevestein met expositie Hugo de Groot  

LOEVESTEIN - Het  nieuwe Museum van de Maand is 

Slot Loevestein; het museum(kasteel) met het 

bijzondere historisch verhaal! Het slot is vooral bekend 

door de ontsnapping van de schrijver en 

rechtsgeleerde Hugo de Groot op 22 maart 1621, dus 

400 jaar geleden. Door zichzelf in een boekenkist te 

verstoppen wist hij te ontsnappen uit zijn 

gevangenschap en vluchtte hij naar Frankrijk.  

Om deze mijlpaal te herdenken is vorige maand de 

expositie 400 jaar Hugo de Groot geopend. In deze 

expositie kan je in de kist van Hugo de Groot stappen en luisteren naar verschillende geleerden die 

vanuit Hugo’s gedachtegoed actuele kwesties toelichten. Naast het bezoeken van de expositie en de 

rest van het slot is er veel meer te beleven. Zo kan je hier prachtig wandelen, fietsen en varen. Ook is 

er voldoende voor kinderen te doen zoals een klimparcours en een Hugo de Groot speurtocht. 

Daarnaast is het ook mogelijk om dichtbij het slot in de B&B te overnachten.  Kortom: leuk voor 

zowel een dagje weg als een (korte) vakantie!  

 

Pilot Rampjaar voor kids van 10 scholen afgerond 

WOERDEN - Afgelopen voorjaar heeft het Platform 

Rampjaarherdenking het educatieproject Rampjaar 

voor kids uitgetest op een tiental scholen in Midden-

Holland. Inmiddels worden de resultaten van het 

project geëvalueerd. Ook Erfgoedhuis Zuid-Holland, 

Stichting Oude Hollandse Waterlinie,  Gronings Ontzet 

en IJsselacademie hebben educatieprojecten 

ontwikkeld over diverse aspecten van het Rampjaar. 

Het is de bedoeling dat in het Bidbook 

Rampjaarherdenking een overzicht wordt gegeven van 

de diverse projecten. Vorderingen van het project kunt u volgen op onze website! 

http://www.zuiderwaterlinie.nl/
https://www.slotloevestein.nl/?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X00f_MERIkkTDImaIN412P-_zhF_Cc_ymVL5XwBrDbQlznqzEgl-VbxoCzW4QAvD_BwE
https://www.slotloevestein.nl/activiteiten/400jaarhugodegroot/
http://www.rampjaarherdenking.nl/


Dr. Arjan Nobel: Franse oorlogsgruwelen Rampjaar nog te weinig bekend 

AMSTERDAM - We weten heel veel over de Spaanse 

moorden in de Tachtigjarige Oorlog maar veel te weinig 

over het Rampjaar. De oorlogsmisdaden die de Fransen 

begingen in Utrecht en Zuid-Holland zijn nog te weinig 

bekend. Dit stelde dr. Arjan Nobel, historicus van de 

Universiteit van Amsterdam in zijn webinar van vorige 

week. Er zijn veel bronnen zoals getuigenissen, 

begraafboeken en belastingkohieren  die inzicht geven  

in de mate van verwoesting. Bij historische verenigingen 

liggen veel gegevens, maar een overzichtelijk beeld 

ontbreekt nog. Het Platform Rampjaarherdenking hoopt daar komend jaar verandering in te 

brengen. Aanmelden kan via de website van Historizon. 

Jessie Pietens werkt aan nieuwe website Rampjaarherdenking 

GRONINGEN - In januari 2021 studeerde Jessie Pietens 

af van de research master Classical, Medieval and Early 

Modern Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Tijdens haar studie specialiseerde zij zich in de culturele, 

sociale en politieke geschiedenis en letterkunde van 

Engeland, Schotland en Nederland. Zij hield zich vooral 

bezig met thema’s als gender, monarchieën, autoriteit 

en sociaal conflict, gemarginaliseerde groepen en – als 

echte boekenfanaat – de geschiedenis van literatuur, 

lezen en het boek.  Jessie Pietens werkt nu aan de 

informatieve website www.rampjaar1672.info. Het 

Platform wil op deze site  de verhalen van het Rampjaar delen met een breed publiek. Heb jij ook een 

verhaal over het Rampjaar dat je graag zou willen delen, neem dan contact met ons 

op! contact@rampjaarherdenking.nl  

Nieuwe webinars in september over Heritage Storytelling 

WOERDEN - In maart organiseerde het Platform samen 
met Patrick Trentelman een drukbezocht webinar over 
de Spacetime Layer’s app. De basis van Spacetime is 
een kaart met kaartlagen. Elke laag op de kaart vertelt 
een verhaal dat alle denkbare media kan bevatten (foto, 
film, geluid en zelfs virtuele personages). Met nog een 
half jaar te gaan tot 2022 is het nu tijd om te beginnen 
met het aanmaken van de content. Daarom organiseren 
we op 9 en 16 september een webinar, waarin we 
dieper ingaan op het beheer van kaartlagen, het 
aanmaken van wandel-, fiets-, vaar- en autoroutes, het 

opzetten van interactieve routes en wat er komt kijken bij het opzetten van een game met 
Augmented Reality. Dit webinar is gratis voor de organisaties die zich vóór 1 augustus hebben 
aangemeld.. Voor aanmelding voor de twee webinars kunt u klikken op de aanmeldknop in de bijlage 
bij deze Nieuwsbrief. Voor algemene informatie over de app kunt u terecht op de website van 
Spacetime Layer’s app.  

https://historizon.nl/event/propaganda-in-het-rampjaar-van-amsterdam-tot-aleppo/
about:blank
about:blank
http://www.spacetimelayers.app/


Bezoek de forten en vestingsteden van de Zuiderwaterlinie! 

DEN BOSCH - De forten en vestingsteden hebben hun 

deuren weer geopend, ook in de Zuiderwaterlinie. 

Heerlijk wandelen, fietsen of touren: met de 

versoepelingen van de coronaregels is het weer 

mogelijk! Bij Fort Sabina bijvoorbeeld kun je met een 

gids het fort en de omgeving verkennen. Ben je 

benieuwd naar meer informatie over forten in 

Nederland? Klik hier om de nieuwste uitgave van het 

FORT! Magazine te bestellen.  

 

Symposium Loevestein: Let The Future Generations Escape 

LOEVESTEIN  - Noteer 18 en 19 november alvast in uw 

agenda! Dan organiseert Loevestein, in samenwerking 

met Maastricht University en Lab Toekomstige 

Generaties een symposium over de mensenrechten van 

toekomstige generaties. Het symposium wordt 

georganiseerd tijdens het Hugo de Grootjaar. In dit 

themajaar wordt het gedachtegoed van Hugo de Groot 

herdacht, 400 jaar na zijn spectaculaire ontsnapping uit 

Loevestein in 1621. Tijdens het symposium wordt door 

invloedrijke sprekers uit binnen- en buitenland 

stilgestaan bij de vraag hoe onze nalatenschap over 400 jaar wordt beoordeeld, in 2421. Hugo de 

Groots persoonlijke motto is hierbij immer actueel: Ruit hora, de tijd vliegt! Meer informatie is te 

vinden op de website   

 

Webinar Vesting Naarden met Jeroen van der Werf 

NAARDEN - Op 6 juli organiseert Stichting Menno van 

Coehoorn een lezing over de geschiedenis van de 

vestingwerken van Naarden. Vanaf de bouw van de 

huidige ommuring, in het laatste kwart van de 17e 

eeuw, tot in 1926, toen de vestingwerken hun militaire 

functie verloren. Daarbij komen onder meer de 

belegering van 1813-1814 en de modernisering van de 

vesting in 1875 aan de orde. Van de modernisering 

worden ook plannen behandeld die nooit zijn 

uitgevoerd. Het verhaal wordt ondersteund met veel beeldmateriaal. 

Als u belangstelling heeft, en nog geen begunstiger bent van de Stichting Menno van Coehoorn, en 

toch het webinar wilt ervaren, mail dan info@coehoorn.nl  en u wordt uitgenodigd! De lezing begint 

om 19.30 uur. 

 

 

Viering van het Ontzet van Groningen in bescheiden vorm 

https://fortsabina.nl/
https://forten.nl/bestel-tijdschrift/bestelformulier/
http://www.slotloevestein.nl/
about:blank


 
GRONINGEN - De Koninklijke Vereeniging voor 

Volksvermaken heeft ook dit jaar besloten geen grote 

publieksactiviteiten rond de viering van het Ontzet van 

Groningen op en rond 28 augustus te organiseren.  

Toch wil de Koninklijke Vereeniging voor 

Volksvermaken (KVVV) een bescheiden en kleinschalig 

programma realiseren.   

Een grote wens van Volksvermaken is een terras over 

de volle lengte van de Hoge der A. Het is ook een vurig verlangen van Volksvermaken om in de 

binnenstad iets van sfeer te brengen. Te denken valt aan een wandeling langs restaurants waar 

kleine proeverijen genuttigd kunnen worden. Om ook de herdenking van deze voor Groningen 

bijzondere dag te benadrukken staat een wandeling van 1672 meter of een veelvoud daarvan langs 

plekken die met de historie van de stad hebben te maken op het programma.                                                   

Voor meer informatie klik hier.  

 

Bommenberend concerten met Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso 

COEVORDEN - In 2022 komt het verhaal van Bommen 

Berend opnieuw tot leven in een speciaal concert. De 

Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso speelt de 

muziek in dit bijzondere muziektheater. Het concert 

wordt gegeven in maar liefst drie belangrijke plaatsen 

in het leven van Von Rabenhaupt: Groningen, 

Coevorden en Münster. Hoewel het nog even duurt 

voor het echt zover is, werd pas geleden de trailer 

opgenomen. Voor de opnames ging zelfs een delegatie 

naar de kathedraal in Munster! Zodra het kan wordt de trailer gedeeld op deze website.   

 

.  
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http://www.volksvermakengroningen.nl/
https://www.cultureelcoevorden.nl/
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

 

 
 

 


