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Platform lanceert historische website  www.rampjaar1672.info 

WOERDEN – Deze week lanceert het Platform 

Rampjaarherdenking de nieuwe informatieve website   

www.rampjaar1672.info. Hierin veel informatie over 

oorzaken en gevolgen van het Rampjaar, slagvelden en 

zeeslagen , belangrijke personen en vooral veel verhalen. 

De website is samengesteld door twee publiekshistorici: 

drs. Jessie Pietens verzorgde de inhoud en drs. Merle 

Lammers de beeldredactie; beide hebben ook een 

column  op de site. 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  

Subsidie voor publiekscampagne Utrecht in het Rampjaar 

UTRECHT  - De provincie Utrecht verleent subsidie voor 

het project Utrecht in het Rampjaar. Dit project houdt in 

dat er een tournee wordt georganiseerd langs een aantal 

bibliotheken in de provincie Utrecht. De expositie gaat 

over de Franse bezetting en de oorlogshandelingen in een 

groot aantal Utrechtse steden en dorpen in het Rampjaar. 

Vooral Utrecht had hiervan, meer dan andere provincies, 

te lijden. Bij dit project zullen ook archieven, historische 

verenigingen en culturele instellingen worden betrokken. 

Zie www.rampjaarherdenking.nl/over ons 

Drs. Jessie Pietens en drs. Merle Lammers 

http://www.rampjaar1672.info/
mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
http://www.rampjaarherdenking.nl/over


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 

Amsterdam) 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            

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!   Informatie en aanmelden 

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

Inspiratiegids moet vestingsteden inspireren 

WOERDEN - Afgelopen week ontvingen honderden 

vestingsteden, historische verenigingen, musea en 

toerismebureaus de nieuwe Inspiratiegids van het 

Platform. Deze gids is samengesteld n.a.v. enquêtes die 

afgelopen voorjaar zijn gehouden onder deze 

doelgroepen. De gids bevat leuke ideeën en praktische 

tips hoe volgend jaar een lokale Rampjaarherdenking 

kan worden opgezet. Zoals vestingwandelingen kinder-

exposities, podcasts en re-enactment. De gids wordt 

uitgegeven in het kader van het project 

erfgoedvrijwilligers,  mogelijk gemaakt door een 

subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

www.rampjaarherdenking.nl/over ons 

Rampjaar Programmaboek in aantocht 

WOERDEN – Begin september publiceert het Platform 

Rampjaarherdenking een nieuwe versie van het 

Programmaboek, voorheen Bidbook. In dit eerste concept 

staan de hoofdlijnen van het programma voor de Nationale 

Rampaarherdenking te lezen zoals exposities, 

herdenkingen, concerten, theatervoorstellingen,  festivals, 

publicaties en routes. Vrijwel alle provincies , grote 

regionale organisaties en meer dan 60 vestingsteden zijn 

hier actief bij betrokken, van Bourtange tot Maastricht, van 

Sluis in Zeeland tot Eibergen in de Achterhoek Het  

definitieve Programmaboek verschijnt begin 2022. Zie 

www.rampjaarherdenking.nl/over ons 

Dr. Rosanne Baars en dr. Josephine van den Bent 

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


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. 

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. Zie voor meer informatie over de Friese Waterlinie 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). Zie voor meer informatie www.zuiderwaterlinie.nl. 

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


Geef je op voor webinar Spacetime Layers Rampjaar-app 

WOERDEN – Spacetime Layers biedt de mogelijkheid om 

(interactieve) routes te maken en bij interessante 

locaties informatie op de kaart te zetten. Zo werd het dit 

jaar al ingezet voor de Dag van het Kasteel en het 

Erfgoedfestival. Ook de (verhalen) routes, historische 

locaties en evenementen rond de Rampjaarherdenking 

worden in Spacetime ondergebracht. In maart 

organiseerde het Platform samen met Patrick 

Trentelman een drukbezocht webinar over de Spacetime 

Layer’s app. Daarin werd uitgelegd hoe u zelf de content 

in de app kunt plaatsen en beheren. U kunt QR-codes, die de gebruiker naar uw specifieke content 

brengt, vervolgens zelf aanmaken. Als u ook (interactieve) routes, locaties en evenementen in 

Spacetime wilt plaatsen kunt u zich tot 5 september aanmelden voor de extra webinars op 9 en 16 

september. U krijgt dan hands-on uitleg over het gebruik en het gebruik is tot het eind van het jaar 

gratis! Klik hier om u aan te melden 

Limburgs Museum: 350 jaar na het beleg van Maastricht 

VENLO - 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 hoe kunstenaars die 

verbazingwekkende prestatie verbeeldden. De 

tentoonstelling laat zien wie de rivalen waren en hoe er 

naar hen werd gekeken: kunstenaars verheerlijkten hun 

daden, maar tekenden ook spotprenten. Thema’s als 

beeldvorming, demonisering en Europese 

samenwerking maken Oranje en de Zonnekoning: Slaags aan de Maas dan ook verrassend actueel. 

www.limburgsmuseum.nl. 

Evertshuis en Wierickehuis: 'In het hoofdkwartier van de prins' 

BODEGRAVEN EN NIEUWERBRUG - Aan de hand van 

afbeeldingen, originele gravures en historische 

voorwerpen vertellen het Evertshuis en Wierickehuis de 

verhalen die zich daar hebben afgespeeld. Er wordt 

verteld over de personen die er rondliepen en laten we 

zien welke locaties een rol speelden tijdens het 

rampjaar. Daarnaast zal een interactieve landkaart van 

de omgeving het verhaal tot leven brengen. De tentoonstelling zal van september t/m december 20222 

in het Evertshuis in Bodegraven te zien zijn, en van januari t/m juni 2023 in het Wierickehuis te 

Nieuwerbrug. hoofdkwartier1672.nl 

Gedeputeerde van cultuur Madeleine van 
Toorenburg  en directeur Bert Mennings onthullen 
het schilderij van het Beleg van Maastricht in 1673 

https://spacetimelayers.app/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_mdS8VNkEBklpcNcUN8-KlVv_-T_2bxp98ayUr-EIBOSLDg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_mdS8VNkEBklpcNcUN8-KlVv_-T_2bxp98ayUr-EIBOSLDg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.limburgsmuseum.nl/nieuws/tentoonstelling-350-jaar-na-het-beleg-van-maastricht/
https://hoofdkwartier1672.nl/projecten/tentoonstellingen/


Groningen en Coevorden: Geschiedenis van het Noorden 

COEVORDEN – Ineke den Hollander schrijft een boek 
over de oorlog van 1672-1674 in de noordelijke 
provincies van de Republiek. Wat daar gebeurde, was 
van groot belang voor de rest van de Republiek. Voor het 
eerst werd de flitsende opmars van de Münsterse en 
Keulse troepen afgeremd. Groningen hield stand en het 
Rampjaar sloot af met de onverwachte herovering van 
Coevorden. Heel de Republiek jubelde en het 
vertrouwen in het eigen kunnen nam eindelijk weer toe. 
Hoog tijd om deze gebeurtenissen royaal de aandacht te 

geven. Maar vooral de mensen die dit mogelijk maakten, krijgen in dit boek de eer die hen toekomt.                                                          
www.hollandsbinnenhuis.nl  

Oude Hollandse Waterlinie: klassieke inloopconcerten met verhalenverteller 

GOUDA, LOENEN AAN DE VECHT, MUIDEN, VINKEVEEN, 

VIANEN EN WOUDRICHEM - In het 

Monumentenweekend van 11 en 12 september 2021 

organiseert de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een 

zestal klassieke inloop concerten. De concerten duren 

circa 45 minuten en worden uitgevoerd door het Barok-

ensemble Camerata Capelle, onder leiding van 

Boudewijn Bruil. Het ensemble voert stukken uit van  

onder andere Händel, Telemann en Bach. De muziek wordt afgewisseld met verhalen over de lokale 

geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672, verteld door theatermaker 

Michiel van de Burgt, in de persoon van de 17e eeuwse Wouter van de Waterlinie. De concerten 

worden gehouden in Gouda, Loenen aan de Vecht, Muiden, Vinkeveen, Vianen en Woudrichem en zijn 

gratis bij te wonen. www.oudehollandsewaterlinie.nl 

.  
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