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Rampjaar-webinars in het najaar 

WOERDEN - Ook in het najaar gaat het Platform 
Rampjaarherdenking door met de serie Rampjaar-
webinars. Deze vinden altijd plaats op de tweede vrijdag 
van de maand; deelname kost € 4,95. Elk webinar kan 
later terug worden bekeken.  
Op 12 november geeft Ineke den Hollander een webinar 
over het Rampjaar in Noord-Nederland. Volgend jaar 
verschijnt van haar een boek over dit onderwerp, bij 
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum in Assen. Klik hier om u 

aan te melden.  
Op 10 december houdt Tessa de Boer een webinar over de diplomatie van de stad Amsterdam; daarbij 
komt ook de moeizame relatie tussen Willem III en de bestuurders van Amsterdam aan de orde. Klik 
hier om u aan te melden.  

Groningen neemt deel aan Platform Rampjaarherdenking 
 
GRONINGEN – Ook vestingstad Groningen wordt lid van 
het Platform Rampjaarherdenking. Na Zwolle, 
Middelburg, Den Bosch en Maastricht is Groningen de 
vijfde provinciehoofdstad die actief gaat deelnemen aan 
de Rampjaarherdenking in 2022. Inmiddels zijn meer dan 
70 vestingsteden aangesloten bij Platform 
Rampjaarherdenking. De Koninklijke Vereniging voor 
Volksvermaken (KVVV) en Groningens Ontzet hebben een 
uitgebreid programma voor volgend jaar voorbereid.  
www.go350.nl    

https://historizon.nl/event/het-rampjaar-in-noord-nederland/
https://historizon.nl/event/willem-iii-over-die-rotzakken-van-amsterdam/
http://www.go350.nl/


Platform Rampjaarherdenking gaat naar de Vakantiebeurs! 

WOERDEN – Het Platform Rampaarherdenking heeft zich 
aangemeld voor de Vakantiebeurs, die van 13 tot 16 
januari in de Utrechtse Jaarbeurs wordt gehouden. “Er zijn 
nu meer dan 70 vestingsteden die zich bij ons  Platform 
hebben aangesloten, en die willen wij daar actief gaan 
promoten””, zegt voorzitter Bernt Feis. “Gezellige 
vestingstadjes bezoeken, wandelen, fietsen en  varen in 
de waterlinies is helemaal in, en het binnenlands toerisme 
is steeds meer in opkomst”, aldus Feis, die hoopt dat ook 
de vestingsteden met creatieve ideeën voor de beurs 

zullen komen. Op de website van het Platform worden alle actieve vestingsteden vermeld: 
https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/ 

                                                                                                                                                 
Nieuw Waterliniejournaal over de Prins 

NIEUWERBRUG – Er is weer een nieuw 
Waterliniejournaal uit!   In nr. 8 van eind augustus de 
volgende onderwerpen: Prins Willem III wordt 
stadhouder - De Knodsenburg en de Paardenburgh - De 
waterlinie van Bernt Feis - VR-paal in Woerden 
- Dijkdoorbraak in Reeuwijk. Het Waterliniejournaal 
komt elke maand uit en wordt geproduceerd door het 
Hoofdkwartier 1672 van Michiel van der Burgt. 

Zie https://hoofdkwartier1672.nl/projecten/waterlinie-
journaal/  

 8 oktober: vervolg webinar over Heritage Storytelling  

WOERDEN – Spacetime Layers biedt de 
mogelijkheid om (interactieve) routes te maken en 
bij interessante locaties informatie op de kaart te 
zetten. In het webinar van september werd 
uitgelegd hoe u zelf de content in de app kunt 
plaatsen en beheren.   
Het gratis vervolg-webinar vindt plaats op vrijdag 8 
oktober om 12-13 uur en heeft als thema: Heritage 
Storytelling. Hoe kunt u spannende erfgoed-
verhalen, plekken,  routes en zelfs games op de app 

plaatsen? Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

 

 

 

https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/
https://hoofdkwartier1672.nl/projecten/waterlinie-journaal/
https://hoofdkwartier1672.nl/projecten/waterlinie-journaal/
https://spacetimelayers.app/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM2MWI0YjUtMDgwNi00MzlkLWI4YTktMTcxNDg0MmQ1NzA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff433bba-0f7c-49c7-90e6-1a3ab2df1e48%22%2c%22Oid%22%3a%226622f49f-b009-4750-aa84-63b4ccf70c11%22%7d


Doe mee aan het Historisch Spektakel Grave 1674 

GRAVE - Op 2 en 3 april 2022 wordt in Grave het 
Historisch Spektakel georganiseerd. Heb je aan de vorige 
edities meegedaan? In groepjes, met jouw vereniging of 
clubje of als individu? Dat kan in deze editie ook weer. 
Wij zoeken figuranten die de sfeer van 1674 willen 
uitbeelden. Muzikanten die historische klanken kunnen 
laten horen en andere leuke ideeën waardoor je in 
Historisch Grave deze twee dagen het Beleg van 1674 
gaat beleven. Zie historischspektakelgrave.nl  

 

KNHG doet  oproep Rampjaar-congres op 22 april 2022 
 
AMSTERDAM - In 2022  zal er overal in Nederland 
aandacht worden besteed aan de 350-jarige 
herdenking van het Rampjaar. Ook het Koninklijk 
Nederlands Historisch Genootschap (KNHG)  zal dat 
doen, in samenwerking met het Platform 
Rampjaarherdenking en de Vrienden van De Witt, 
door een voorjaarscongres op  22 april 2022 gewijd 
aan de betekenis en herdenking van het Rampjaar 
1672. Professor Maarten Prak (UU) zal de plenaire 
lezing verzorgen waarna aansluitend een 
paneldebat zal plaatsvinden. Verder wordt door 

middel van geur en de sensatie van ruiken aandacht besteed aan het Rampjaar: tijdens het 
congres zal ‘’de geur van 1672’’ worden onthuld. Het middagdeel zal in het teken staan van 
recent (historisch) onderzoek naar ontwikkelingen gedurende het Rampjaar door presentaties 
of workshops. Het KNHG roept historici op tot het indienen van voorstellen voor een lezing 
van maximaal twintig minuten over het Rampjaar 1672. We vragen voorstellen voor een 
bijdrage in de vorm van een presentatie over het eigen onderzoek, of een volledige sessie 
bestaand uit drie papers of de organisatie van een workshop gerelateerd aan het thema van 
het congres. De deadline voor het indienen van voorstellen (ongeveer van 1 pagina) is 1 
november 2021, in te dienen via info@knhg.nl . 

Zeeuws bolwerk tegen de vijand 

SLUIS - Museum Het Bolwerk in Sluis (Zeeland) toont hoe 
de bewoners van de grensstreek zich in de loop der 
eeuwen verdedigden tegen vijandige aanvallen. Het 
zwaartepunt van de collectie van Museum Het Bolwerk 
ligt op de Staats-Spaanse Linies, een uniek complex van 
verdedigingswerken. Uniek, omdat hier een deel van de 
ontstaansgeschiedenis van Nederland nog zichtbaar en 
tastbaar in het landschap is terug te vinden. Met een 
breed scala aan activiteiten fungeert Museum Het 
Bolwerk als het informatiecentrum voor de Staats-

Spaanse Linies. Zie staatsspaanselinies.eu voor meer informatie.   

https://www.historischspektakelgrave.nl/nl/
mailto:info@knhg.nl
https://www.staatsspaanselinies.eu/nl/museabezoekerscentra/museum-het-bolwerk.htm


Minecraft-wedstrijd OHW: bouw een waterfort! 

DEN HAAG - Het is 350 jaar geleden en ons land is in 
oorlog met de Fransen. Ze rukken met hun legers 
razendsnel naar ons op en het enige wat ons nog kan 
redden is water en sterke forten! Het is een echt 
rampjaar! Die forten waren hele bijzondere bouwwerken 
en vormden samen de Oude Hollandse Waterlinie. Doe 
je mee met de wedstrijd? Om te winnen moet je een fort 
nabouwen in Minecraft. Een jury van Minecraft-experts 
bekijkt alle inzendingen en kiest de mooiste uit. De 
winnaar wint een geweldig Minecraftspel, het enige 

echte BiebBouwersshirt en het stripboek ‘Het Waterwapen’ van Ad Maas! 
Ben je tussen de 9 en 14 jaar en woon je in Noord- of Zuid-Holland? Doe dan mee aan deze wedstrijd 
en maak kans op een prijs! Zie oudehollandsewaterlinie.nl 

 

Symposium Let the Future Generation Escape Loevestein 

LOEVESTEIN - Op 18 en 19 november 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 en aanmelden 

SKBL: Overzicht van kastelen en buitenplaatsen 

MEGCHELEN - De troepen van Lodewijk XIV en de 
Bisschoppen van Münster en Keulen hebben in Rampjaar 
1672 veel vernield in de Republiek, maar benutten 
kastelen en buitenplaatsen ook voor eigen gerief. Het 
Platform Rampjaarherdenking brengt 
herdenkingsinitiatieven samen en genereert publiciteit. 
sKBL (Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en 
Landgoederen) is begonnen met een overzicht van 
kastelen en buitenplaatsen die in het rampjaar zijn 
beschadigd, vernietigd, of anderszins een rol hebben 

gespeeld in deze Hollandse Oorlog. Aanvullingen zijn van harte welkom, het overzicht is hier te vinden. 
 

 
 
 
 

https://oudehollandsewaterlinie.nl/222678-2/
https://www.slotloevestein.nl/activiteiten/wetenschappelijk-symposium-op-loevestein/
https://www.skbl.nl/kastelen-en-buitenplaatsen-in-het-rampjaar-1672/


Utrechtse waterlinie wandeltocht op 9 oktober 2021 
 

UTRECHT - Op zaterdag 9 oktober 2021 start de derde 
Utrechtse Waterlinie Wandeltocht. Een uniek 
wandelevenement waarbij natuur, cultuur, historie en 
veel gezelligheid centraal staan. Vanaf Stadion 
Galgenwaard starten 5 verschillende routes die je langs 
de rand van de stad en door de groene omgeving van 
Utrecht voeren. De routes hebben verschillende 
focuspunten; er is bijvoorbeeld een route voor jeugd, een 
route langs landgoederen en een route langs forten. 
Inschrijven kan via forten.nl 

 

Oude Hollandse Waterlinie symposium op 5 november 2021 
 
Op vrijdagmiddag  5 november 2021 organiseert de 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie  het Oude Hollandse 
Waterlinie Symposium  op Buitenplaats Doornburgh in 
Maarssen. Aanvang 13.30 uur.   
Het programma  is gewijd aan het komend jubileum ‘350 
jaar Oude Hollandse Waterlinie’.  
Zou u deze datum in uw agenda willen zetten svp? 
Nadere informatie volgt binnenkort.  U kunt zich alvast 
aanmelden via  aanmelden@ohwl.nl  
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