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Rampjaar-webinar: Verraad en verzet in het noorden van de Republiek  

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; klik 
hier om u aan te melden.  

                                                                                                                                               

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 80 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://historizon.nl/event/het-rampjaar-in-noord-nederland/
https://historizon.nl/event/willem-iii-over-die-rotzakken-van-amsterdam/
https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/


Bert Bouwmeester bestuurslid Platform 

WOERDEN – Oud-burgemeester Bert Bouwmeester is per 
1 oktober bestuurslid geworden van het Platform 
Ramjaarherdenking. Bouwmeester was tot half 
september burgemeester van de stad Coevorden, die in 
2021-2022 culturele gemeente van Drenthe is. 
Bouwmeester gaat o.m. het Noordelijk Rampjaaroverleg 
tussen de noordelijke provincies Drenthe, Overijssel, 
Groningen en Friesland coördineren.                                    
Verder vertrok Marleen Westeneng als secretaris; haar 
opvolger is Merle Lammers, een jonge historica die o.m. 
over het Rampjaar publiceerde.  

 

NIEUW!  Hiëronymus van Beverningk, topdiplomaat in het Rampjaar 
 

GOUDA - Klem tussen Johan de Witt en Willem III. 
Zo kan men de positie van de Goudse regent en 
diplomaat Hiëronymus van Beverningk in 1672 het beste 
kenschetsen. Aanvankelijk steunt hij het bewind van 
raadpensionaris De Witt, maar geleidelijk verandert hij 
van gedachten. In het Rampjaar ziet hij voor prins Willem 
III wel een toekomst weggelegd in de Republiek en 
streed hij aan de zijde van Willem III. Na de moord op de 
gebroeders De Witt vreesde hij voor zijn leven. Maar 
Willem III, inmiddels stadhouder, zorgde ervoor dat zijn 
politieke vrienden geen wraak namen. Zo kon Van 
Beverningk zijn diplomatieke carrière weer oppakken. 
Op 29 november biedt historicus en schrijver dr. Wout 
Troost het eerste exemplaar aan burgemeester Pieter 
Verhoeve van Gouda aan.  
@ Wout Troost, Hiëronymus van Beverningk tijdens het 
Rampjaar 1672, uitg. Walburgpers, prijs € 19,99.  
Nieuwsgierig? Klik hier voor meer informatie. 

 
Audities musical Water en Vuur op 13 november 
 

NIEUWERBRUG - Tijdens het 350 jarig jubileum van de 
Oude Hollandse Waterlinie speelt de nieuwe musical 
Water en Vuur acht keer in zeven verschillende theaters. 
Op 13 november 2021 zijn hiervoor de audities. Tijdens 
het rampjaar 1672 moet de 21 jarige prins Willem III ons 
land verdedigen tegen de Franse zonnekoning. Hiervoor 
zet hij de polders onder water rond het dorp van 
Marieke. Wanneer soldaat Jeff vertelt dat ook haar 
boerderij moet worden afgebroken, slaat er toch een 
vonk tussen hen over. Overleven ze het oorlogsgeweld? 

En lukt het de prins om ons land te reden?  De repetities starten in februari 2022 en zijn op de 
vrijdagavond en enkele weekeinddagen in Nieuwerbrug. Klik hier voor meer informatie en 
aanmelden. 

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462497900/hieronymus-van-beverningk-tijdens-het-rampjaar-1672
http://www.musicalwaterenvuur.nl/


 

Willem III verhuisd in Paleis Het Loo… 
  
APELDOORN – Nu de verbouwing van Paleis het Loo 
grotendeels is afgerond, is het tijd voor de rennovatie en 
inrichting van de paleisvertrekken. Zo werd afgelopen 
week onder meer het beroemde schilderij van Willem III, 
geschilderd door Godfrey Kneller, verhuisd. Op social 
media ware van deze verhuizing grappige beelden te 
zien.  
Op 15 april 2022 opent het paleis zijn deuren weer voor 

bezoekers, na een ingrijpende restauratie die jaren heeft 
geduurd!  
 
Meer informatie over de verbouwing en renovatie van het 
paleis kunt u vinden op de website van Paleis het Loo. 

 
 

Merle Lammers wint scriptieprijs Rampjaar 
 

BUNNIK – Op 29 september won historica Merle 
Lammers met haar scriptie over het Rampjaar de 
scriptieprijs van Kenniscentrum Waterlinies. In de scriptie, 
getiteld ‘Och, ons liefve vaderlant is wel in een seer 
droefvige staet’. De Hollandse Oorlog in de Republiek 
(1672-1674) door de ogen van tijdgenoten, gaat Lammers 
in op de vraag hoe tijdgenoten de ingrijpende 
gebeurtenissen tijdens het Rampjaar interpreteerden. 
Daarbij maakt de auteur gebruik van contemporaine 
geschiedwerken, kranten, dagboeken en brieven. Het 
juryrapport en de winnende scriptie zijn hier te lezen. 
Merle Lammers is secretaris van het Platform 
Rampjaarherdenking en is betrokken bij twee publicaties 
over het Rampjaar die in 2022 zullen verschijnen.  

Routes rond het Rampjaar 
 
WOERDEN – Inmiddels nemen een groot aantal 
waterlinies en vestingsteden deel aan het Platform, o.a. in 
Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht, Zuid-Holland, 
Zeeland en Noord-Brabant. Langs de linies zijn prachtige 
wandel-, fiets- en vaarroutes uitgezet. Wat dacht u van 
een bezoek aan de Friese Waterlinie?  
Of de Spaans-Staatse linie in Zeeuws-Vlaanderen?  
Ontdek deze routes op onze website!

  

 
 

 

https://www.paleishetloo.nl/vernieuwing/het-nieuwe-paleis/
https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/over-ons/nieuws/98-uitslag-kcw-scriptieprijs-2021
https://rampjaarherdenking.nl/routes-langs-het-rampjaar/


 
KNHG organiseert 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. 
 

Dag van het Kasteel gaat Rampjaar-kastelen in beeld brengen 
 

AMERSFOORT – Op Tweede Pinksterdag (6 juni) 
2022 staat de Dag van het Kasteel in het teken 
van het thema: Een ramp is van alle tijden. De 
Stichting Dag van het Kasteel is bezig om alle bij 
het Rampjaar betrokken kastelen met hun 
historie en op een kaart in beeld te brengen. Er 
is voor  gekozen de kaart niet in een keer te 
vullen maar over de komende tijd elke keer een 
deel. Komende maand gaat het over Overijssel. 
De kaart wordt ondersteund met een verhaal 
op de website en in de nieuwsbrief van Stichting 
Dag van het Kasteel.  
Meer weten over de Dag van het Kasteel en de 
impact die het Rampjaar op Nederlandse 
kastelen heeft, bezoek dan deze website.  

 
 
 
 
 
 
 

 

about:blank
https://dagvanhetkasteel.nl/thema-2022/


 
 
Oude Hollandse Waterlinie symposium op 5 november 2021 

 
MAARSSEN - 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  

 

Fort Crèvecoeur op lijst bedreigd erfgoed? 

 
DEN BOSCH - Heemschut meldt Fort Crèvecoeur bij 
Europa Nostra aan voor de Europese lijst van bedreigd 
erfgoed. Het fort aan de Maas in de Vesting 's-
Hertogenbosch speelde een belangrijke rol bij de 
ontstaansgeschiedenis van Nederland. Het 
rijksmonument bevat 40 hectare aan militair erfgoed 
zoals aarden wallen met grachten, kazematten een 
kruitmagazijn en een sluis. Deze verkeren in een 
deplorabele staat omdat het ministerie van Defensie al 

decennialang geen onderhoud uitvoert. Karel Loeff, directeur Heemschut: “Nog 1 of 2 winters en dan 
is het monument vervallen tot ruïne. Het is te hopen dat (inter)nationale aandacht en politieke druk 
de rijksoverheid aanzet tot actie.” Luister naar Loeff over dit bijzonder stuk erfgoed tijdens het 
bekijken van dit filmpje.      

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=92lqVO03wV8
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