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Tessa de Boer over Die rotsacken van Amsterdam 
 

WOERDEN - Die rotsacken van Amsterdam: zo betitelde 
stadhouder Willem III de Amsterdamse stadsbestuurders, 
die achter zijn rug een vergelijk zochten met de Franse 
vijand, die de stadhouder te vuur en te zwaard bestreed. 
Amsterdam voer een zeer eigenzinnige diplomatieke koers. 
Over deze Amstel diplomacy gaat het webinar van historica 
Tessa de Boer op vrijdag 10 december om 12 uur.  
U kunt zich aanmelden via de link: 

https://historizon.nl/event/willem-iii-over-die-rotzakken-van-amsterdam/  

 
Laatste kans voor indienen plannen Programmaboek 2022 
 

WOERDEN – Afgelopen maand verscheen de 1 november-
versie van het Programmaboek Nationale 
Rampjaarherdenking. In januari 2022 verschijnt de 
definitieve versie. Inmiddels zijn 87 vestingsteden lid 
geworden van het Platform, en zijn er meer dan 
tweehonderd plannen ingediend, zoals exposities, festivals, 
concerten, publicaties enz. De regionale  verscheidenheid is 
groot, zoals een veldslag in  Bourtange, een festivalweek in 
het Zeeuwse Aardenburg, een concert in het Limburgse 

Wittem en reenactmentdagen in het Brabantse Grave. Heeft u interessante programma-
onderdelen die in dit Programmaboek zouden passen? Stuurt u ze dan naar ons op: 
contact@rampjaarherdenking.nl.  LET OP: dit kan nog tot uiterlijk woensdag 1 december! 

https://historizon.nl/event/willem-iii-over-die-rotzakken-van-amsterdam/
mailto:contact@rampjaarherdenking.nl


Bernt Feis krijgt Waterlinie Award 2021 
 

MAARSSEN – Vorige week vrijdag kreeg Bernt Feis de 
Waterlinie Award 2021, tijdens het digitale symposium van 
de Stichting Oude Hollandse Waterlinie in Buitenplaats 
Doornburgh in Maarssen.  De prijs - bestaande uit een 
glazen kunstwerk dat de waterlinie symboliseert - werd 
hem uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Tjerk 
Bruinsma. Hij krijgt de prijs voor het de vele inspanningen 
die hij heeft verricht voor de promotie en  bescherming van 
de Oude Hollandse Waterlinie, aldus Tjerk Bruinsma.   
Bernt Feis – van 2017 tot 2020 directeur van de Stichting 

Oude Hollandse Waterlinie en nu voorzitter van Platform Rampjaarherdenking – zei dat hij al 
vanaf 2003 bezig is de waterlinie op de kaart te zetten. In die tijd ging de aandacht alleen uit 
naar de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hij is blij dat nu ook provincies en 
gemeenten steeds meer aandacht hebben voor de Oude Hollandse Waterlinie en bedankte 
alle medewerkers van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie voor hun grote inzet bij de 
voorbereidingen van het Waterliniejubileum in 2022. www.oudehollandsewaterlinie.nl  
 

 
Ineke den Hollander over Rampjaar in  het Noorden 
 

WOERDEN – Op 12 november hield historica en schrijfster 
Ineke den Hollander een webinar over verraad en verzet in 
het noorden van de Republiek. In het Rampjaar 1672 waren 
er veel steden in het  noorden die zich zonder slag of stoot 
overgaven aan Bommenberend; de bestuurders werden 
vaak omgekocht. Maar er waren ook steden zich dapper te 
weer stelden, zoals o.m. Bourtange, Groningen, Blokwijl en 
Coevorden. In juni volgend jaar komt hierover een boek uit, 
met als titel Een Schricklijck Jaer. Wij houden u op de 

hoogte! 

 
Albertine Agnes, de vrouw de Friesland redde… 
 
LEEUWARDEN – Albertine Agnes (1634-1696) was een van 
de opmerkelijkste vrouwen uit de Nederlandse Gouden 
Eeuw. Als prinses van Oranje trad ze na de dood van haar 
man op als regentes van de noordelijke provincies, die in 
het Rampjaar werden belaagd door de Duitse bisschop 
Bernard van Galen, bijgenaamd Bommenberend. Zij wist 
Friesland op spectaculaire wijze - met inzet van de Friese 
Waterlinie - te behoeden voor een inval van de 
oorlogszuchtige bisschop.  Historica Sunny Jansen schreef 

haar biografie, die in april 2022 verschijnt. In het kader van de Rampjaarherdenking wordt een 
stroom van publicaties verwacht. Wij houden u op de hoogte! www.friesewaterlinie.nl  

http://www.oudehollandsewaterlinie.nl/
http://www.friesewaterlinie.nl/


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. 
Afgelopen maandag bood 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. 

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

 
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://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/ 

Routes rond het Rampjaar 1672 
 
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?                                   
Een tour langs de Zuiderwaterlinie in Brabant?  
Of een bezoek aan  de Spaans-Staatse linie in Zeeuws-
Vlaanderen?  https://rampjaarherdenking.nl/routes-langs-het-

rampjaar/ 
 

 

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462497900/hieronymus-van-beverningk-tijdens-het-rampjaar-1672
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462497900/hieronymus-van-beverningk-tijdens-het-rampjaar-1672
https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/
https://rampjaarherdenking.nl/routes-langs-het-rampjaar/
https://rampjaarherdenking.nl/routes-langs-het-rampjaar/


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, waarbij telkens een  provincie in beeld is. De kaart wordt 
ondersteund met een verhaal op de website en in de 
nieuwsbrief van Stichting Dag van het Kasteel.  
Voor meer informatie zie https://dagvanhetkasteel.nl/  

 
De terugkeer van de Valtherschans 

VALTHE - Valthe krijgt zijn schans terug! Het verdedigingswerk 
uit de 17e eeuw wordt eind 2021 weer gedeeltelijk herbouwd 
en aangepast aan deze tijd. De Valtherschans is omstreeks 
1621 gebouwd langs de Valtherdijk en maakte deel uit van de 
noord-oostelijke verdedigingslinie van de Republiek. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van het Boertangemoeras, dat bij 
Coevorden aansloot bij de drassige gebieden die zich 
uitstrekten tot aan de Zuiderzee. De grensgebieden werden 
versterkt met een reeks schansen en vestingwerken. 

Waaronder de Valtherschans, een redoute, dat bestond uit een eenvoudige vierkante 
verdedigingswerk met uitspringende hoeken.  
Al sinds de jaren ‘90 bestaat de wens in Valthe om de schans weer terug te laten keren in het 
landschap. In 2014 kwam de behoefte weer naar boven bij de uitvoering van een landschapsproject 
(Karakteristiek groen Valthe)..Voor het beoogde kostenplaatje  van € 250.000 komt een forse 
Europese subsidie van Leader van € 150.000.  Het project sluit mooi aan bij plannen om de 
verdedigingslinie uit de 17e eeuw te herstellen. Een mooie provinciale fietspad of wandelroute 
ontstaat in de provincie Drenthe en Groningen! www.valthe.nl   
 

Expositie Vestingmuseum Naarden wordt vernieuwd 

NAARDEN - Het Nederlands Vestingmuseum gaat komend winterseizoen haar exposities vernieuwen. 
Het museum heeft financiële bijdragen ontvangen van de 
Provincie Noord-Holland, de Gemeente Gooise Meren, het 
Mondriaan Fonds en het Kickstart Cultuurfonds om haar locatie 
aan te passen aan de gevolgen van de coronacrisis. De 
ondergrondse kazematten worden grotendeels teruggebracht 
in authentieke staat. De verhalen uit de roemruchte 
geschiedenis van Naarden worden op een dynamische manier 
gepresenteerd, met videoprojectie op de historische 
gewelven.   In het voorjaar van 2022 zijn de werkzaamheden 
klaar. www.vestingmuseum.nl       

 

https://dagvanhetkasteel.nl/
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