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Een gelukkig en gezond 2022! 
 

Dat wens ik u namens bestuur en medewerkers van het Platform 
Rampjaarherdenking; wij hopen van harte dat alles in 2022 weer 
“een beetje normaal” wordt. 
2022 wordt het jaar van de Nationale Rampjaarherdenking. 
Honderden organisaties in heel Nederland hebben hard gewerkt aan 
de voorbereidingen van festivals, lezingen, exposities en allerlei 
soorten events.   
Bij de Rampjaarherdenking blikken we niet alleen terug, maar kijken 
wij ook vooruit. In 1672 wist de Republiek zijn vrijheid en 
zelfstandigheid te bevechten door onderlinge samenwerking en 

zware offers.  Anno 2022, 350 jaar na het Rampjaar, is die vrijheid nog steeds geen gemeengoed. In 
veel landen in de wereld staat de vrijheid van meningsuiting nog steeds onder druk en worden 
minderheden  onderdrukt. In 2022 willen wij dan ook stilstaan bij de waarden die in het Rampjaar 
werden bedreigd maar ook nu nog steeds op het spel staan: gewetensvrijheid, onafhankelijkheid, 
stabiliteit in Europa. Het zijn universele thema’s die ook nu nog actueel en het overdenken waard 
zijn! 
 
Bernt Feis, voorzitter Stichting Platform Rampjaarherdenking  

 
Website uitgebreid met activiteitenkalender 

 
 
Met ingang van vandaag is de website van het Platform uitgebreid met een activiteitenkalender. 
Herin worden met kleurcodes en symbolen de evenementen (groen), exposities (blauw), culturele 
activiteiten (paars) en nieuwsberichten (rood) vermeld. De kalender wordt wekelijks bijgewerkt.  



Vrijdag 14 januari jubileum-webinar met Luc Panhuysen en Ineke Huysman! 
 

WOERDEN – In een extra-webinar op vrijdag 14 januari zullen 
historici Luc Panhuysen en Ineke Huysman hun nieuwe 
boeken presenteren. Ter gelegenheid van het Rampjaar-
jubileum brengt uitgeverij Atlas Contact een  herziene en  
luxe jubileumeditie uit van het veelgeprezen Rampjaar 1672 
van Luc Panhuysen. En half februari verschijnt van Ineke 
Huysman bij uitgever  Catullus   Johan de Witt en het 
Rampjaar, een bloemlezing uit zijn correspondentie. Beide 

auteurs zullen hun werk “live” toelichten en u kunt hen vragen stellen via de chat.                                                                                                                                            
Verder krijgt u het laatste nieuws te horen over het jubileumprogramma voor de 
Rampjaarherdenking in 2022. Het webinar duurt een uur en is gratis!  
Bovendien zullen onder alle deelnemers vijf exemplaren van het boek van Panhuysen en ook 5 
exemplaren van het boek van Ineke Huysman worden verloot; aan het eind van het webinar worden 
de winnaars bekend gemaakt! 
Dus meld u snel aan bij https://historizon.nl/event/jubileum-webinar-met-luc-panhuysen-en-ineke-
huysman/ 
 

                                                                                                                                                             

Programma jubileumwebinar op vrijdag 14 januari 12-13 uur 

 inleiding met korte filmpjes 

 toelichting jaarprogramma Rampjaarherdenking 

 presentatie Luc Panhuysen van Rampjaar 1672 (herziene luxe editie) 

 presentatie Ineke Huysman van Johan de Witt en het Rampjaar  

 gelegenheid voor vragen  

 uitslag boekenloterij! 

@ Luc Panhuysen, Rampjaar 1672, Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte,  Uitg. Atlas Contact, Herziene luxe 

editie, hardcover, 480 blz, verschijnt 18 januari, introductieprijs tot 18 april: € 25, daarna € 29,99.  

@ Ineke Huysman en Roosje Peeters, Johan de Witt en het Rampjaar, een bloemlezing uit zijn correspondentie.   Uitg. 

Catullus, hardcover, 272 blz, verschijnt februari, prijs € 24,99  

U kunt gratis deelnemen! https://historizon.nl/event/jubileum-webinar-met-luc-panhuysen-en-
ineke-huysman/ 

 

Vrijdag 11 februari webinar met Sunny Jansen over Albertine Agnes 
 
LEEUWARDEN – Het webinar van 11 februari gaat over 
Albertine Agnes (1634-1696), 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, en geeft in het webinar alvast een inkijkje.  U kunt zich aanmelden via deze link:  
https://historizon.nl/event/rampjaarlezing-de-vrouw-die-friesland-redde/  
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Liniebreed Ondernemen en Platform maken samen Vestingstedenkaart 
 

NIEUWERSLUIS – Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) en 
Platform Rampjaarherdenking slaan de handen ineen. Ter 
gelegenheid van het Rampjaarjubileum brengen zij samen de 
Vestingstedenkaart uit, waarop alle 90 aangesloten 
vestingsteden en hun evenementen in 2022 worden vermeld. 
De kaart verschijnt als bijlage bij het nieuwe Vestingmagazine 
van SLO dat  komend voorjaar verschijnt. Bij wijze van 
voorproefje wordt de Vestingstedenkaart half februari 
feestelijk gepresenteerd. 
https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/  

 
 
Programmaboek 2022 en jaarkalender worden op 14 januari gepresenteerd 
 

WOERDEN – Inmiddels zijn de laatste correcties verwerkt in 
het Programmaboek Rampjaarherdenking en is de vormgever 
er druk mee aan de slag. Het Pogrammaboek telt 64 pagina’s 
en bevat o.m. een jaarkalender van de geplande activiteiten.   
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. Het Programmaboek komt half januari op de 
website, maar u  kunt ook een gedrukt exemplaar bestellen 
voor € 7.50 excl. verzendkosten. 

https://rampjaarherdenking.nl/wp-content/uploads/2021/08/Programmaboek-Rampjaarherdenking-
2022-versie-1-9-2021.pdf  

 
Webinar terugkijken over Die rotsacken van Amsterdam  
 

WOERDEN - Die rotsacken van Amsterdam: (çes Coquins 
d’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 
ging het drukbezochte webinar van historica Tessa de Boer 
afgelopen december. Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan 
via deze link:  

https://historizon.webinargeek.com/watch/replay/1238034/5eb9069d086b97d8bf6644364b187eda
/ 
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