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Website uitgebreid met activiteitenkalender 

 
WOERDEN – Sinds vorige maand is de website van Platform 
Rampjaarherdenking uitgebreid met een jaarkalender voor 
de Rampjaarherdenking. Bezoekers kunnen hier terecht 
voor actuele nieuwsberichten, evenementen (zoals festivals 
en wandeltochten), speciale activiteiten (bijv. webinars en 
congressen), exposities en aankondigingen van publicaties. 
Het Programmaboek Rampjaarherdenking geeft een beeld 
van het volledige jaarprogramma. Het programmaboek is te 
vinden op de website van Platform Rampjaarherdenking. 

 
 
Vrijdag 11 februari webinar met Sunny Jansen over Albertine Agnes 

 
LEEUWARDEN – Het webinar van vrijdag 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 hier aanmelden.  

https://historizon.nl/event/rampjaarlezing-de-vrouw-die-friesland-redde/


Liniebreed Ondernemen en Platform presenteren 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 op 18 februari 
feestelijk gepresenteerd in het vestingstadje Nieuwersluis. 

 

Overleg provincies in Nieuwersluis, kleinste vestingstadje van Nederland 
 

WOERDEN – Op 18 februari komen de provinciale Rampjaar-
organisaties bij elkaar in Nieuwersluis, het kleinste 
vestingstadje van Nederland. In het Rampjaar 1672 werd er 
fel gevochten om de strategisch belangrijke sluis in die 
vesting. Er komen delegaties van o.m. Groningen, Drenthe, 
Friesland, Overijssel, Zuid-Holland en Noord-Brabant en het 
doel is het onderling informeren en afstemmen van de 
plannen voor de Rampjaarherdenking. Het overleg wordt 
georganiseerd door Platform Ramjaarherdenking en SLO. 

 
 

Merle Lammers geinterviewd door Astrid Kersseboom 
 
HILVERSUM - De Rampjaarherdenking kreeg vorige maand 
een vliegende start door het interview van Astrid Kersseboom 
van het Radio 1 journaal met Platform-secretaris Merle 
Lammers.  
Voor de herdenking is veel belangstelling bij landelijke en 
regio media. Zo werd Platform-voorzitter Bernt Feis 
geïnterviewd door Omroep Zeeland. 
 

 
 

 
Fokke en Sukke over Rampjaarherdenking 

 
WOERDEN – Behalve Fokke en Sukke in de NRC deden 
ook diverse media bericht van de Rampjaarherdenking.  
Zo verscheen in De Telegraaf een uitgebreid artikel over 
het Rampjaar. Ook de Provinciale Zeeuwse Courant staat 
stil bij de herdenkingsactiviteiten in Zeeland en het AD 
Groene Hart besteedt in een serie artikelen aandacht 
aan de gebeurtenissen die 350 jaar geleden in deze 
contreien plaatsvonden. Er verschenen al twee artikelen, 
één over Schoonhoven en één over Oudewater. Meer 
hierover in de linktree. 

 

https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/
https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/a808b4ad-b61d-436c-8dc9-c181915ae894/2022-01-14-herdenking-rampjaar-1672-begint-vandaag
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/a808b4ad-b61d-436c-8dc9-c181915ae894/2022-01-14-herdenking-rampjaar-1672-begint-vandaag
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14340857/historisch-rampjaar-herdacht-in-zeeland
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14340857/historisch-rampjaar-herdacht-in-zeeland
https://linktr.ee/Rampjaarherdenking


Driehonderd deelnemers jubileumwebinar 
 
WOERDEN – Dankzij de media-aandacht was er heel veel 
aandacht voor het jubileumwebinar op vrijdag 14 
januari, waarmee de landelijke Rampjaarherdenking 
werd ingeleid. Platform-secretaris Merle Lammers gaf 
een overzicht van et nieuwe Programmaboek, waarin 
honderden activiteiten worden gepresenteerd. Ook 
werden er korte films vertoond. Daarna presenteerden 
Luc Panhuysen en Ineke Huysman hun nieuwe boek over 
resp. het Rampjaar en Brieven van Johan de Witt. 
Geïnteresseerden kunnen het webinar terugkijken. 

 
NIEUW!  Luc Panhuysen’s Rampjaar 1672 in luxe jubileumeditie! 
 

AMSTERDAM – Ter gelegenheid van het Rampjaar-jubileum brengt 
uitgeverij Atlas Contact een luxe jubileumeditie uit van het 
veelgeprezen Rampjaar 1672 van Luc Panhuysen. In deze moderne 
klassieker uit 2009 beschrijft Luc Panhuysen op indringende wijze de 
grootste crisis van de Gouden Eeuw: het jaar 1672 staat in de 
Nederlandse geschiedenis gegrift als het Rampjaar. In dat jaar werd de 
Republiek overrompeld door een gecombineerde aanval van de Franse 
koning, de Engelse koning en de bisschoppen van Münster en Keulen. 
Sinds de Romeinen had Europa geen groter leger aanschouwd; het 
laatste uur voor de Republiek leek aangebroken. Hoe kwam het dat het 
land toch overleefde? Aan de hand van de belevenissen van het gezin 
Van Reede – een vader, een moeder en hun zoon – laat Panhuysen zien 
hoe de dagelijkse praktijk eruitzag, maar ook hoe de Republiek zichzelf 
opnieuw uitvond. De correspondentie van deze drie gezinsleden 
behoort tot de mooiste die uit de 17e eeuw is overgeleverd.                                                                                                      

@ Luc Panhuysen, Rampjaar 1672, Hoe de Republiek aan de ondergang 
ontsnapte, Uitgeverij Atlas Contact, herziene luxe-editie, gebonden, 480 blz., 
verschijnt 18 januari 2022, introductieprijs tot 18 april: € 25, daarna € 29,99.  

“Waterland in 1672 overspoeld door Rampjaar-vluchtelingen”  

WATERLAND – “Waterland overspoeld door vluchtelingen in 
Rampjaar 1672: ’Ik wist niet dat het hier zo voelbaar was’. Dit 
zegt Loek Zoon, archivaris van het Waterlands Archief in een 
uitgebreid artikel in het Noord-Hollands Dagblad. 
Honderden, misschien wel duizenden vluchtelingen kwamen 
in 1672 naar Broek in Waterland, zo blijkt o.m. uit de 
begrafenisregisters. Verder vochten Waterlandse kapiteins 
mee op de oorlogsvloot van Michiel de Ruyter. De 
gemeenten Edam/Volendam en Monnickendam hebben zich 
inmiddels aangesloten bij het Platform. Meer informatie is 
hier te lezen. 

https://historizon.webinargeek.com/watch/replay/1265769/17adbb45ef69c6abd1480596db91ac40/
https://rampjaarherdenking.nl/nieuws/interview-loek-zoon/
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