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11 maart webinar over Franse Tirannie, een gruwelijk schoolboek 

ZWOLLE - Dr. Arthur der Weduwen en drs. Merle 
Lammers geven in het webinar op 11 maart (12-13 uur) 
een toelichting op het nieuwe boek, dat medio april 
verschijnt: Franse Tirannie, een gruwelijk schoolboek 
over het Rampjaar. Het boek wordt uitgegeven door 
Waanders Uitgeverij in Zwolle en kost € 22,50.  Franse 
Tirannie bevat veel feitenmateriaal en ook gruwelijke 
beelden over de verschrikkingen van de oorlog, 

geplaatst in een historisch kader. Een feitelijk relaas… of anti-Franse oorlogspropaganda?   
Aanmelden kan  hier. 

Ondanks storm Eunice: waterlinies bijeen in Nieuwersluis 
 

NIEUWERSLUIS - Vertegenwoordigers van negen 
waterlinies in Nederland trotseerden vorige maand 
storm Eunice voor een inspiratiebijeenkomst in 
Nieuwersluis, het kleinste vestingstadje in Nederland. Zo 
waren o.m. de vier noordelijke waterlinies, de Brabantse 
Zuiderwaterlinie en de Oude Hollandse Waterlinie 
vertegenwoordigd.  Voor het eerst na twee jaar werden 
live  de plannen voor de Rampjaarherdenking 
uitgewisseld en activiteiten toegelicht. Verder kwamen 
de NPO-docuserie, de Dag van  het Kasteel en de Maand 

van de Geschiedenis aan de orde. Ook werd de Vestingstedenkaart gepresenteerd.  Meer op 
www.rampjaarherdenking.nl  

https://historizon.nl/event/rampjaarlezing-franse-tirannie/
http://www.rampjaarherdenking.nl/


 
Rampjaarherdenking en Liniebreed presenteren Vestingstedenkaart 

 
NIEUWERSLUIS – Stichting Liniebreed Ondernemen 
(Liniebreed) en Platform Rampjaarherdenking slaan de 
handen ineen. Ter gelegenheid van het Rampjaarjubileum 
hebben zij samen een landelijke Vestingstedenkaart 
uitgebracht, waarop alle 90 aangesloten vestingsteden en 
hun evenementen in 2022 worden vermeld.  

In mei verschijnt het speciale magazine VESTING! 2022 

met de poster van de Vestingstedenkaart als bijlage, in 

een oplage van 45.000. In dit magazine veel aandacht voor 
de waterlinies en vestingsteden die deelnemen aan de 
jubilea in 2022.  Er staan honderden activiteiten in negen 
provincies op stapel, zoals wandeltochten, exposities, 
festivals en theatervoorstellingen. Voor meer informatie: 
www.rampjaarherdenking.nl en www.vestingen.nl. 

 

Boekpresentatie in Spiegelzaal Slot Zeist: In het spoor van de Prins 

ZEIST – Op vrijdag 18 maart zullen auteurs Jan van Es 
en Bernt Feis hun nieuwe boek over stadhouder Willem 
III presenteren in de Spiegelzaal van Slot Zeist. Het 
eerste exemplaar van In het Spoor van de Prins, de 
wereld van Willem III wordt aangeboden aan 
burgemeester Koos Janssen van Zeist. Aansluitend 
houdt Jan van Es een lezing, waarna er excursies zijn in 
het Slot en de Slottuinen. Het programma wordt 
georganiseerd in samenwerking met Geheugen van 
Zeist. Meer informatie kunt u  hier vinden. 

18 maart opening jubileumjaar Oude Hollandse Waterlinie 

NIEUWPOORT - Op 18 maart 2022 is het zover: het 
jubileumjaar 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie wordt 
dan feestelijk geopend in  Nieuwpoort. Dan wordt ook 
het hernieuwde museum in het historische stadhuis 
geopend. Het stadhuis is gerenoveerd, verduurzaamd 
en beter toegankelijk gemaakt. Het museum heeft een 
meer eigentijdse uitstraling gekregen en zal het verhaal 
van de Oude Hollandse Waterlinie nog beeldender 
gaan vertellen. Hiertoe zijn diverse 
tentoonstellingszalen opnieuw ingericht. Ook zal op 

deze dag de historische speelfilm ‘De Zondvloed’ in première gaan. Deze op initiatief van stichting 
Struinen & Vorsen gemaakte film brengt de totstandkoming van de Oude Hollandse Waterlinie in 
1672 vanuit een bijzonder perspectief in beeld. Kom 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie. Meer info 
kunt u hier vinden. 

http://www.rampjaarherdenking.nl/
http://www.vestingen.nl/
https://rampjaarherdenking.nl/boeken/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/evenementen/opening-jubileumsjaar/


 

Kennisdag Nederlandse waterlinies op 8 april in Heusden 

HEUSDEN - Wat kunnen de Oude Hollandse 
Waterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie (KCW) en 
de Alliantie Zuiderwaterlinie van elkaar leren? Waar 
liggen de historische relaties? En welke kansen spelen 
rondom dit erfgoed vandaag de dag? Deze en meer 
vragen staan centraal tijdens de eerste Kennisdag die 

de waterlinies samen organiseren onder het motto 
Van grenzen naar bruggen. De dag is op vrijdag 8 april 
van 10.00 – 15.30 uur in de Catharijnekerk, 
Burchtstraat 2 in Heusden.Deelname is gratis. Op de 
website van de Zuiderwaterlinie lees je meer 

informatie en bekijk je het programma.   

Waterlicht zet Loevestein onder water 

LOEVESTEIN - Op 25 en 26 maart 2022 zet kunstenaar 
Daan Roosegaarde met de virtuele overstroming 
Waterlicht  Loevestein onder water. Met dit 
sensationele kunstwerk wordt de expositie Denkend 
aan water  op 25 maart geopend. Hiermee vraagt 
Daan Roosegaarde aandacht voor de stijgende 
waterspiegel als gevolg van de opwarming van de 
aarde. Beleef samen de kracht van het water en de 
gevolgen die het met zich mee kan brengen. De 

speciaal voor Loevestein ontworpen presentatie van Waterlicht brengt op spectaculaire wijze de 
kwetsbaarheid van dit onaangetaste stukje Nederland in beeld. Voor meer informatie over de 
tentoonstelling, klik hier. 

Platform Rampjaar gaat op expositietournee langs 15 bibliotheken 

WOERDEN - Platform Rampjaarherdenking gaat 

vanaf begin april op expositietournee langs een 

vijftiental bibliotheken in Utrecht en Zuid-Holland.  De 

eerste expositie gaat over Utrecht in het Rampjaar en 

geeft een beeld van de Franse bezetting en 

verwoesting en de gevolgen hiervan voor de 

bevolking.  De expositie is in negen Utrechtse 
bibliotheken te zien, o..a in Zeist, Woerden en 

Nieuwegein.  De tweede expositie gaat over Franse 
Tirannie, een gruwelijk schoolboek dat in vlak na het Rampjaar op scholen werd gebruikt. Deze 
expositie is te zien in Bodegraven, Alphen, , Gorinchem, Nieuwkoop en Woudrichem. Meer op 
www.rampjaarherdenking.nl.   

 
 

https://zuiderwaterlinie.us11.list-manage.com/track/click?u=14308ac15826efa6712a30d4b&id=a23e776553&e=98b8071735
https://oudehollandsewaterlinie.nl/evenementen/expositie-denkend-aan-water/
http://www.rampjaarherdenking.nl/


6 juni Dag van het Kasteel over Rampjaar en andere rampen 
 

LANDELIJK - Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni is de 
Dag van het Kasteel, dit jaar met als toepasselijk thema 
Een ramp is van  alle tijden. Hieraan gaan meer dan 
honderd kastelen verspreid over heel Nederland 
deelnemen. Naast het Rampjaar komen ook andere 
rampen komen aan bod, zoals andere oorlogen, branden 
en overstromingen. Op de website van Dag van het 
Kasteel kan iedereen spannende verhalen plaatsen en 
delen. Verder kan de interactieve Rampjaarkaart worden 
aangevraagd via mail. Ook brengt Dag van het Kasteel in 
april een krant uit (oplage 24.000 stuks) met verhalen over 
het thema. Krantjes afnemen voor verspreiding? Geef dit 

uiterlijk 18 maart door aan collega Mirthe Marsman via marketing@dagvanhetkasteel.nl. 

Portretten Friese regimenten na eeuwen terug in Friesland 

BOLSWARD - Vanaf deze maand is een zeer bijzondere 
serie van 18 portretten te zien in Museum De Tiid in 
Bolsward. Het betreft 18 portretten van het Friese 
regiment uit het begin van de 17e eeuw. Dit speelde een 
belangrijke rol in het Rampjaar. Voor het eerst in 150 jaar 
zijn alle portretten weer samen te zien. Tot juni zijn ze te 
zien in Bolsward, daarna in Museum Nienoord in Leek. 

 
 
Franse skeletten uit Rampjaar gevonden in Alphen aan den Rijn 
 

ALPHEN AAN DEN RIJN – In de bibliotheek van Alphen aan 
den Rijn zijn tot 11 september skeletten te zien in het 
kader van de expositie Cold cases. Zo zijn er o.m. twee 
skeletten te zien van Franse soldaten uit het Rampjaar, 
half over elkaar heen met het gezicht naar beneden. De 
skeletten zijn in 2017  in de Raadhuisstraat gevonden bij 
de herontwikkeling van het Stadshart. De vondst is 
interessant: zijn de Fransen bij hun strooptochten in 1672 
helemaal doorgedrongen tot in Alphen aan den Rijn?  
 

 

2 en 3 april Historisch Spektakel Grave 2022  
 

 GRAVE - Wapengekletter en krijgsgeschreeuw aan de 
overzijde van de Maas. Angstige Franse soldaten en 
uitgemergelde Gravenaren zien een armada van Staatse 
troepen op zich afkomen. Het is 1674, het jaar van het 
Beleg van Grave. Een roemrucht jaar in de rijke historie 
van de vestingstad, dat in het weekeinde van 2 en 3 april 
2022 op spectaculaire manier wordt herdacht. Inwoners 

https://dagvanhetkasteel.nl/instructie/
mailto:marketing@dagvanhetkasteel.nl
mailto:marketing@dagvanhetkasteel.nl
http://www.detiid.nl/
https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/activiteiten/erfgoed/coldcases.html


en bezoekers kunnen zich in historische kledij helemaal inleven in de derde editie van het Historisch 
Spektakel Grave. Het evenement start zaterdag 2 april om 13.00 uur met een kleurrijke intocht vanaf 
de Hampoort door het historische centrum. Klik hier voor meer informatie. 
 

29 maart Online bijeenkomst Maand van de Geschiedenis met Lotte Jensen 
 

ARNHEM - De Maand van de Geschiedenis in oktober 

2022 staat in het teken van het Rampjaar en andere 
rampen. Daarom organiseert Maand van de Geschiedenis 
op dinsdag 29 maart van 14.00 tot 16.30 uur een online 
gratis inspiratiebijeenkomst voor deelnemende 
instellingen. Zo is er een interview met Lotte Jensen over 
perspectieven op het thema en zijn er speeddates met 

collega's uit het veld. Vanaf 29 maart kunnen instellingen 
hun activiteiten voor in de maand oktober aanmelden op 
de website van de Maand van de Geschiedenis. Geef je 

op via het aanmeldformulier. Bij vragen, opmerkingen of laste minute aanmeldingen kun je contact 
opnemen via maand@openluchtmuseum.nl of bellen naar 026-2006505. 

 
Leen Ouweneel presenteert nieuwe visie op oude Waterlinie 
                                                                                                                                                                         

SCHOONHOVEN - Op 24 februari presenteerde historicus 
Leen Ouweneel zijn boek ‘Regenten en de Waterlinie in 
het Rampjaar’. Het eerste exemplaar van het boek werd 
uitgereikt aan burgemeester P. Paans van 
Krimpenerwaard en de presentatie was in restaurant 
Belvedère, en die locatie was wellicht niet voor niets 
gekozen. Want Belvedère – Bellevidere zoals het vroeger 
werd genoemd – was in het Rampjaar een uitkijkpost van 
de Oude Hollandse Waterlinie. Pal gelegen aan de Lekdijk 
was dit een geschikte plek om zowel het wassende water 

als bewegingen van de vijand in de gaten te houden. Meer over het boek kunt u hier vinden. 
 

De laatste maanden van de gebroeders De Witt 

Ick schriijve met groten haest sonder noch eene maeltijdt hyden te 
hebben gehouden, alhoewel het nu is omtrent negen uyren in den 
avond.. Het was al negen uur ’s avonds, De Witt had nog niets 
gegeten en hij had nog geen tijd gehad om Willem III te schrijven! 
De brief, gedateerd 9 juni 1672, is exemplarisch voor de gespannen 
situatie waarin de Republiek op dat moment verkeerde. De 
Raadpensionaris besefte dat hij alle grip op de gebeurtenissen had 
verloren. De Witt heeft in zijn leven meer dan 35.000 brieven 
geschreven., ongeveer 37 meter plank.. Ook in het Rampjaar 
wisselde hij honderden brieven uit met veel correspondenten, o.a. 
legeraanvoerders, diplomaten, regenten en – ook – met zijn broer 
Cornelis. Daarnaast kreeg hij veel persoonlijke verzoeken, bijv. van 
mensen die hem om een gunst vroegen. Zijn enorme briefwisseling 
biedt een bijzondere blik op dat turbulente jaar, 1672. Alle brieven 
– getranscribeerd en in modern Nederlands vertaald - worden 
toegelicht, en Ineke Huysman en Roosje Peeters voerden de 

redactie.  De tekeningen in 17e-eeuwse stijl zijn van Jean-Marc van Tol. Meer informatie vindt u hier. 

http://www.historischspektakelgrave.nl/
https://docs.google.com/forms/d/1UGne2SKlVp7jj2qLbf-Mb69Sc-WoIcLEt60NlV_yEXI/edit#responses
mailto:maand@openluchtmuseum.nl
https://rampjaarherdenking.nl/informatie-over-het-rampjaar/leen-ouweneel-presenteert-nieuwe-visie-op-oude-waterlinie/
https://rampjaarherdenking.nl/informatie-over-het-rampjaar/de-laatste-maanden-van-de-gebroeders-de-witt/


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. Klik hier voor meer informatie.                    
@ 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 twee paginagroot 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 vindt u hier. 

https://rampjaarherdenking.nl/informatie-over-het-rampjaar/nieuw-luc-panhuysens-rampjaar-1672-in-luxe-jubileumeditie/
https://rampjaarherdenking.nl/informatie-over-het-rampjaar/waterlands-archief-herdenkt-1572-en-1672/
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