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Het Rampjaar en  de Oekraïne-crisis 
WOERDEN - In het Rampjaar 1672 draaide alles om de jonge Prins 

Willem III. "Hij speelde destijds een cruciale rol in de verdediging 

van ons land", zegt Bernt Feis in een  interview in de Woerdense 

Courant. Onder de bevolking is de jonge stadhouder dan ook 

ongekend populair. "Je zou 'm vandaag de dag kunnen vergelijken 

met Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne. Zijn leger 

vecht nu ook tegen een oppermachtige vijand.” Na het Rampjaar 

is het voor Willem III nog lang niet klaar. Hij smeedt een Europese 

coalitie tegen de Franse 'Zonnekoning' Lodewijk XIV, de Poetin 

van die tijd. En Feis ziet nog meer parallellen: de oorlogsmisdaden  en  verwoestingen  die in het 

Rampjaar in ons land en nu in Oekraïne worden  gepleegd, de massale vluchtelingenstromen, de rol 

van oorlogspropaganda en  fake-news.  
https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/307494/woerdenaren-schrijven-boek-over-

willem-iii  

Nieuw boek over Willem III gepresenteerd in Spiegelzaal Slot Zeist  

ZEIST – Op 18 maart presenteerden auteurs Jan van Es en Bernt 
Feis hun nieuwe boek over stadhouder Willem III. Het eerste 
exemplaar van In het Spoor van de Prins, de wereld van Willem III 
werd aangeboden aan burgemeester Koos Janssen van Zeist. Meer 
dan  100 belangstellenden  waren  hiervoor bijeen in de luisterrijke 
Spiegelzaal van Slot Zeist. Aansluitend hield Jan van Es een lezing, 
waarna er excursies volgden in het Slot en de Slottuinen. Het 
programma werd georganiseerd in samenwerking met Geheugen 
van Zeist. www.geheugenvanzeist.nl  

https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/307494/woerdenaren-schrijven-boek-over-willem-iii
https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/307494/woerdenaren-schrijven-boek-over-willem-iii
http://www.geheugenvanzeist.nl/


In het Spoor van de Prins: nieuw licht op stadhouder-koning Willem III 
 

WOERDEN – In het spoor van de Prins  behandelt het leven van de 
prins en stadhouder-koning Willem III, die een belangrijke rol 
speelde in het Rampjaar.  Willem III bracht een derde van zijn 
leven te paard door en was bijna altijd onderweg: op 
diplomatieke missie, op veldtocht of op jacht.  
Het boek gaat langs een aantal bekende plekken uit zijn leven 
zoals paleizen, jachthuizen en slagvelden. Op deze plekken zijn 
cultuurhistorische en recreatieve routes uitgezet.  Het boek is rijk 
geïllustreerd en  in groot formaat uitgevoerd.  
 
In het spoor van de Prins, de wereld van Willem III. 
 
Auteurs: drs. Jan van Es en drs. Bernt Feis, met medewerking van drs. 
Merle Lammers (ills). Uitgevoerd in groot formaat 21 x 30 cm,  hard 
cover, meer dan 225 illustraties, 136 blz., prijs € 19,95 excl. 
verzendkosten.  Uitgave Platform Rampjaarherdenking. ISBN 

9789090356587.  

Online verkrijgbaar via www.rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/  
 

2 april: verhalenverteller opent Rampjaar-expositie in Zeist 
 

ZEIST –Aanstaande zaterdag 2 april om 14 uur wordt de expositie 
Utrecht in het Rampjaar  geopend door de bekende 
verhalenverteller Bastiaan ‘de Zwitser’. De hele maand april is de 
expositie  te zien in de Bibliotheek van KunstenHuis Idea in Zeist. 
Vervolgens gaat de expositie rouleren langs 10 Utrechtse  
bibliotheken.   
De expositie gaat over Utrecht in het Rampjaar en geeft een beeld 
van de Franse bezetting en verwoesting en de gevolgen hiervan 
voor de bevolking van  de provincie Utrecht.    
 

Inf.: https://www.geheugenvanzeist.nl/actueel/nieuws/het-rampjaar-in-zeist/  

 

Expositie-tournee over Rampjaar start in bibliotheken Zeist en Bodegraven 

ZEIST/BODEGRAVEN – Op vrijdag 1 april start in de bibliotheken 

van Zeist en Bodegraven de expositie over het Rampjaar. De 

expositie in Zeist heeft als thema Utrecht in het Rampjaar,  die in 

Bodegraven de Franse Tirannie. Op indringende wijze worden de 

gevolgen van de Franse inval voor ons land in beeld gebracht. De 

Utrechtse expositie gaat rouleren langs tien bibliotheken, die in 

Zuid-Holland langs zes bibliotheken en musea.  

Dit initiatief van het Platform Rampjaarherdenking  is mogelijk 

gemaakt door subsidies van  de provincies Utrecht en Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds 

en een aantal betrokken gemeenten.  Zie www.rampjaarherdenking.nl   

http://www.rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/
https://www.geheugenvanzeist.nl/actueel/nieuws/het-rampjaar-in-zeist/
http://www.rampjaarherdenking.nl/


Webinar 15 april: J.E. Abrahamse over Amsterdam in het Rampjaar  

 AMERSFOORT - Het volgende Rampjaarwebinar is op vrijdag 15 

april om 12 uur. Het  wordt verzorgd door  Jaap Evert 

Abrahamse, onderzoeker op gebied van stadsgeschiedenis. Hij 

is verbonden aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in 

Amersfoort. De titel van de presentatie luidt: “Aengaende de 

bescherming en securiteit van dese stad”: de verdediging van 

Amsterdam in het Rampjaar 1672. Aanmelden kan hier. 

Kennisdag 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.  

 
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 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. 

22 april: KNHG congres Bloed, Kruit en tranen  

DEN BOSCH – In samenwerking met Vrienden van De Witt en het 
Platform Rampjaarherdenking organiseert het Koninklijk 
Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) een 
voorjaarscongres op 22 april 2022. Het congres vindt plaats in 
Den Bosch. 
Dit jaar staat dit in het teken van het Rampjaar, met als thema 
Bloed, kruit en tranen. 
Voor het congres is veel belangstelling, zodat aanmelding 
waarschijnlijk niet meer mogelijk is.  

www.knhg.nl 

https://historizon.nl/event/jaap-evert-abrahamse-over-amsterdam-in-de-gouden-eeuw/
https://zuiderwaterlinie.us11.list-manage.com/track/click?u=14308ac15826efa6712a30d4b&id=a23e776553&e=98b8071735
http://www.historischspektakelgrave.nl/
http://www.knhg.nl/


Platform herdenkt Slag bij Solebay en Van Ghent in Domkerk 

UTRECHT –  Op 7 juni 1672 sneuvelde vice-admiraal Van Ghent in 
de Zeeslag bij Solebay. Het Platform Rampjaarherdenking 
organiseert in samenwerking met de  Utrechtse Domkerk, de 
Vereniging W.J. Baron van Ghent en Vereniging Oud-Utrecht een 
herdenkingsbijeenkomst op dinsdag 7 juni om 11 uur. Het 
programma vermeldt o.m. een lezing van prof.dr. Renger de Bruin 
en een concert van Camerata Capelle.  

Van af eind april kunnen belangstellenden zich hiervoor aanmelden. www.domkerk.nl 

Paleis Het Loo – eindelijk - weer open op 15 april! 

APELDOORN – Na 30 jaar open te zijn geweest is Paleis Het Loo 
een paar jaar geleden dicht gegaan voor restauratie en groot 
onderhoud aan onder andere de installaties en meer ruimte voor 
tentoonstellingen.  

Vanaf 15 april gaat het verníeuwde Paleis Het Loo weer open 
voor bezoekers!www.paleishetloo.nl/vernieuwing                                                                                                                          

                                                                                                                                                          
Omroep MAX over het Rampjaar 1672 

HILVERSUM – MAX Vandaag (Omroep MAX) besteedt in haar 
rubriek Terug naar toen aandacht aan belangrijke momenten uit 
de Nederlandse en internationale geschiedenis. Eind maart is er 
een mooi artikel verschenen over de aanloop naar het Rampjaar 
1672 toe en de gevolgen voor de Republiek. Leuk weetje, onze 
website Rampjaarherdenking.nl en drs. Merle Lammers 
(Secretaris Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022) 
worden in de bronvermelding genoemd. Lees het artikel ‘Het 

Rampjaar 1672, het einde van de Gouden Eeuw’. 

Oude Hollandse Waterlinie viert 350 jaar jubileum!  

NIEUWPOORT – Op 18 maart was het groot feest langs de Oude 
Hollandse Waterlinie. Het kleine vestingstadje Nieuwpoort was 
in 1672 een belangrijke schakel in de Oude Hollandse Waterlinie. 
Rob van Muilekom, Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de 
provincie Utrecht, Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en 
Erfgoed van de provincie Zuid-Holland en burgemeester Theo 
Segers van de gemeente Molenlanden gaven het startsein voor 
het landelijke jubileumjaar van de Oude Hollandse Waterlinie. 

Vervolgens werd in het stadshuis het nieuwe Museum Nieuwpoort over de Oude Hollandse Waterlinie 
feestelijk geopend door burgemeester Theo Segers en Willy de Zoete.  
Het jubileumjaar van de verdedigingslinie viert haar 350 jaar bestaan met allerlei festiviteiten en 
activiteiten in de vestingsteden aan de linie.  
Op de website van de SOHW vindt u alle informatie over het jubileumjaar en haar activiteiten. 
Klik hier voor informatie en openingstijden van Museum Nieuwpoort. 

http://www.domkerk.nl/
http://www.paleishetloo.nl/vernieuwing
http://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/terug-naar-toen/het-rampjaar-1672-het-einde-van-de-gouden-eeuw/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/evenementen/
http://www.museumnieuwpoort.nl/


Unieke herdenkingsuitgifte van Rampjaarmunt 

WOERDEN - Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat de Oude 
Hollandse Waterlinie het grote Franse leger dat ons land 
binnenviel wist te stoppen. Het jaar 1672 is een sleutelmoment in 
de vaderlandse geschiedenis, een jaar dat bekend is geworden als 
het ‘Rampjaar’. Stichting Oude Hollandse Waterlinie, stichting 
Michiel de Ruyter en Munt-Online hebben de handen 
ineengeslagen om het Rampjaar op een bijzondere manier te 
herdenken. Samen brengen zij een speciale verzilverde munt uit, 
de ‘Herdenkingsmunt Rampjaar 1672’. De munt is verzilverd en 30 
millimeter in diameter. De munt is gratis te bestellen via de 
volgende link: www.1672rampmunt.nl.  

Expositie Van de Velde verlengd tot 8 mei 

AMSTERDAM – Vader en  zoon Van de Velde schilderden beroemde 
zeeslagen in het Rampjaar. Dit maakt dat de tentoonstelling een 
primeur is die alleen in Amsterdam te zien is.   

De expositie is extra actueel vanwege de landelijke 
Rampjaarherdenking die dit jaar plaatsvindt.  

Vanwege de grote belangstelling wordt de expositie verlengd tot 8 
mei. www.hetscheepvaartmuseum.nl   

 

Vakblad Kleio voor geschiedenisdocenten besteedt aandacht aan Rampjaar  

Nijmagen – Op 25 maart  kwam de nieuwste Kleio uit! In deze 
editie staat het vakblad voor docenten geschiedenis en 
staatsinrichting stil bij het Rampjaar, met o.a. een  artikel van  Luc 
Panhuysen over Het trauma van het Rampjaar.  

 Jos Wiener herdenkt De geboorte van  Nederland in 1572. 

Platform Rampjaarherdenking-bestuurslid Job van den Broek 
leverde ook een bijdrage aan het blad. 

Voor meer info: https://www.vgnkleio.nl/   

 
 
 

 
 
 
 

http://www.1672rampmunt.nl/
http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://www.vgnkleio.nl/


 
Nieuwe Vestingstedenkaart van Rampjaarherdenking en Liniebreed 

 
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. 

 

Maand van de Geschiedenis: Wat een ramp! 
 

ARNHEM – Aankomende oktober is het zo ver en staat de maand 
weer in het teken van de geschiedenis. Het thema van dit jaar is 
Wat een ramp! Hiermee wordt het rampjaar van 1672 herdacht 
en vrijheid gevierd. 350 jaar naar het Rampjaar brengt de Maand 
van de Geschiedenis allerhande rampen, hun gevolgen en hoe om 
te gaan met tegenspoed aan het licht. Mede door inval van 
Rusland in Oekraïne is het thema actueler dan gehoopt. Des te 
belangrijker om in deze periode de geschiedenis erop na te slaan. 

Samen met talloze culturele instellingen worden verschillende activiteiten door heel het land 
georganiseerd onder het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’. Bekijk het introductiefilmpje van 
Maand van de Geschiedenis.   
Aanmelden voor activiteiten kan tot 20 september via de website van Maand van de Geschiedenis. 
 

Beatrice de Graaf  schrijft essay over Nederlandse crises  
 

LANDELIJK – Op 14 maart 2022 is bekend gemaakt dat Beatrice de 
Graaf het essay voor de Maand van de Geschiedenis schrijft. De 
Graaf verdiept zich met haar essay Crises! in de geschiedenis van 
Nederlandse crises en de rol die de overheid speelde als crisis-
beheer. Zeker in deze tijd waarin meerdere rampen elkaar 
opvolgen is het actueler dan ooit tevoren. Eeuwenlang was er 
helemaal geen overheid en waren we op elkaar aangewezen. Zo 
was de Republiek in 1672 afhankelijk van de hulp van het volk. Pas 
met de komst van het koninkrijk in de negentiende eeuw en 
nieuwe wetten nam de overheid die taken van de burger over. 
Tegelijkertijd namen de verwachtingen, de kritiek en de achter-
docht van de burgers toe. 

Beatrice de Graaf bespreekt al deze facetten met het Rampjaar van 1672 als leidraad in haar essay 
Crises! Het essay is een uitgave van Uitgeverij Prometheus en is de hele maand oktober te koop in de 

betere boekhandel. Voor meer informatie zie hier. 

http://www.rampjaarherdenking.nl/
http://www.vestingen.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=tf2GBGJeRiM
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/23838/beatrice-de-graaf-schrijft-essay-maand-van-de-geschiedenis-2022?utm_source=DN17-03-2022&utm_medium=DN17-03-2022&utm_campaign=DN17-03-2022&utm_id=DN17-03-2022&utm_term=DN17-03-2022&utm_content=DN17-03-2022


Dag van het Kasteel: Een ramp is van alle tijden 
 

LANDELIJK – De Dag van het Kasteel staat in het teken van 
de verhalen van kastelen en buitenplaatsen. Samen met hun 
tuinen, parken en landerijen zijn ze onderdeel van het 
Nederlands landschap en van de geschiedenis. Op deze dag 
vertellen eigenaren, beheerders, medewerkers, vrijwilligers 
en andere betrokkenen de verhalen van hun geliefde 
monument. Komende editie staan de rampen die kastelen 
en buitenplaatsen hebben doorstaan centraal. Hiermee sluit 

de Dag van het kasteel zich aan bij de herdenking van het Rampjaar 1672. Ook wordt er gekeken naar 
de actualiteit.  
Op 6 juni 2022 zijn er meer dan 100 locaties in heel Nederland te bezoeken en verhalen te beluisteren. 
Voor meer informatie zie hier. Alvast benieuwd naar de verhalen rondom het rampjaar? Tot 6 juni 
2022 worden continue verhalen verzameld over het thema.  
Kunt u niet wachten om deze prachtige kastelen en buitentuinen te bewonderen? Bekijk de website  
voor wandelroutes of download de app.  

 
Het Utrechts Archief: Water! Vriend of vijand? 

UTRECHT – In de tentoonstelling Water! Vriend of vijand? Stap 
je een magische onderwater-wereld binnen. Je ontdekt hoe de 
Utrechters het water al eeuwenlang gebruiken én bestrijden. 
Een verhaal van ingenieuze waterwerken, rampzalige 
overstromingen en ambitieuze toekomstplannen. Kijk je ogen uit 
naar de vele kaarten, tekeningen en foto’s of maak een virtuele 
boottocht door het verleden.  
De tentoonstelling is te zien t/m 11-11-2022 in het Utrechts 
Archief.  

Water! Vriend of vijand? is een samenwerking van Het Utrechts Archief en Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden in het jubileumjaar 900 jaar waterbeheer en Utrecht 900.  

After the Flood opera over het Rampjaar 

SPANGA - After the flood is een multidisciplinaire 
muziektheaterproductie over angst en tegenspoed. Tegelijkertijd 
geeft deze opera een speels overzicht over 350 jaar vaderlandse 

geschiedenis.   
Het werk wordt geproduceerd door Opera Spanga en het Rosa 
Ensemble. After the flood is o.a. te zien op de vaste speellocatie 
van Opera Spanga, Spanga.After the flood presenteert 
persoonlijke intieme geschiedenissen in de context van grootse 
maatschappelijke gebeurtenissen. Veel van de problemen van 
onze samenleving, een samenleving die verdrinkt in 
desinformatie door het digitale gewicht van het heden, zijn te 
wijten aan onwetendheid over de geschiedenis. Deze 
onwetendheid kan het vinden van de juiste oplossingen in de 

weg staan.     

www.operaspanga.nl (voor meer informatie en kaartverkoop) 
 

http://www.dagvanhetkasteel.nl/bezoek-kastelen
http://www.dagvanhetkasteel.nl/dvhk-digitaal
http://www.dagvanhetkasteel.nl/aan-de-wandel/
https://hetutrechtsarchief.nl/ontdekken/tentoonstellingen?view=article&id=669:water-vriend-of-vijand&catid=14
http://www.operaspanga.nl/
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