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NIEUWS VAN HET PLATFORM 

Zeeslag bij Solebay herdacht in Utrechtse Domkerk 

UTRECHT – Op 7 juni 1672 sneuvelde vice-admiraal Van Ghent in 
de Zeeslag bij Solebay. Naar aanleiding hiervan organiseerde het 
Platform Rampjaarherdenking op 7 juni 2022 een herdenkings-
bijeenkomst in de Utrechtse Domkerk, in samenwerking met het 
Citypastoraat, de Vereniging W.J. Baron van Ghent en de 
Historische Vereniging Oud-Utrecht. Op het programma 
stonden o.m. een lezing van prof. dr. Renger de Bruin en een 
concert met muziek uit de Gouden Eeuw van Camerata Capelle, 
o.a. werken van Sammartini, Telemann en Handel.  De 

herdenking werd bijgewoond door bijna 200 belangstellenden. Voorafgaand aan de herdenking 
brachten D. van der Vossen (voorzitter Vereniging W.J. Baron van Ghent) en adjudant Snaauw een 
bloemenhulde bij het praalgraf van vice-admiraal Van Ghent. Ook was er een speciale expositie gewijd 
aan het leven en werk van Van Ghent. 

Merle Lammers over vice-admiraal Van Ghent in NOS Radio 1 Journaal  

HILVERSUM – In de media heeft de herdenking veel aandacht 
gekregen, o.a. in een interview op het NOS Radio 1 journaal op 
7 juni. Platform-secretaris Merle Lammers werd door Mart 
Visser geïnterviewd over het leven van Ghent, de Slag bij 
Solebay en de herdenking en zijn praalgraf in de Domkerk.  

Beluister hier de aflevering terug vanaf minuut 53:07.  

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/55cd0181-b899-47fc-acd8-fc3e950d4b8c/2022-06-07-nos-radio-1-journaal


Webinar over vestingsteden nu terug te bekijken 

NIEUWERSLUIS – Afgelopen maand organiseerden Platform 
Rampjaarherdenking en Stichting Liniebreed Ondernemen een 
drukbezocht recreatief webinar. Het thema was Vestingsteden 
hebben de toekomst, en hierin stonden de waterlinies en 
vestingsteden centraal. Het webinar is terug te kijken via 
deze link. De film over de waterlinies en vestingsteden is hier te 
zien. 

 

Nu te lezen: VESTING Magazine! 

WOERDEN – Platform Rampjaarherdenking feliciteert 
Liniebreed Ondernemen met de uitgave van het gloednieuwe 
magazine VESTING! en is blij daar onderdeel van uit te maken! 
Het magazine – oplage 45.000 ex. – is (gratis) te vinden bij 
musea en VVV’s en bevat een mooie vestingstedenkaart 
waarop alle vestingsteden staan die zich bij Platform 
Rampjaarherdenking hebben aangesloten.  

Benieuwd naar de inhoud? Klik hier! 

Reizende expositie Utrecht in het Rampjaar 

WIJK BIJ DUURSTEDE – Op vrijdag 1 juli zal de reizende 
tentoonstelling Utrecht en het Rampjaar verhuizen naar het 
Huis van de Gemeente te Wijk bij Duurstede. Op dezelfde dag 
wordt de tentoonstelling om 16:00 geopend door wethouder 
Wil Kosterman en Stadsdichter André van Zwieten. Daarna 
komen Soest, Woerden. Nieuwegein en stad Utrecht aan de 

beurt.Ook de expositie in Zuid-Holland gaat verder op tournee, namelijk naar Gorinchem, Woudrichem 
en Leiden. Tijdens de expositietournee vinden allerlei nevenactiviteiten plaats, zoals Minecraft-
workshops voor kinderen, lezingen en boeken-exposities.  Meer info over de tentoonstelling: Expositie 
Rampjaar in bibliotheken – Platform Rampjaar Herdenking 

Doe mee met de Maand van  de Geschiedenis in oktober 2022 

ARNHEM - In oktober is de Maand van  de Geschiedenis gewijd 
aan het thema Wat een ramp! Iedere historische vereniging 
archief, bibliotheek, boekhandel, filmhuis of theatergroep: kan 
gratis meedoen! Je wordt deelnemer zodra je een 
publieksactiviteit organiseert in oktober en deze aanmeldt op 
maandvandegeschiedenis.nl. Wil je kans maken  op opname in 
het Maand van de Geschiedenis-magazine (oplage ca. 125.000) 
of een van de offline en online kanalen van partners 
(bijvoorbeeld bijlage VPRO Gids, landelijke en regionale 

kranten)? Lees dan  de voorwaarden  op https://www.maandvandegeschiedenis.nl/voorwaarden en 
stuur je programma voor 26 juli op naar maand@openluchtmuseum.nl 

https://historizon.webinargeek.com/webinar/replay/7uL0XkjIjhkVvek3CRY102UKgtDTrC6Yon6r_9Awlsk/
https://youtu.be/Nwbbbz8HeX0
http://forten.nl/magazine/vesting-2022/?fbclid=IwAR0g8tt7qBnKTsTOJU-_wRFIbQzwjweimzuLDNWIwn93TsrHuK4TmAI1GuE
https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/
https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/23430/lees-het-maand-magazine-online
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/voorwaarden
mailto:maand@openluchtmuseum.nl


Slag om Woerden in oktober herdacht met exposities en concerten 

WOERDEN – In de nacht van 10 op 11 oktober 1672 vond in een 
van de grootste veldslagen van het rampjaar 1672 plaats. De 
slag om Woerden staat ook wel bekend als de slag om de 
Kruipin. Eigenlijk is deze beschrijving niet helemaal juist omdat 
de slag zich in heel Woerden afspeelde. Er wordt een rampjaar-
herdenkingsconcert en een expositie in de Petruskerk 
georganiseerd. Daarbij staat de persoon van Frederik van 
Nassau Zuylestein centraal, de generaal die tijdens de slag 
sneuvelde. 

Dag van het Rampjaar in Paushuize Utrecht met o.a. prof.dr. Maarten Prak 

UTRECHT – Utrecht werd hard getroffen in 1672 door de 
verwoesting en Franse bezetting. Het Platform Rampjaar 
herdenking organiseert op 7 oktober een dag om dit te 
herdenken. Er zullen lezingen, workshops en excursies 
plaatsvinden. Een van de sprekers is prof.dr. Maarten Prak; ook 
komen regionale historici en marketeers aan het woord. De 
locatie is Paushuize in Utrecht. Meer informatie volgt op onze 
website. 

 

Heeft u de gratis Rampjaarboekenspecial al gelezen? 
 

WOERDEN – In april presenteerde het Platform de Rampjaar-
boekenspecial, met een inleiding van Luc Panhuysen en 
recensies en verhalen over ca. 20 nieuwe publicaties over het 
Rampjaar. Bekijk de boekenspecial digitaal.  
 
U kunt ook exemplaren van de boekenspecial bij ons bestellen, 
tegen verzendkosten.  
Voor info: contact@rampjaarherdenking.nl   
 
Verder heeft het Platform allerlei gadgets, zoals tasjes, 
Rampjaarmunten, onderzettertjes e.d., die u ook tegen 
verzendkosten kunt bestellen. Meer hierover op onze website. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.rampjaarherdenking.nl/
https://indd.adobe.com/view/4e61d160-06ba-4b07-91e7-f3ae1a167aac
mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
https://rampjaarherdenking.nl/toolkit/


ACTIVITEITEN IN HEEL NEDERLAND 
 
Aardenburg 1 juli: Openluchtspel De Verloren Sleutel  

AARDENBURG – Op vrijdagavond 1 juli 2022 zal het 
Openluchtspel “De Verloren Sleutel” worden uitgevoerd. Het 
is een groot spektakel met 40 toneelspelers/figuranten. Ook is 
er een koor van 60 personen, ondersteund door een muzikaal 
combo bestaande uit 11 muzikanten. Meer informatie is te 
vinden op de website van de stadsraad van Aardenburg. 

 
Buitenspel ‘Het Rampjaar’ op landgoed Nyenroden  

 
MAARSSEN/ZWAMMERDAM/WOERDEN – Op diverse locaties 
in het Groene hart -o.a. Nijenrode bij Maarssen, Zwammerdam 
(gemeente Alphen aan den Rijn) en in Woerden hebben 
afgelopen maand theatervoorstellingen plaatsgevonden over 
het Rampjaar. In Zwammerdam werden zelfs twee boerderijen 
nagebouwd vanwaar de Hollanders en de Fransen elkaar 
bevochten.  
 
Theatergroep Maarssen32 mag een uniek verhaal over het 
rampjaar spelen op het prachtige landgoed Nyenrode. U kunt 
nog tickets kopen voor de voorstellingen op 2 en 3 juli 2022! 
Prijs: € 12,50 / € 10,00 (U-pas en groepen vanaf 15 personen). 

Tickets zijn te koop via de website van de theatergroep. 

Augustus: Muziektheater Bommen Berend in Groningen en Coevorden  

GRONINGEN/COEVORDEN – Eind augustus zijn er in de steden 
Groningen en Coevorden spectaculaire uitvoeringen van het 
muziektheaterstuk Bommen Berend. De uitvoering wordt 
verzorgd door het paradepaardje van de Koninklijke Landmacht, 
de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ onder leiding 
van chef dirigent majoor Tijmen Botma.. Drie professionele en 
ervaren solisten bezingen de scènes in het stuk. Voor de 
amateursector is er een speciale versie gemaakt. Componist Jan 
de Haan componeerde het muziek-theaterstuk gebaseerd op de 
gebeurtenissen in het oosten en noorden van Nederland in 

1672. Het indrukwekkende scenario in drie talen (Duits, Nederlands, Nedersaksisch) is van de hand van 
toneelschrijver Bouke Oldenhof, onder andere bekend van het Twentse stuk Hanna van Hendrik. De 
drie solisten bezingen de scenes waarin de ‘Rampjaar’-thema’s als vrijheid (van geloof en 
meningsuiting), hoop, internationale samenwerking en trots op je afkomst en streek aan bod 
komen. Het project, de compositie en het concert over 1672, laat zien dat we leren uit de geschiedenis 
en dat de vele naties, vijanden uit het verleden, nu samen optrekken voor de vrede. Onder andere 
vanuit het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. Op 25 en 26 augustus 2022 
is het theaterconcert te zien in Coevorden en op 28 augustus 2022 in Groningen. De kaartverkoop is 
gestart op 5 mei 2022. Voor meer informatie: www.cultureelcoevorden.nl en www.go350.nl. 

https://stadsraadaardenburg.nl/evenementen-2/
http://www.maarssen32.nl/ticket-bestellen/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/muziek/koninklijke-militaire-kapel-johan-willem-friso
http://www.cultureelcoevorden.nl/
http://www.go350.nl/


Bommen Berend in videoclip voor 350 jaar Gronings Ontzet 

GRONINGEN – Eind augustus is het feest in Stad: dan wordt 
groots gevierd dat Groningen 350 jaar geleden is bevrijd na het 
langdurige beleg door Bernhard van Galen, beter bekend als 
Bommen Berend. Om de festiviteiten onder de aandacht te 
brengen, maken de universiteit en de stad samen een 
bijzondere videoclip, met een speciaal voor de gelegenheid 
geschreven lied. Bekijk de videoclip hier. 

 
September: Opera After the flood van Opera Spanga 
 

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 en is o.a. te zien op de vaste speellocatie van Opera 
Spanga in Spanga. 1672, het jaar dat de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden wankelde doordat het werd 
aangevallen door krachten van binnen en buiten het land, is het 
startpunt van de reis waarin het publiek metgezel is van een 
beroemde schilder en zijn afstammelingen. Gedurende 

drieënhalve eeuw zie je de familieleden worstelen om hun hoofd boven water te houden, terwijl alles 
om hen heen in elkaar stort. Het libretto is geschreven door de Amerikaanse schrijver Jonathan Levi. 
Voorafgaand aan de intieme live gespeelde scenes zijn zes orkestrale intermezzo’s te horen. Deze 
symfonische werken volgen zowel de politieke als de culturele mars van de geschiedenis en zijn 
opgenomen door het Noord Nederlands Orkest. 
Het stuk is te zien op 1, 3, 6, 8 en 10 september in Spanga (Weststellingwerf), Friesland. Tickets en 
informatie: info@operaspanga.nl. 

Vanaf september: musical Water en Vuur in het Groene Hart 

BODEGRAVEN - De nieuwe musical Water en Vuur speelt zich af 
tijdens het jaar 1672. Het jaar waarin ons land van vier kanten 
werd aangevallen. Rond het hoofdkwartier van de Oude 
Hollandse Waterlinie volgen we verschillende personages die 
het Rampjaar ieder op hun eigen manier beleven. De jonge prins 
Willem III leidt het Nederlandse leger tegen zijn oom, de koning 
van Frankrijk. Om het Franse leger tegen te houden zet hij 
polders onder water. Maar veilig achter het water kan hij niet 

laten zien dat hij net zo’n sterke Oranje prins is als zijn voorvaderen. Het volk plaatst hem op een 
voetstuk, maar de regering had hem liever op het zijtoneel gehouden. Toch groeit hij in een half jaar 
van onervaren jongen uit in de redder die ons land nodig heeft. De Limburgse Jeff reist als soldaat mee 
in het prinselijke leger. In het kamp ontmoet hij een lokale meid. Hun harten worden naar elkaar toe 
getrokken, maar tegengestelde belangen stoot hen steeds weer van elkaar af.           
                           
De musical is van af 9 september te zien op diverse locaties in het Groene Hart. Kijk voor meer 
informatie en de speeldata op de website van hoofdkwartier 1672. 
 

https://ukrant.nl/bommen-berend-komt-weer-tot-leven-in-videoclip-voor-350-jaar-groningens-ontzet/
mailto:info@operaspanga.nl
https://hoofdkwartier1672.nl/water-en-vuur/


Berenning Aardenburg: stadswandelingen mét VR-presentatie 

AARDENBURG – In Aardenburg worden t/m oktober 2022 stads- 
wandelingen over de Berenning in 1672 georganiseerd én is er 
een bijhorende VR-presentatie te zien. De VR-presentatie is 
iedere dag te bekijken in de St. Baafskerk van 14 tot 16 uur, 
m.u.v. de maandagmiddag.  
De stadswandeling wordt iedere zaterdagmiddag gehouden om 
15.30 uur en op aanvraag voor groepen ook doordeweeks. Zie 
Cultuurforum Aardenburg voor meer informatie  

November: Rampjaartournee van Geert Mak en Concerto d’Amsterdam  

Geert Mak en Concerto d’Amsterdam laten in dit programma 
horen hoe Nederland zich in 1672 met moeite de Fransen van 
het lijf wist te houden, maar wel heel gemakkelijk door de 
knieën ging voor hun muziek. Lodewijk XIV viel in 1672 
Nederland binnen om met een verpletterend succes op het 
slagveld een glorieuze reputatie te vestigen. Wat begon als een 
rampjaar voor Nederland draaide echter al gauw uit op een 
debacle voor de Franse koning, die uiteindelijk met lege handen 
achterbleef. Hoe kan het dan dat na het Rampjaar de Franse 
hofcultuur, in Nederland en in heel Europa, steeds meer de toon 
aangaf, met muziek en dans die bij uitstek bedoeld was om de 
glorieuze reputatie van onze vijand, en eigenlijk die van heel 

Europa, te verheerlijken?  
Op die vraag proberen Geert Mak en Concerto d' Amsterdam een antwoord te vinden. U hoort 
verhalen en muziek uit de Republiek van vóor het Rampjaar (Sweelinck’s Mein junges Leben hat ein 
End) en uit de jaren erna, waar in Amsterdam nog tijdens de guerre d’Hollande Lully’s opera Isis, 
bekend uit de film Le Roi Danse, en regelrechte propaganda voor onze vijand, werd opgevoerd Maar 
er was ook andere, vreedzamer muziek, zoals de Harmonia Parnassia van Hagenaar Carel Hacquart. 
En waar de Fransen een bloedige overwinning op onze Willem III bij Steenkerke vierden met 
Charpentiers te Deum (u hoort daaruit de "Eurovisie tune", 250 jaar later een symbool van Europese 
eenheid) componeerde Henry Purcell, met dezelfde trompetten en pauken, een liefelijke ode (Come 
ye Sons of Art) voor de verjaardag van Willem’s echtgenote, Queen Mary.  
De Rampjaartournee van Concerto d’Amsterdam met Geert Mak is in november en voert langs Slot 
Zeist, Deventer Bergkerk Deventer, Martinikerk Doesburg, Waalse kerk Amsterdam, Koepelkerk 
Hoogezand-Sappemeer, Nieuwe kerk Den Haag, Theater de Maagd Bergen op Zoom en Lutherse Kerk 
Woerden. 
 

Friese Waterlinie lanceert herdenkingsprogramma 2022 

OLDEBERKOOP – Eind mei werd het Programma Herdenking 
Rampjaar Friese Waterlinie 2022-2023 gelanceerd tijdens een 
pers-oploop in hotel Lunia Oldeberkoop. Vanaf nu staat het 
programma op de website. Uniek is bijvoorbeeld de 
tentoonstelling Vondsten langs de Friese Waterlinie. Verder zijn 
er zes Schansen met verhaal: fietstochten met gids en vertellers, 
zes langs andere schansen en trajecten van de Friese Waterlinie, 
en twee schanstours met verteller. Vanuit verschillende 
invalshoeken wordt het Rampjaar belicht. 

http://www.cultuurforumaardenburg.nl/
https://www.friesewaterlinie.nl/programma-herdenking-rampjaar-2022-2023/


EXPOSITIES IN HEEL NEDERLAND 
 
Kasteel Amerongen: Goet en Bloet, de Van Reedes in Rampjaar 1672 

AMERONGEN – Precies 350 jaar geleden vond het Rampjaar 
plaats. Kasteel Amerongen werd geplunderd en platgebrand 
door de troepen van Lodewijk XIV. Om het Rampjaar te 
herdenken staat Kasteel Amerongen in het teken van Goet en 
Bloet: een tentoonstelling met het spannende verhaal vanuit het 
oogpunt van de invloedrijke familie Van Reede. Unieke brieven 
uit deze tijd zijn bewaard en geven een persoonlijk inkijkje in de 
beleving van het Rampjaar door de veerkrachtige familie. Voor 

meer informatie bekijk de website. 

Slot Zuylen: Moord en Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672  
 

OUD ZUILEN – Sinds begin juni is de tentoonstelling Moord en 
Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672 te zien in Slot Zuylen. 
Tijdens de Dag van het Kasteel – met het het thema ‘Een ramp 
is van alle tijden’ – bracht Platform Rampjaarherdenking een 
bezoek aan Slot Zuylen. Het kasteel is tijdens het Rampjaar niet 
verwoest, maar tegen welke prijs? Aan de hand van eigen 
collectie en bijzondere bruiklenen wordt een indringend beeld 
geschetst van de vernietiging van de Vechtstreek door Franse 

troepen. Meer informatie over de expositie is te vinden op de website van Slot Zuylen. 

Agnietenkapel Gouda: expositie Gouds Water  

GOUDA – Gouda heeft 350 jaar geleden een belangrijke rol 
gespeeld bij het tegenhouden van de Franse troepen van 
Lodewijk XIV. De sluizen van Gouda konden water leveren voor 
het onder water zetten van gronden aan de Oude Hollandse 
Waterlinie. Hierdoor kon de verovering van de residentie Den 
Haag voorkomen worden. De expositie vertelt het verhaal van 
Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie. De expositie is tot en 
met 31 juli 2022 dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur gratis in de 

Agnietenkapel in Gouda te bekijken. Meer info over de expositie is te vinden op de website van de 
Oude Hollandse Waterlinie. 

Waterliniemuseum Bunnik: Kinderexpositie Onder water 

BUNNIK – Kindertentoonstelling Onder Water is gebaseerd op 
het kinderboek Onder Water. Door spannende spellen en doe-
activiteiten worden de kinderen meegenomen naar de periode 
rond 1672 en het dagelijkse leven in de Gouden Eeuw. Aan de 
hand van tal van opdrachten wordt hun creativiteit en 
inlevingsvermogen op de proef gesteld. De Expo moet de 
fantasie prikkelen, zodat de kinderen interesse krijgen in 
historie. Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden 

op de website van het Waterliniemuseum. 

https://www.kasteelamerongen.nl/goet-en-bloet
https://www.slotzuylen.nl/stichting/nieuws/2022/rampjaar/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/nieuws/gouda-en-de-oude-hollandse-waterlinie/
https://oudehollandsewaterlinie.nl/nieuws/gouda-en-de-oude-hollandse-waterlinie/
http://www.waterliniemuseum.nl/


Lobith: Passage du Rhin 1672  

LOBITH – Op 11/12 juni herdacht de Heemkundekring 
Rijnwaarden de ‘Passage du Rhin’. Exact 350 jaar eerder stak bij 
Lobith een leger van zo’n 20.000 Franse soldaten de Rijn over. 
Zonnekoning Lodewijk XIV was hoogstpersoonlijk aanwezig als 
opperbevelhebber. Het markeerde het begin van het Rampjaar 
1672. Zo’n 300 aanwezigen zagen de première van een 
documentaire en de onthulling van een Tolhuys-monument. 
Oud-burgemeester van Coevorden, Bert Bouwmeester, tevens 
bestuurslid bij Platform Rampjaarherdenking ontving als eerste 

het boek ‘Lobith en het Rampjaar 1672’. Tot slot opende Lucien van Riswijk, burgemeester van 
Zevenaar een tentoonstelling ‘Passage du Rhin, Lobith 1672’ . Deze tentoonstelling is t/m 10 juli 
dagelijks geopend (m.u.v. ma/di), van 13 tot 17 uur in Gezondheidscentrum Geuzenwaard, Markt 5 
Lobith. Het 17e-eeuwse Lobithse ‘Tolhuys met Dikke Toren’ werd ‘iconisch’ voor de ‘Passage du Rhin’. 
Dit wordt geïllustreerd met landkaarten, schilderijen, etsen, schoolboekplaatjes, archeologische 
vondsten, foto’s van glorieuze kunstwerken (Parijs/Versailles) en de korte documentaire ‘Passage du 
Rhin, in vogelvlucht’.  

Valkenburg: expositie Kasteel Valkenburg opgeblazen  

VALKENBURG – Van 9 juli t/m 9 oktober 2022 is de 
tentoonstelling Kasteel Valkenburg opgeblazen in museum 
Valkenburg te zien. Deze tentoonstelling vertelt over hoe het 
kasteel onder het Rampjaar heeft geleden en wat het kasteel in 
1672 voor het omliggende land met haar inwoners heeft 
betekend. Nieuwsgierig naar de tentoonstelling? Bekijk de 
website voor meer informatie. 

Haags Historisch Museum: De Moord op de gebroeders De Witt 

DEN HAAG – Het Haags Historisch Museum presenteert een 
tentoonstelling over het Rampjaar. Hoofdrolspelers en gebeur-
tenissen passeren de revue, met als wrang dieptepunt de moord 
op de gebroeders De Witt. Is 1672 een uniek jaar, of reageren we 
nog steeds hetzelfde op rampspoed? In de tentoonstelling wordt 
een vergelijking met crisisjaar 2020 gemaakt, het jaar waarin 
corona opduikt. Een vergelijking die op zijn minst opmerkelijke 
parallellen oplevert. En wat zegt dit over de manier waarop wij 
omgaan met toekomstige rampen en crises? 

Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen: Welkom in 1672! 

GRONINGEN – In het Noordelijk Scheepvaartmuseum in 
Groningen is Welkom in 1672! te zien. In de twee mooiste 
middeleeuwse gebouwen van de stad, het Canterhuis en het 
Gotisch huis in de Brugstraat, maak je kennis met Lamme-
chien, Hindrick en Stijntien, drie eigenwijze kinderen die 350 jaar 
geleden in Groningen woonden.  

 

https://www.rampjaarherdenking.nl/
https://www.heemkundekringrijnwaarden.nl/Passage-du-Rhin/Tentoonstelling
https://www.youtube.com/channel/UCMwwwbOVonAKPJKEuseo9QA
http://www.museumvalkenburg.nl/
https://www.haagshistorischmuseum.nl/nl/plan-your-visit/zien-en-doen/ramp
https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/


RK Kerk Vinkeveen: expositie 1672 RampZalig  

VINKEVEEN – Plaatsen als Vinkeveen, Abcoude en Waverveen 
hadden in het Rampjaar zwaar te lijden onder oorlogs-
handelingen. Er zijn verschillende plekken, die herinneringen 
bieden aan de gebeurtenissen in 1672. HV De Proosdijlanden wil 
deze verhalen weer zichtbaar maken in het landschap. Zo komt 
er een grote permanente tentoonstelling genoemd ‘1672 
RampZalig’, in de R.K.-kerk het Heilig Hart van Jezus te 
Vinkeveen. Een tentoonstelling van prenten, verhalen en 
objecten, gepresenteerd in een kabinet van curiositeiten, gevuld 
met verhalen en vondsten uit 17e eeuw. Voor meer informatie 

zie de website. 

 

Museum De Waag: Het Verraad van Deventer 

DEVENTER – Nederland herdenkt dit jaar op grote schaal het 
Rampjaar. In Museum De Waag is nu de tentoonstelling ‘Het 
verraad van Deventer. Rampjaar 1672’ te zien. De tentoonstelling 
toont met indrukwekkende collectiestukken en prikkelende 
multimedia het beleg en de overgave van de stad. Conservator 
Anne van Geuns: “Op 16 juni 1672 schreef het stadsbestuur op 
aan legerleider Willem III dat de vijand Deventer heeft ingesloten. 
Met deze actie vragen we aandacht voor de bezetting van 
Deventer. Op 21 juni 1672 was de capitulatie van Deventer een 
feit. Dan zal De Waag grotendeels bedekt zijn met een witte 
vlag.”  

RHC Vecht en Venen (Breukelen): Soldaten in de streek 1672-1673 

BREUKELEN – De tentoonstelling Soldaten in de streek 1672-
1673. Restanten van het Rampjaar in het archief is vanaf 7 juli te 
zien in het regionaal archief RHCVV in Breukelen. In de 
interactieve tentoonstelling is een selectie van bijzondere 
zeventiende-eeuwse documenten, brieven, verslagen, prenten 
en boeken te zien. Zij geven een goed beeld van het Rampjaar 
en de gevolgen voor de regio. In de zomerperiode organiseert 
het RHCVV voor alle leeftijdsgroepen diverse activiteiten rond de 
tentoon-stelling, zoals een workshop paleografie (oud schrift 

lezen), een koffielezing, rondleidingen en kinderworkshops. De tentoonstelling is van 7 juli 2022 t/m 
31 maart 2023 vrij toegankelijk te bezoeken. Voor meer informatie bekijk de website. 

https://www.proosdijlanden.nl/index.php/evenementen
https://rhcvechtenvenen.nl/tentoonstellingen/soldaten-in-de-streek-1672-1673


Museum Haastee in Sint-Maartensdijk: Willem III en het Rampjaar 

SINT-MAARTENSDIJK – Museum Haastee richt zich op de 
specifieke geschiedenis van Sint-Maartens-dijk. Als 
hoofdonderwerp is de keuze voor dit seizoen gevallen op Het 
Rampjaar 1672, en dan in het bijzonder op Willem III. Prins Willem 
III krijgt in 1668 als hij 18 jaar de beschikking over de bezittingen 
van de Oranjes, dus ook de bezittingen in Sint-Maartensdijk met 
het bijbehorende Kasteel. Hij is nu in navolging van zijn grootvader 
Frederik Hendrik en zijn vader Willem II, Heer van Sint-
Maartensdijk. In 1668 wordt Willem III ook benoemd als Eerste 

Edele in de Staten van Zeeland. Bekijk de website van Museum Haastee of bezoek het museum in Sint-
Maartensdijk. 

Een Schricklijck Jaer gepresenteerd in Coevorden  

COEVORDEN – Op 2 juni werd het boek ‘Een Schricklijck Jaer’ van 
schrijfster Ineke den Hollander gepresenteerd. Het boek werd 
vervolgens te voet via Coevorden naar Groningen gebracht. Het 
boek werd vervolgens in Leek in ontvangst worden genomen door 
een nazaat van één van de hoofdrolspelers in het boek. 
Het boek gaat over de oorlog in 1672 in het noorden van de 
Republiek. Het gaat vooral over de lotgevallen van inwoners in de 
steden Coevorden en Groningen. Want juist daar worden op het 
dieptepunt van het Rampjaar 1672 twee belangrijke 
overwinningen geboekt. Twee zeges die het moreel van het 
westen, dat inmiddels tot onder nul gedaald was, weer flink wisten 
op te vijzelen. Voor meer informatie over het boek klik hier. 
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http://www.museumhaastee.nl/
https://www.cultureelcoevorden.nl/programma/boek-een-schricklijck-jaar/
https://www.cultureelcoevorden.nl/programma/boek-een-schricklijck-jaar/
http://www.bootsystems.nl/
http://www.ymlp.nl/
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