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NIEUWS VAN HET PLATFORM 

 

Dag van het Rampjaar in Utrecht met expositie, excursie en symposium 

UTRECHT – Op vrijdag 7 oktober organiseert het Platform 
Rampjaarherdenking de Dag van het Rampjaar in Utrecht. Deze 
zal plaatsvinden in Paushuize in Utrecht, een heel bijzondere 
locatie. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Adriaan Floriszoon tot 
bisschop van Rome werd gekozen. Paus Adrianus VI werd daarmee 
de enige paus die de Lage Landen ooit hebben voortgebracht. 
Paushuize is naar hem vernoemd.  Verder was hierin 1672 het 
Franse hoofdkwartier gevestigd.  

 
Excursie In het spoor van de Zonnekoning 
Op vrijdagochtend 7 oktober zal worden afgetrapt met een prachtige excursie door Utrecht, die start 
bij de Rampjaarexpositie in de Domkerk. Daarbij wordt de route gevolgd van de optocht die de 
Zonnekoning 350 jaar geleden hield. Na deze excursie krijgen de gasten een lunch en rondleiding door 
Paushuize.  

 
Symposium over gevolgen Rampjaar voor Utrecht 

In het middagprogramma staan de gevolgen van het Rampjaar 
centraal, en dan in het bijzonder voor stad en provincie 
Utrecht. De Commissaris van de Koning, mr. Hans Oosters, zal 
reageren op de stelling van Maarten van Rossem dat Utrecht alle 

ellende aan zichzelf te danken had.  
Daarna komt prof.dr. Maarten Prak aan het woord over de gevolgen van het Rampjaar voor de 
Republiek en in het bijzonder voor Utrecht. Was het afgelopen met de Gouden Eeuw?  

 



Historici en marketeers 
Vervolgens zijn er twee stamtafelgesprekken over de gevolgen 
van het Rampjaar voor de regio en over de marketing en promotie 
van het Rampjaar. Hieraan nemen regionale historici en 
marketeers deel.  
Het programma bevat ook enkele verrassingen en wordt 
afgewisseld met optredens van Camerata Capelle met muziek uit 
de tijd van het Rampjaar.  
 

 
Informatie en aanmelding  
Deelname aan de Dag van het Rampjaar kost – incl. lunch en rondleiding Paushuize – € 25. Het is ook 
mogelijk om alleen aan het middagprogramma deel te nemen; dit kost € 10. Alle deelnemers krijgen 
een programmaboekje toegestuurd.  
U kunt zich hier aanmelden. Meer informatie in de informatieflyer en in het filmpje op YouTube. 

 

Slag om Woerden in 1672 herdacht met exposities, lezingen en concerten 

WOERDEN – In de nacht van 10 op 11 oktober 1672 vond in een 
van de grootste veldslagen van het Rampjaar plaats, met meer 
dan 2.500 gesneuvelde soldaten aan Franse en Hollandse kant. 
Daaronder de oom van stadhouder Willem III, generaal Frederik 
van Nassau-Zuylestein. Tijdens de slag staken de Fransen de toren 
van de Petruskerk in brand, met als gevolg een enorme 
stadsbrand. 

Om de Slag om Woerden te herdenken is een herdenkingscomité 
gevormd, met Comité Woerden 650, Stadsmuseum, Stichts 
Hollandse Historische Vereniging, Petruskerk en Platform 
Rampjaarherdenking. In het najaar worden er rond dit thema tal 
van exposities, concerten, lezingen en andere manifestaties 
georganiseerd. Meer info is hier te vinden.   

                                                                                                                                                                    

 

 

16 sept. webinar Jos Cuijpers: Het Rampjaar in Brabant – Rampjaar of jubeljaar? 

DEN BOSCH – Nauwelijks hersteld van de Tachtigjarige Oorlog, die 
vooral op Brabants grondgebied werd uitgevochten, werden de 
Generaliteitslanden geconfronteerd met inkwartiering, 
inundaties, plunderingen en belastingen door een nieuwe vijand. 
Een groot deel van de bevolking had de Fransen verwelkomd, 
omdat de overgrote meerderheid van katholieken hun kerken 
terugkregen en hun godsdienst weer openlijk konden 
uitoefenen. Maar de vreugde was van korte duur. En toen moest 

de herovering door de Noordelijke Nederlanden nog beginnen, om maar te zwijgen van de extra 
belastingen die de al leeggeroofde steden en dorpen na de terugkeer van de Staatse troepen opgelegd 
kregen. In het najaar verschijnt een publicatie over Brabant in het Rampjaar, uitgegeven door Zuidelijk 
Historisch Contact. Aanmelden voor het webinar kan hier. 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dag-van-het-rampjaar-in-utrecht-7-oktober-2022-386851502257
https://rampjaarherdenking.nl/wp-content/uploads/2022/08/Digitale-folder-DvhRU-7-oktober.pdf
https://youtu.be/9ZyAgMuVpGU
http://www.rampjaarherdenking.nl/slag-om-woerden.nl
https://historizon.nl/event/het-rampjaar-in-brabant-rampjaar-of-jubeljaar/


 

Rampjaarwebinars in het najaar 

• Vrijdag 14 oktober – prof.dr. Maarten Prak: Het Rampjaar 1672: incident of keerpunt? 

• Vrijdag 11 november – dr. Jasper van der Steen: Herinneringen aan 1672, de 
herinneringscultuur van het Rampjaar  

• Vrijdag 9 december – dr. Peter Rehwinkel: Amalia, de plicht roept 

 
NPO komt met nieuwe zevendelige serie over het Rampjaar 1672 

   
Onder redactie van Andere Tijden komt er dit najaar een 
zevendelige docuserie over het Rampjaar 1672. Hierbij is nauw 
samengewerkt met het Platform Rampjaarherdenking. De 
eerste uitzending is op vrijdag 7 oktober om 22.15 uur bij de 
NTR op NPO 2. Daarna elke week tot en met 18 november.    
Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten 
ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet 

het dan: het is erop of eronder. In een nieuwe geschiedenisserie reconstrueert de redactie van Andere 
Tijden de gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar 1672. Een jaar dat de geschiedenisboekjes is 
ingegaan met de zin: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar wat 
gebeurde er nou precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen?  

Hans Goedkoop 

Hans Goedkoop is in Het Rampjaar 1672 als voice-over de verteller. Meerdere gerenommeerde 
historici, onder wie Luc Panhuysen, komen aan het woord. Met behulp van historische bronnen en 
beelden wordt getoond hoe de jonge Republiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw langzaam 
maar zeker op een catastrofe aanstuurt. De programmamakers hebben ook dankbaar gebruik gemaakt 
van de vele tentoonstellingen en herdenkingen over het Rampjaar, die dit jaar in het hele land 
plaatsvinden. Bij de serie komt ook een YouTube-serie met pakkende video's over Nederlandse steden 
die een rol speelden in of naar aanloop van het Rampjaar: Vestingverhalen. Verder komt er een 
aangepaste serie voor het basis- en voortgezet onderwijs.  

 

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, zoals de schitterend 
uitgegeven biografie In het spoor van de Prins, de wereld van 
Willem III, met meer dan 225 illustraties.  
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.  

 

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


EVENEMENTEN IN HEEL NEDERLAND 

 
20 augustus: gebroeders De Witt in Den Haag herdacht 

Den Haag — Rond het statige standbeeld van Johan de 
Witt op De Plaats herdenkt Stichting Haagse Historie op 
zaterdag 20 augustus van 12.00 uur tot 13.15 uur dat 
exact 350 jaar geleden op deze plek raadpensionaris 
Johan en zijn broer Cornelis gedood en gelyncht werden 
door een moordlustige meute. 

Muziek, kunst en theater 

De manifestatie brengt die turbulente tijd terug met 
muziek, kunst en theater. Zo is stadsbeiaardier Gijsbert 
Kok live te zien en te horen tijdens zijn carillonbespeling in 
de Grote Kerk. Magistrale schilderijen vertellen het ware 
Haagse verhaal en de koperblazers van Tavenu 
Loosduinen voeren daarbij de boventoon. Eerst laat 

burgemeester Jan van Zanen zijn licht schijnen op die fatale dag in 1672 die een definitieve wending 
gaf aan Den Haag als hof- en regeringsstad. Speciaal is het moment dat gastvrouw Eveline van Rijswijk 
in gesprek gaat met raadpensionaris Johan de Witt en met zijn aartsrivaal prins-stadhouder Willem III. 
Maar wat heeft de Haagse filosoof Spinoza hier te zoeken…?  
Zeker zo interessant wordt het gesprek met journalist Wouke van Scherrenburg, onder meer bekend 
van Den Haag Vandaag en de tv-serie De Strijd om het Binnenhof (2021). 

Die wijs- en middelvinger van Johan…?                                                                                                                    

De naakte lichamen van Johan en Cornelis werden aan de voeten opgehangen op het Groene Zoodje 
bij de Hofvijver. Lichaamsdelen werden afgesneden en opgegeten, of als souvenir meegenomen en 
verkocht. De bewaard gebleven tong en vinger zijn t/m 13 november 2022 als museumstuk te 
bezichtigen in het Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 17, www.haagshistorischmuseum.nl 

 

Opera Spanga presenteert: After the Flood 

WESTSTELLINGWERF – Een waanzinnige reis, langs 350 jaar 
rampspoed door de moerassen van De Lage Landen, de plantages 
van Indonesië en de townships van Zuid-Afrika, waarin theater, 
oorlog, film, symfonie, racisme, geschiedenis, kunst en 
onmogelijke liefdes roekeloos gemixt zijn.                                                                                         
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.                                                                                             

After the flood is een multidisciplinaire muziektheater-productie 
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. Voor meer informatie klik hier. 

http://www.haagshistorischmuseum.nl/
https://www.operaspanga.nl/producties/after-the-flood/over-de-productie/


 
Concerto d’ Amsterdam op Rampjaar-tournee met Geert Mak  
 

AMSTERDAM – De Maand van de Geschiedenis in oktober heeft 
ditmaal als thema Wat een ramp! en is geheel gewijd aan het jaar 
1672. Concerto d'Amsterdam, gespecialiseerd in de historische 
uitvoeringspraktijk, en Geert Mak sluiten in november aan op dit 
thema tijdens hun tournee Redeloos, radeloos, reddeloos op 
diverse historische locaties in Nederland.  
Concerto d’Amsterdam speelt onder aanvoering van 
concertmeester Stefano Rossi muziek uit Frankrijk, Engeland, 
Duitsland en natuurlijk Nederland; muziek die een relatie heeft 

met het Rampjaar 1672.  
 
Geert Mak 
Journalist, schrijver en 'geschiedverteller' Geert Mak weet als geen ander verbanden te leggen tussen 
de gebeurtenissen tijdens het rampjaar en de ontwikkelingen die hiertoe geleid hadden. Maar ook legt 
hij verbanden met het heden. 1672 is het verhaal van botsende ideologieën: de absolute monarchie 
tegenover de relatief vrije burgerrepubliek. Beide waren in die tijd succesvolle formules, beide 
systemen vielen een eeuw later uiteen tegenover de kracht en de energie van de Franse en 
Amerikaanse revoluties. Het programma is een afwisseling van muziek en verhalen in onderlinge 
verwevenheid. 
 
Meer informatie en speeldata 
11 november Zeist; 12 november Deventer; 13 november Doesburg; 18 november Amsterdam; 19 
november Hoogezand-Sappemeer; 25 november, Woerden; 26 november Den Haag; 27 november 
Bergen op Zoom. Meer informatie: https://www.concertodamsterdam.nl/agenda  

 
Camerata Trajectina met muzikale tournee Redeloos, radeloos, reddeloos… 

UTRECHT – In deze multimediale muziekvoorstelling brengt 
Camerata Trajectina de geschiedenis opnieuw tot leven met 
liederen van toen uit het heetst van de strijd. Het is oorlog en er 
zijn onderlinge spanningen: hoe heeft het zover kunnen komen. 
Redeloos, radeloos, reddeloos Is vanaf 15 september tot 29 
oktober maar liefst 13 keer te zien. 

Muziek als troost, als nieuwsbron én als propaganda  
De emoties lopen hoog op en het land is tot op het bot verdeeld. Frans versus Nederlands, droog versus 
ondergelopen, Oranje versus De Witt, het volk versus de elite. De verschillende standpunten worden 
via projecties levensecht vertolkt door Hans Goedkoop in de rol van Johan de Witt en Leendert de 
Ridder (Mees Kees) als Willem III. Camerata Trajectina kruipt, op het podium, in de rol van de klagende, 
strijdlustige of wanhopige burger met een aangrijpend repertoire. De liederen leren de chaos te 
begrijpen, verwoorden de hoop en angst, maar nemen ook een standpunt in om anderen te 
overtuigen. 
Meer informatie en speeldata                                                                                                                                       
Dit project is een samenwerking met de Maand van de Geschiedenis en Platform Rampjaarherdenking. 
Speellijst: 15 en 16 september - Slot Zuylen CONCERTANTE VERSIE; 2 oktober Arnhem; 8 oktober  Den 
Haag; 14 oktober  Almere; 15 oktober  Haarlem; 16 oktober  Middelburg ; 20 oktober Utrecht; 21 
oktober  Groningen; 22 oktober  Enschede; 27 oktober  Amsterdam; 28 oktober  Amerongen ; 29 
oktober  Gouda. Tickets zijn verkrijgbaar via de website.  

https://www.concertodamsterdam.nl/agenda
https://www.camerata-trajectina.nl/project/redeloos-radeloos-reddeloos/


Fietstochten Bommen Berend in Groningen en Coevorden  

GRONINGEN/COEVORDEN – Op 27 en 28 augustus zijn er 
voor de sportievelingen op de fiets diverse tochten in het 
teken van 350 jaar ontzet van Groningen en Coevorden. 
Samen met wielerclubs uit Groningen en Drenthe worden 
de tochten georganiseerd onder auspiciën van de KNWU en 
de NTFU.       
                                                   
Estafette Tijdrit/toertocht      
Op zaterdag 27 augustus is er een tocht van circa 200 

kilometer. Het inschrijfgeld is €350 per ploeg, bestaande uit maximaal 8 renners die in duo verband de 
estafettetocht afleggen.    
 
Familietocht Coevorden                                                                                                            
Een tocht van circa 35 kilometer in en rondom Coevorden op zondag 28 augustus. Het inschrijfgeld 
bedraagt €7,00. Kinderen kunnen gratis deelnemen.                                                                                  
 
Familietocht Groningen 
Een tocht van circa 35 kilometer in en rondom Groningen op zondag 28 augustus. Het inschrijfgeld 
bedraagt €7,00, kinderen kunnen gratis deelnemen.  
Houd deze pagina in de gaten voor de inschrijving en nadere informatie.  

                                                                                                                                        

Historische wandeltocht van Bommen Berend  

COEVORDEN – Op 27 en 28 augustus 2022 wordt de historische 
route van Bommen Berend vanuit Coevorden naar Groningen 
gelopen. De tijd wordt 350 jaar teruggedraaid en de wandelaars 
ontdekken wat nu allemaal nog verwijst naar het Rampjaar. 
Verder sluit het evenement aan bij diverse festiviteiten en 
culturele voorstellingen dit weekend in zowel Coevorden als 
Groningen. De hele route is 110 km lang en kan in twee dagen 
worden afgelegd. Er is echter ook een mogelijkheid om voor 
kortere afstanden te kiezen.    

                                                                                   
Zintuigen                                                                                                                                                                       
De wandelaars gaan ervaren hoe het er 350 jaar geleden aan toe ging. Alle zintuigen worden gebruikt 
om de ervaring van toen terug te halen: de smaken van toen zullen worden geproefd en typische 
geuren geroken. Beelden en geluiden uit die tijd zullen worden teruggehaald en aan de route geplaatst. 
Daardoor krijgen de wandelaars echt het gevoel dat zijn worden teruggeworpen in augustus 1672. 
 
Kosten                                                                                                                                                                         
De inschrijfkosten voor deelname op één dag bedragen €25,-. De inschrijfkosten voor twee dagen 
bedragen €40,-. Voor meer informatie en het inschrijfformulier kunt u terecht op Tocht van Bommen 
Berend 

 
 
 
 

https://www.cultureelcoevorden.nl/nieuws/fietstochten-bommen-berend/
https://www.tochtomdenoord.nl/wandeltochten/tocht-van-bommen-berend
https://www.tochtomdenoord.nl/wandeltochten/tocht-van-bommen-berend


GO 350 viert Groningen’s Ontzet, o.a. met re-enactment 

 
GRONINGEN – Tijdens de viering van 350 jaar Groningens ontzet 
in 2022 organiseert GO 350 tal van activiteiten, waaronder een 
spetterend re-enactment met ca. 80 figuranten. Daarbij zal één 
van de vele schermutselingen buiten de stadsmuren worden 
nagespeeld. De re-enactment deelnemers zullen van 26 tot 28 
augustus in een historisch kampement het Martinikerkhof 
bevolken in tientallen tenten en luifels. Kom kijken en krijg een 
indruk van het kampleven in de 17e eeuw. 
  

Slag om Groningen 
Tijdens de belegering van Groningen in 1672 door de Bisschop van Münster, Bernard van Galen 
(“Bommen Berend”), werd het zuidelijke deel van de stad voortdurend bestookt met kanonvuur. Deze 
korte felle strijd zal uitgebeeld worden op zaterdag 27 augustus op de Praediniussingel (tussen 14.30 
uur en 16.00 uur). Er zal een verdedigingswal van zand en schanskorven aan de zijde van het 
Emmaplein gebouwd worden t.b.v. de Münsterse troepen en de Groningse aanvallers zullen vanaf de 
Museumbrug de stelling belagen. Versterkingen zullen per boot aangevoerd worden via de 
Zuiderhaven. 
 
Mars re-enactmentgroepen 
Voorafgaand aan de strijd op zaterdag 27 augustus zullen de deelnemende re-enactment groepen 
(tussen 13.30 uur en 14.30 uur) in vol ornaat door Groningen marcheren. Voor meer informatie klikt 
u hier. 

 

Friese Waterlinie start op 17 september Friese Waterlinieweek 

 
FRIESLAND - In het kader van de Herdenking Rampjaar zijn er in 
het najaar van 2022 en in heel 2023 activiteiten en events in het 
gebied van de Friese Waterlinie. Ook worden bestaande routes 
voor wandelen, fietsen en auto herdrukt, ze zullen onder andere 
in het Infopunt Friese Waterlinie en bij horeca beschikbaar zijn. 
Tenslotte zijn in het Infopunt en in de Tentoonstelling twee 
bestaande films en docudrama’s over de Friese Waterlinie te 
zien. Meer informatie is te vinden op de website van de Friese 
Waterlinie.  

https://volksvermakengroningen.nl/go350/re-enactment/
https://www.friesewaterlinie.nl/nieuws/programma-herdenking-rampjaar-gelanceerd/


 
EXPOSITIES IN HEEL NEDERLAND                                                                      

Grote tentoonstelling over Groningens Ontzet in Groninger Museum 
 

GRONINGEN – Ook de stad Groningen werd in 1672 wekenlang 
gebombardeerd, maar zij hield stand en op 27 augustus trokken 
de Duitsers stilletjes weg. Het behoud van de stad bleek een 
keerpunt in het Rampjaar. Tot op de dag vandaag wordt het 
Groningens ontzet op 28 augustus gevierd.  
De expositie Stad houdt stand - 350 jaar Groningens Ontzet toont 
authentieke schilderijen, voorwerpen zoals munten en kleding, 

documenten en zelfs kanonnen uit deze heroïsche strijd. De expositie is te zien t/m 30 oktober 2022 
in het Groninger Museum. Voor meer informatie klikt u hier 

                                                                                                                                                             
1672: Amsterdam en het Rampjaar 

 
AMSTERDAM – In 1672 werd Nederland bijna van de kaart 
geveegd door een verbond van Engelse, Duitse en Franse 
troepen. In allerijl werd de verdediging van Amsterdam in orde 
gemaakt. Weeskinderen werden ingezet voor het ophogen van de 
stadswal en op de toegangswegen naar de stad kwamen fortjes. 
Vluchtelingen zochten een veilig onderkomen in de stad.                                                       
In de Schatkamer zijn fraaie handgetekende kaarten te zien van 
de tijdelijke fortjes rond de stad. Heel bijzonder zijn de grote 
gedetailleerde tekeningen van Jacob de Lambre met voorstellen 

voor de verdediging van Amsterdam in de strenge winter van 1672-1673. Daarnaast zijn er fraaie 
prenten en documenten uit het Rampjaar. Toen in september 1673 Naarden werd heroverd, keerden 
de krijgskansen. In 1674 was het gevaar geweken. Amsterdam was door het oog van de naald 
gekropen. Tentoonstelling in de Schatkamer, te zien tot 11 september. Meer informatie vindt u hier. 

Vestingwerken & Vestingrampen nu te zien in Gorinchem! 
 
GORINCHEM – De expositie ‘Vestingwerken en Vestingrampen’ 
brengt de ontwikkeling van de vesting Gorinchem tussen 1572 
en 1959. “Vestingrampen” verwijst naar de perioden van beleg, 
welke rampzalig waren voor de bevolking. Extra aandacht wordt 
besteed aan Gorinchem in het Rampjaar 1672.  
De expositie is te zien t/m 2 oktober op woensdag, zaterdag en 
zondag. Toegang is gratis. 
Meer informatie vindt u hier.  
 

 

https://www.groningermuseum.nl/pers/grote-expositie-over-350-jaar-groningens-ontzet-in-groninger-museum
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/1672-amsterdam-rampjaar/
https://vestinggorinchem.nl/activteiten/expositie-vestingwerken-vestingrampen/


 
Expositie ‘Kasteel Valkenburg opgeblazen’ in Museum Valkenburg 

VALKENBURG AAN DE GEUL – Tot 9 oktober is in Museum 
Valkenburg de tentoonstelling Rampjaar 1672, Kasteel Valkenburg 
opgeblazen in Museum Valkenburg te bezichtigen.  
In deze tentoonstelling herdenkt Museum Valkenburg dat het 350 
jaar geleden is dat kasteel Valkenburg door de Staatse soldaten in 
opdracht van stadhouder Willem III is opgeblazen. Naast de 
gebeurtenissen rondom het kasteel in 1672 neemt Museum 
Valkenburg u ook mee in de wel een wee in de omgeving van het 
kasteel (Valkenburg en Maastricht) in het Rampjaar en wat de rol 

van de grote leiders zoals de stadhouder en Lodewijk XIV hierin waren.  
Meer informatie leest u hier. 

 
De Zonnekoning en Oranje: Slaags aan de Maas  
 

VENLO – In juni 2023 is het 350 jaar geleden dat de Franse 
Zonnekoning Lodewijk XIV in dertien dagen tijd Maastricht 
veroverde. Het gonsde in heel Europa, want de stad gold destijds 
als een van de sterkste vestingen van het continent. De 
overwinning kreeg een prominente plek in de Spiegelzaal in 
Versailles en op de Porte Saint-Denis in Parijs. In 1676 mislukte 
een poging van stadhouder Willem III van Oranje om de stad te 
heroveren voor de Nederlandse Republiek. Franse soldaten en 
bestuurders bleven uiteindelijk nog tot 1679 in Maastricht. 
Wat dreef beide vorsten? Wat betekenden Maastricht en 

Limburg voor hen? En welke gevolgen hadden hun acties voor de mensen in deze regio? Deze vragen 
staan centraal in de grootse tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas.  
De tentoonstelling is van 10 juni 2023 t/m 7 januari 2024 te zien in het Limburgs Museum. Voor meer 
informatie bekijk de website.  

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.museumvalkenburg.nl/agenda/expositie-rampjaar-1672-kasteel-valkenburg-opgeblazen/
https://www.limburgsmuseum.nl/tentoonstelling/de-zonnekoning-en-oranje/
https://www.kasteelamerongen.nl/goet-en-bloet


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. 

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. 

 

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 Lammechien, Hindrick en Stijntien, drie eigenwijze kinderen 
die 350 jaar geleden in Groningen woonden.  
 

 
 

 
 

https://www.slotzuylen.nl/stichting/nieuws/2022/rampjaar/
http://www.waterliniemuseum.nl/
http://www.waterliniemuseum.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 
oorlogshandelingen. 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.”  

Beeldenroute Landoog: Rampjaar 1672, Verhaal verbeeld  
 
RENSWOUDE – Dit jaar is uitgeroepen tot nationaal herdenkings-
jaar van het Rampjaar 1672. Stichting Landoog stelde een 
beeldenroute samen met de titel Verhaal verbeeld om vanuit dit 
landelijke thema door middel van kunstwerken in de natuur het 
Rampjaar te herdenken en verbeelden. De route is voor iedereen 
gratis te bezoeken. Al wandelend of fietsend word je gedurende 9 
kilometer langs 12 kunstwerken gevoerd in de buitenlucht. Op een 
ludieke en ontspannen manier ontmoet de je in de kunstwerken 
de verhalen achter het Rampjaar.  
Tot en met 16 oktober 2022 is de beeldenroute Rampjaar 1672, 
verhaal verbeeld, opengesteld voor publiek. Om de route voor 
iedereen toegankelijk te laten zijn, is deze gratis te bezichtigen. 
Ook de routekaart is gratis te verkrijgen bij het Grebbelinie 
bezoekerscentrum, de Grebbelounge of online via de website.  

 

 

 

https://www.proosdijlanden.nl/index.php/evenementen
https://landoogbeeldenroute.wixsite.com/landoog/home


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. De tentoonstelling is tot en met 31 maart 2023 vrij 
toegankelijk te bezoeken. Voor meer informatie bekijk de 
website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rhcvechtenvenen.nl/tentoonstellingen/soldaten-in-de-streek-1672-1673


ANDERE ACTIVITEITEN IN HEEL NEDERLAND 

 
Publiekslezing georganiseerd ter ere van 350 jaar Groningens ontzet  

GRONINGEN – Op 27 augustus zal in Groningen een publiekslezing 
worden gegeven genaamd ‘Verzet en vrijheid: Het Groningens 
Ontzet van 1672 en de Universiteit’. In de aula van het 
Academiegebouw van de Rijksuniversiteit zullen Arjen Dijkstra, 
Joop Koopmans, Benjamin van der Linde en Judith Brouwer vanuit 
vier verschillende perspectieven een voordracht houden. Door de 
diversiteit aan sprekers en door zowel intern als extern 
beschikbare kennis over het onderwerp een podium te geven, 

ontstaat een breed beeld over het beleg en ontzet van Groningen in het Rampjaar 1672.  
Meer informatie is te vinden op de website; aanmeldlink publiekssymposiumGO350.eventbrite.nl 

Groninger Archieven presenteert Verhalenkaart 1672 

 
GRONINGEN – Het is 350 jaar geleden dat de bisschop van 
Münster, alias Bommen Berend, de stad Groningen belegerde in 
het Rampjaar 1672. Het lukte hem niet om de stad te veroveren 
en de stad hield stand. Daarom wordt nog steeds het Groningens 
Ontzet op 28 augustus gevierd. 
Ontdek de oude verhalenkaart van de Groninger Archieven, die 
Jannes Tiedemans in 1672 maakte toen deze gebeurtenissen nog 
vers in het geheugen lagen.  
Omdat de kaart ontelbare verhalen kent, wordt gedurende het 
jaar steeds meer verhalen toegevoegd. 

Bekijk de kaart en beluister de verhalen hier.  
 

Het Zilveren Dukaat herslagen in Coevorden en Groningen 

GRONINGEN/COEVORDEN – In april is er een succesvolle opening geweest in het Groninger Museum 
van de tentoonstelling Stad Houdt Stand. Bij deze opening is ook het 

Zilveren Dukaat van de provincie Groningen uitgereikt aan de 
museumdirecteuren van het Groninger Museum en De 
Fraeylemaborg door de Koninklijke Nederlandse Munt. Het 
Zilveren Dukaat zal op 27 augustus verschijnen in een 

geschenkverpakking samen met het Zilveren Dukaat van 
Coevorden en de herslag van de Herdenkingsmunt. Deze herslag 

zal op 26 augustus worden geslagen in Coevorden en op 27 augustus in Groningen. De herslag van de 
Herdenkingsmunt 1672 komt voort uit een eeuwenoude traditie en een mooie samenwerking tussen 
Groningen en Coevorden.  
Voor meer informatie over de uitgifte van de herslag van de Herdenkingsmunt klikt u hier 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/gronings-ontzet/
https://publiekssymposiumgo350.eventbrite.nl/
https://kaart1672.nl/
https://www.cultureelcoevorden.nl/programma/viering-350-jaar-ontzet/uitgifte-van-de-herslag-van-de-munt/


Beluister nu dé Bommen Berend Podcast! 
 

GRONINGEN – De Groninger Archieven en het Groninger Museum 
lanceren de podcast Bommen Berend.  In tien afleveringen wordt 
het verhaal verteld van de imponerende opmars en de 
dramatische aftocht van Bommen Berend en zijn troepen. Wie 
was deze vechtlustige bisschop? Ook hoort u waarom de stad 
stand kon houden. Wie waren de heldhaftige Groningers die koste 
wat kost hun stad verdedigden? En zijn er vandaag de dag eigenlijk 
nog sporen van het strijdtoneel te vinden in Groningen? 
De podcast Bommen Berend is gemaakt door Reinout Meijer en 
Hilde Boelema. De kenmerkende 17e-eeuwse muziek die in de 
podcast te horen is, is gecomponeerd en gespeeld door Marius 
Greiner. Beluister de afleveringen hier. 

Nieuw! 30 augustus verschijnt De vrouw die Friesland redde van Sunny Jansen 

  
FRIESLAND – Albertine Agnes (1634-1696) was een van de 
opmerkelijkste vrouwen uit de Nederlandse zeventiende eeuw. Als 
prinses van Oranje werd ze, na de dood van haar echtgenoot, de 
eerste vrouw die in de Republiek optrad als regentes van Friesland, 
Groningen en Drenthe. Een vrouw die politiek ingreep was ongekend 
in die tijd. Agnes wist op spectaculaire wijze met inzet van de 
waterlinie het Noorden te behoeden voor een inval van de 
oorlogszuchtige bisschop van Münster. 

 
Sunny Jansen is historicus, onderzoeker en schrijver. Eerder 
publiceerde zij, samen met Martin van Lokven, bij Balans 
Rivierenland. Nederland van Aa tot Waal. 

 
De vrouw die Friesland redde. Albertine Agnes en het Rampjaar 
16720 | Sunny Jansen | paperback, ca. 288 pagina's | ISBN 978 946 
382206 0 | € 23,99 | Verschijnt 30 augustus bij Uitgeverij Balans 

 

“Redeloos, radeloos en reddeloos: veel overeenkomsten Rampjaar 1672 en 2022”  

LANDELIJK – Op 2 augustus verscheen in AD Online het artikel 
‘Redeloos, radeloos en reddeloos: de overeenkomsten tussen 
rampjaar 1672 en 2022 zijn groot’ van Saskia van Westhreenen. 
In dit artikel zoekt van Westhreenen parallellen tussen het 
Rampjaar en nu, een tijd waarin onvrede over tal van zaken 
opnieuw regelmatig tot excessen leidt en de verspreiding van 
fake news. Iets wat onze secretaris Merle Lammers ontdekte wat 
ook al in 1672 sprake van was.  Van Westhreenen sluit het artikel 

af met de geruststelling dat periode van onrust en wildheid van alle tijden zijn. Lees het hele artikel 
hier. 

 

https://open.spotify.com/show/1NEYgL6hozWRP0gS29geu3?si=z_28nsWLQ--dmjSqBFVqOQ&nd=1
https://www.ad.nl/commentaar/redeloos-radeloos-en-reddeloos-de-overeenkomsten-tussen-rampjaar-1672-en-2022-zijn-groot~aa314856/


Podcastserie Bommen Berend in Overijssel 

OVERIJSSEL – Bommen Berend: voor de Münsterse bisschop Bernard 
von Galen was dat zowel zijn scheldnaam als artiestennaam. In het 
Rampjaar 1672 veroverde hij in een mum van tijd heel Overijssel. 
Zijn reputatie als krijgsheer bezorgde steden als Deventer, Zwolle en 
Kampen knikkende knieën. De snelle overgave werd binnen de 
Republiek altijd gezien als hoogverraad. Maar klopt het wel dat 
Overijssel zo laf was? En was Bommen Berend wel die 
oorlogszuchtige bisschop die ons land leegplunderde en zich als 
vreemde overheerser gedroeg? Of zat er misschien meer achter?  
In de zesdelige podcastserie Bommen Berend in Overijssel gaan 
historici Martin van der Linde en Luc Panhuysen op onderzoek uit 

en vertellen ze het verhaal van het Rampjaar vanuit het perspectief van Oost-Nederland. Luister hem 
nu via Spotify of  Apple Podcasts.
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https://open.spotify.com/show/1UkE0nY4IwTMFKUq4Ck8ql?si=2f2696996a1242e5
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/bommen-berend-in-overijssel/id1626047262
http://www.bootsystems.nl/
http://www.ymlp.nl/

