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NIEUWS VAN HET PLATFORM 

 

Dag van het Rampjaar in Utrecht met 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. Op vrijdagochtend 7 oktober zal worden afgetrapt 
met een prachtige excursie door Utrecht. 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.  

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. 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  
Het dagprogramma is inmiddels volgeboekt, maar het is nog wel mogelijk om aan het middagpro-
gramma 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. 

 

14 oktober webinar met Maarten Prak: Het Rampjaar 1672: incident of keerpunt? 

                                                                                                                                                                                           
WOERDEN - Het Rampjaar 1672 werd door tijdgenoten 
ervaren  als een grote ramp. Een groot deel van het land 
werd door Fransen of Duitsers bezet, veel gewesten werden 
getroffen door verwoestingen en inundaties, het land werd 
geteisterd door vluchtelingenstromen, de economie kwam 
tot stilstand.  Helpt ons Heere want wij vergaen…                                                                                                                                    
Was het Rampjaar het einde van de Gouden Eeuw? Of was 

het slechts een  incident, en veerde de Republiek al snel weer op? Prof.dr. Maarten  Prak (Univ. 
Utrecht) presenteert de laatste actuele inzichten . Aanmelden Maarten Prak: Het Rampjaar 1672: 
incident of keerpunt? - Historizon  

De volgende webinars in het najaar: op vrijdag 11 november spreekt dr. Jasper van der Steen over 
 1672, de herinneringscultuur van het Rampjaar en  op vrijdag 9 december dr. Peter Rehwinkel 
over Amalia, de plicht roept. 

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

WOERDEN – In de nacht van 10 op 11 oktober 1672 vond in 
Woerden 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, 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 diverse Woerdense organisaties. In het najaar 
worden er rond dit thema tal van exposities, concerten, 
lezingen en andere manifestaties georganiseerd.  

Op 11 oktober gaat de Woerdense brandweer de 
Petruskerk-toren  blussen, op 13 oktober is de musical Water 

en  Vuur, en  op 25 november komt Concerto d’Amsterdam met Geert Mak naar Woerden . Ook is er 
een expositie in de Petruskerk.  

Meer info is hier te vinden. En bekijk het filmpje 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
https://historizon.nl/event/maarten-prak-over-rampjaar/
https://historizon.nl/event/maarten-prak-over-rampjaar/
http://www.rampjaarherdenking.nl/slag-om-woerden.nl
https://www.youtube.com/watch?v=zZaEX4lzj24


 
NPO start op 28 oktober 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 
28 oktober om 22.15 uur bij de NTR op NPO 2. Daarna 
elke week tot in december. Hans Goedkoop is in Het 
Rampjaar 1672 als voice-over de verteller. 
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. Wat gebeurde er nou precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand 
lopen?                                                                                                                                                                                      
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.  

Luistertip: Het Spoor Terug over het Rampjaar 1672 

HILVERSUM - In 2022 is het 350 jaar geleden dat het Ramp-
jaar plaatsvond. In deze aflevering van Het Spoor Terug blik-
ken Mathijs Deen en Luc Panhuysen terug op gebeurtenissen 
uit 1672. Een eeuw nadat de Geuzen Den Briel innamen en 
de strijd voor onafhankelijkheid begon, dreigde er al weer 
een eind te komen aan de Verenigde Nederlanden. In dit jaar 
waarin de jonge republiek werd aangevallen door Engelse, 
Franse en Duitse buren, was de ontreddering groot. 
In dit tweeluik uit 2009 een terugblik op het Rampjaar 1672, 
met ooggetuigenverslagen, krantenberichten en brieven uit 
de tijd zelf. Luister hier de aflevering van Het Spoor Terug. 

 

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://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~POMS_VPRO_460037~het-spoor-terug-het-rampjaar-1672-dl-1~.html?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACnWL8Fx_MDzCZJOLNqGxWZcJ4mZnWztFQMX6K8D5UREPH890nHPcmoaAsAhEALw_wcB
https://indd.adobe.com/view/4e61d160-06ba-4b07-91e7-f3ae1a167aac
mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
https://rampjaarherdenking.nl/toolkit/


 
EVENEMENTEN IN HEEL NEDERLAND 

Maand van de Geschiedenis: 500 activiteiten rond thema Ramp 

ARNHEM - Hoe gaan we om met tegenspoed? De beknopte 
beschrijving van het Rampjaar 1672 zal sommigen nog altijd 
helder voor de geest staan: het volk was redeloos, de rege-
ring radeloos en het land reddeloos. 350 jaar na het Ramp-
jaar brengt de Maand van de Geschiedenis in oktober 2022 
allerlei rampen en hun gevolgen voor het voetlicht. Hoe gaat 
men na de ramp over tot de orde van de dag, met de herin-
neringen aan de rampzalige gebeurtenissen in het hoofd? En 

welke lessen kunnen we achteraf trekken? In een tijd waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en 
overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden, onderzoeken we niet alleen de 
verwoestende kracht van rampen. We kijken ook naar rampen die door menselijk handelen zijn 
voorkomen en brengen een ode aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan 
opstuwen. In de Maand van de Geschiedenis, in  oktober, zijn er meer dan 500 activiteiten  die gaan  
over het thema: Wat een  ramp. Kijk op de agenda van  de Maand van de Geschiedenis in oktober 
2022  

Musical Water en Vuur op tournee door het Groene Hart 

BODEGRAVEN - De nieuwe musical Water en Vuur - gepre-
senteerd door het Hoofdkwartier 1672 van theatermaker 
Michiel van der Burgt -  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 Frank-
rijk. 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.  

Meer informatie en  speeldata:                                                                                                                                                           
30 september: Het Evertshuis, Bodegraven (Première);  1 oktober - Het Evertshuis, Bodegraven;  7 
oktober - Parkvilla, Alphen aan den Rijn;  8 oktober - Theater Vianen, Viane; 13 oktober - Theater het 
Klooster, Woerden;  14 oktober - Arto Theater, Schoonhoven;  15 oktober - Theater Periscoop, Gorin-
chem. Voor meer informatie klik hier 

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 

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/agenda#eyJ0eXBlIjoibGlzdCIsImNhdCI6WyJldmVudCJdLCJhbnlrZXl3b3JkIjpbXSwiZmFjZXRzIjp7fX0=
https://hoofdkwartier1672.nl/projecten/muziektheater-water-vuur/


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.  
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 
 

Camerata Trajectina op muzikale tournee met 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. 

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:                                                                                                                                        
Speellijst: 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.  

 
1 oktober Dag van de Groninger Geschiedenis: Er staat een bisschop voor de stad  

 
GRONINGEN - Er staat een bisschop voor de stad. Zijn naam is 
Bernhard von Galen. De Dag van de Groninger Geschiedenis 
special staat daarom volledig in het teken van 1672.   
Op zaterdag 1 oktober 13-17 uur openen de Groninger Ar-
chieven de deuren om samen met bezoekers het Rampjaar 
1672 in Groningen onder de loep te nemen. Reis door middel 
van workshops, lezingen en rondleidingen met ons mee naar 
de 17e eeuw, naar de tijd van het Beleg van Groningen.  
De opening wordt verzorgd door Luc Panhuysen. Hij geeft 
een lezing over het Rampjaar met de titel 1672 en daarna: 

file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B367T9Y3/%20https/www.concertodamsterdam.nl/agenda
https://www.camerata-trajectina.nl/project/redeloos-radeloos-reddeloos/


een ramp in gradaties. Verder zijn er lezingen van onder meer Egge Knol (conservator geschiedenis 
van het Groninger Museum) en Bert Looper (historicus en directeur Tresoar). Daarna zijn er work-
shops, rondleidingen door de Groninger Archieven en het Groninger Museum (tentoonstelling Stad 
houdt stand) en treedt het theater-gezelschap Waark op. Zij geven een preview van hun voorstel-
ling Staait n Bisschop veur Stad. Ook is er een 1672-plein met stands waar onder meer originele ar-
chiefstukken uit dat jaar te zien zijn. Programma en aanmelden 
via dagvandegroningergeschiedenis.nl 

 
15 oktober symposium  in Amerongen  over ‘1672: Diplomatie in crisistijd’ 

AMERONGEN - Godard Adriaan van Reede, heer van Ame-
rongen, was als diplomaat de rechterhand van stadhouder 
Willem III. In deze rol reisde hij langs diverse Europese hoven 
om steun te vragen voor Nederland. De rol van diplomatie in 
crisistijd is tot op de dag van vandaag een actueel thema. 
Daarbij speelt de vraag “in hoeverre leren we van het verle-
den?” een interessante rol. Om deze reden organiseert Kas-
teel Amerongen op 15 oktober a.s. een symposium in de An-
drieskerk waarin deze thema's centraal staan. 

Tijdens het programma komen dr. Philip Mansel (vooraan-
staand historicus en auteur), dr. Nina Lamal (historica en 
postdoctoraal onderzoeker bij NL-LAB, Humanities Cluster 

KNAW) en de ambassadeurs van onder andere België, Bosnië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk aan het woord over Diplomatie in crisistijd ten tijde van Lodewijk XIV en nu. Bovendien is 
er voldoende ruimte om het gesprek met elkaar aan te gaan. In lijn met het historisch perspectief is 
het symposium meertalig (Nederlands en Engels). 

Meer info en aanmelden? Kijk op de website van Kasteel Amerongen. 

28 oktober Rampjaarsymposium in  Utrechtse Domkerk 

UTRECHT – Op vrijdag 28 oktober 2022 wordt van 15.30 tot 
18.00 uur in samenwerking met de Stichting Vrienden van de 
Domkerk een symposium gehouden over het Rampjaar en 
de Dom. Dit sluit aan op de gelijknamige tentoonstelling die 
in de Domkerk te zien is van 13 augustus tot en met 30 ok-
tober 2022. Sprekers zijn historici prof.dr. Maarten Prak en 
prof.dr. Els Stronks. Zij besteden onder andere aandacht aan 
de context van wat wij het rampjaar zijn gaan noemen en de 
wijze waarop tegen de helden van toen wordt aangeke-
ken. Eén van die helden is de in 1672 bij de slag van Solebay 
gesneuvelde luitenant-admiraal Willem Joseph baron van 

Ghent. Hij ligt begraven op het hoogkoor van de Domkerk en de laatste sprekers zullen aandacht 
besteden aan de gemengde reacties die dit nog altijd oproept. Het programma is in oktober te zien 
op de website van de Domkerk: www.domkerk.nl  

 

 

http://www.dagvandegroningergeschiedenis.nl/
https://kasteelamerongen.nl/symposium-diplomatie-in-crisistijd
http://www.domkerk.n/


Musical Bommenberend trok duizenden  bezoekers 

GRONINGEN/COEVORDEN – Eind augustus vonden er in  
Groningen en Coevorden spectaculaire uitvoeringen plaats  
van het muziektheaterstuk Bommen Berend. De uitvoering 
werd verzorgd door het paradepaardje van de Koninklijke 
Landmacht, de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem 
Friso’ onder leiding van chef dirigent majoor Tijmen 
Botma. De drie solisten bezongen de scenes waarin de 
‘Rampjaar’-thema’s als vrijheid (van geloof en meningsui-
ting), hoop, internationale samenwerking en trots op je 
afkomst en streek aan bod komen, met een duidelijke ver-
haallijn over de inval van Bommenberend in 1672.   

Zie ook : www.cultureelcoevorden.nl en www.go350.nl. 

Herdenking Friese Waterlinie van start 

OLDEBERKOOP – Op zaterdag 17 september 2022 werd het 
startschot gegeven voor de herdenking van het Rampjaar in 
Friesland. Wethouders Esther Verhagen (Ooststellingwerf) 
en Roelof Theun Hoen (Weststellingwerf) deden dit in 17e 
eeuwse kleding. Met een zwaard werd ‘Bommen Berend’, 
de bisschop van Münster, verslagen. Ook werd de tentoon-
stelling Vondsten van strijdtoneel rond de Friese Waterlinie, 
periode tussen Tachtig jarige Oorlog en 1672-1673 geopend. 
De tentoonstelling is te zien tot en met 15 oktober 2022. 

Karst Berkenbosch gaf tekst en uitleg op de locatie Bekhofschans in Oldeberkoop en in Hotel Lunia. In 
dit artikel op de website van de Friese Waterlinie is meer informatie te vinden over de opening. Ook 
zijn op de website meer foto’s te vinden. Benieuwd naar de rest van het programma rondom de her-
denking in 2022-2023? 

 Neem een kijkje op de website van de Friese Waterlinie voor het programma. 

Tienduizenden  bezoekers bij Groningen ’s Ontzet 

GRONINGEN – Het laatste weekend van augustus was het 
exact 350 jaar geleden dat de troepen van Bommen Berend 
het Beleg van Groningen ophieven. In Groningen werd 350 
jaar Groningens Ontzet groots gevierd met tienduizenden 
bezoekers bij de diverse manifestaties, zoals de Groote 
Maaltijd, exposities en lezingen , optochten en rondvaarten 
en  een vuurwerkshow. Ook werd op de Praediniussingel op 
27 augustus 2022 één van de slagen die buiten de Groning-

se stadswallen plaatsvonden nagespeeld. De spectaculaire naspeling werd door RTV Noord gefilmd. 
Nieuwsgierig? Klik hier.  

Benieuwd naar de rest van het programma van het Groningens Ontzet? Kijk op de website van 
GO350. 

 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/muziek/koninklijke-militaire-kapel-johan-willem-friso
https://www.defensie.nl/onderwerpen/muziek/koninklijke-militaire-kapel-johan-willem-friso
http://www.cultureelcoevorden.nl/
http://www.go350.nl/
https://www.friesewaterlinie.nl/nieuws/wethouders-verslaan-bommen-berend-en-openen-herdenking-van-rampjaar-1672-1673/
http://www.friesewaterlinie.nl/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/952768/kijk-terug-de-slag-om-groningen-en-een-historische-optocht
https://volksvermakengroningen.nl/go350/


EXPOSITIES IN HEEL NEDERLAND                                          

Expositie Passage du Rhin te zien in Zevenaar 

ZEVENAAR - Tot 9 oktober 2022 is de tentoonstelling ‘Pas-
sage du Rhin, Lobith 1672’ van De Heemkundekring Rijn-
waarden (HKR) te bekijken in de Turmac Cultuurfabriek bij 
het Liemers Museum: unieke foto’s, originele 17e-eeuwse 
gravures en kopieën van kunstwerken en historische land-
kaarten. Toegang tot de expositie is gratis. De expositie 
toont vanuit verschillende perspectieven het verhaal van de 
Passage du Rhin in 1672, precies 350 jaar geleden. De Zon-
nekoning Lodewijk XIV was hoogstpersoonlijk aanwezig als 
bevelhebber. Korte teksten geven achtergrondinformatie bij 

de tentoongestelde foto’s, gravures, landkaarten en andere afbeeldingen. Meer informatie klik hier 

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                                                                                                                                      

Wageningen en het Rampjaar 1672 

WAGENINGEN - In oktober is er in Museum De Casteelse 
Poort een tentoonstelling waar wordt ingegaan op de inval 
van Frankrijk, Munster en Keulen in 1672 in Gelderland. De 
Franse bezetting had niet alleen gevolgen voor de inwoners 
van Wageningen, maar ook voor het kasteel, dat bij het te-
rugtrekken van de troepen voor een deel is opgeblazen. Ge-
bruik makend van de nog overeind staande muren van het 
kasteel bouwde men een herenhuis, waarin nu Museum De 
Casteelse Poort is gevestigd. Ook die geschiedenis wordt 
belicht. Daarnaast zijn in de tentoonstelling objecten te zien 

die zijn gevonden bij opgravingen rond het huidige museum, zoals diverse fragmenten van het kas-
teel en meerdere soorten kogels. Op zondag 16 oktober zijn er enkele rondleidingen, vooral buiten 
het museum, waar nog diverse sporen van het kasteel zichtbaar zijn. Voor de kinderen is er een acti-
viteit waarbij zij meedoen met de bouw van het kasteel, de verwoestingen ervan en het herstel. Klik 
hier voor meer informatie  

 

https://liemerskunstwerk.nl/passagedurhin/
https://www.groningermuseum.nl/pers/grote-expositie-over-350-jaar-groningens-ontzet-in-groninger-museum
https://www.casteelsepoort.nl/bezoekersinformatie/uw-bezoek/


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 350 jaar geleden 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 omgeving 
van het kasteel in het Rampjaar en wat de rol van Willem III 
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.  
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 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. 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. 

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
https://www.slotzuylen.nl/stichting/nieuws/2022/rampjaar/


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.  
 

 
 

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. 

 

http://www.waterliniemuseum.nl/
https://www.haagshistorischmuseum.nl/nl/plan-your-visit/zien-en-doen/ramp
https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/
https://www.proosdijlanden.nl/index.php/evenementen


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.”  

Expositie in Bodegraven In het Hoofdkwartier van de Prins 

BODEGRAVEN – In het Evertshuis in Bodegraven is tot eind 
oktober de expositie In het Hoofdkwartier van de Prins te 
zien. Afbeeldingen, originele gravures en historische voor-
werpen vertellen de verhalen die zich hier hebben afge-
speeld. Ook vertellen ze  over de personen die hier rondlie-
pen en laten ze zien welke locaties een rol speelden tijdens 
het Rampjaar. Via je smartphone zijn bij de tentoonstelling 
veel filmpjes en extra informatie te bekijken. Daarnaast zijn 
de Nieuwerbrugse schansen uit 1672 met een VR-bril in 360 

graden te bekijken.  

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. 

 
Platform rouleert Rampjaarexpositie langs 15 bibliotheken  

 
WOERDEN – Al bijna een  half jaar lang rouleert het 
Platform Rampjaarherdenking  een expositie langs 15 
bibliotheken in  Utrecht en  Zuid-Holland. Vanaf 1 oktober 
is de expositie te zien in  bibliotheek De Tweede 
Verdieping in Nieuwegein en  in het Museum Nieuwkoop 
in Nieuwkoop.  
Voor meer inf. https://rampjaarherdenking.nl/expositie-
rampjaar-in-bibliotheken/  

https://rhcvechtenvenen.nl/tentoonstellingen/soldaten-in-de-streek-1672-1673
https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/
https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/


ANDERE ACTIVITEITEN IN HEEL NEDERLAND 

 

Fietstocht rond het Hoofdkwartier van de Prins (27 km) 

BODEGRAVEN - In het Rampjaar 1672 lag het prinselijk 
hoofdkwartier en legerkamp bij Bodegraven. De spannend-
ste verhalen speelden zich hier af. Stap op de fiets en rijd 
langs dijken, sluizen, molens en boerderijen. Iedere plek 
vertelt een eigen verhaal. Uit binnen- en buitenland kwam 
men naar het hoofdkwartier om met de prins te spreken, of 
om mee te vechten tegen het Franse leger. Vanuit hier werd 
Woerden belegerd en trokken Franse troepen over de be-
vroren waterlinie. De schansen in Nieuwerbrug zijn verdwe-

nen, maar Fort Wierickerschans ligt er na 350 jaar nog steeds. Dit boegbeeld van de Oude Hollandse 
Waterlinie is zeker het bezoeken waard, maar er is in de omgeving nog veel meer dat herinnert aan 
het oude hoofdkwartier. Meer info: https://hoofdkwartier1672.nl/route/ 

 
Beat Bommen Berend Escaperoom Experience in Kuinre 

KUINRE - Kruip met de Escaperoom Experience 'Beat Bom-
men Berend' in de huid van de Overijsselse bevolking die in 
1672 de inval en bezetting van dichtbij meemaakt. Gebruik je 
historische kennis en puzzelvaardigeden om Bommen Be-
rend te verslaan. Tijdens de Dag van de Geschiedenis staat 
de Beat Bommen Berend Escaperoom Experience de hele 
dag in Kuinre. Beat Bommen Berend is een leuke en leerza-
me beleving voor iedereen vanaf 10 jaar. Je speelt 'Beat 
Bommen Berend' samen, met minimaal twee en maximaal 
vier personen tegelijk. Het spel duurt ca. 20 minuten.  

Klik hier voor meer informatie 
 

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 

 

 



Cold-case onderzoek rond Rampjaar in Alphen aan den Rijn 

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Historische Vereniging Alphen 
aan den Rijn publiceert dit jaar in het geschiedkundig tijd-
schrift De Viersprong een serie artikelen over het Rampjaar 
1672 - 1673 in en rond Alphen. De aanleiding voor deze 
serie is de opgraving van zes skeletten uit het Rampjaar. In 
vorige nulmmers staan verslagen van o.m. de vondsten, de 
resultaten van het cold case onderzoek, de aanleg van de 
Hollandse waterlinie en de bouw van fort 'Goutsche Sluijs'.  
Kortgeleden is het septembernummer uitgekomen met 

daarin o.m. het derde deel van deze artikelenserie: de regionale zoektocht naar de doodsoorzaak van 
de gevonden slachtoffers, het Staatse leger achter de waterlinie, het hoofdkwartier van de Prins in ’t 
Huys te Kruydenberg te Zwammerdam en het bezoek van Michiel de Ruyter, met vrouw en kind te 
Zwammerdam …Zie de website van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn voor het verkrij-
gen van losse nummers.  

NIEUW! Albertine Agnes, de vrouw die Friesland – en Oranje – redde… 

LEEUWARDEN - In 1634 werd Albertine Agnes geboren als 
een van de vier dochters van Frederik Hendrik en Amalia 
van Solms. In 1652 werd – door haar huwelijk met de 20 
jaar oudere Friese stadhouder Willem Frederik - de Oranje-
Nassau verknoopt met het huis van Nassau-Dietz. Uiteinde-
lijk zou zij de continuïteit van de Oranjedynastie veiligstel-
len.Op https://rampjaarherdenking.nl/boeken/  staat een 
recensie van Bernt Feis. Met De vrouw die Friesland red-
de geeft Sunny Jansen een helder en overzichtelijk beeld 
van het leven van Albertine Agnes: een zelfbewuste vrouw, 
die Friesland eigenhandig regeerde, het stadhouderschap 
erfelijk maakte en de Oranjedynastie uiteindelijk redde.                                                   
@ Sunny Jansen. De vrouw die Friesland redde, Albertine 
Agnes en het Rampjaar 1672, paperback, 288 p., Uitg. Ba-
lans, ISBN 9789463822060, prijs € 23,99 

30 oktober boekpresentatie 'Rampjaar of Jubeljaar? Brabant in 1672-74' 

RAVENSTEIN - Het Rampjaar 1672 is alom bekend: de Repu-
bliek en haar burgers werden van alle kanten bestookt door 
vijandelijke legers. Maar wist je dat Brabant een bijzondere 
rol speelde in deze geschiedenis? De Zuiderwaterlinie presen-
teert daarom een unieke publicatie. Voor het eerst is het Bra-
bantse perspectief op het Rampjaar 1672 onderzocht en ge-
bundeld in het boek ‘Rampjaar of jubeljaar? Brabant in 1672-
74’. In Ravenstein, waar de Fransen als bevrijders werden 
onthaald, nodigen we je uit om een bijzondere boekpresenta-
tie bij te wonen en te beleven. De presentatie is op zondag 30 

oktober 2022 13.30 - 17.00 in het proeflokaal van de Stadsbrouwerij Wilskracht (Molensingel 6,5371 
AW Ravenstein) De middag is gratis toegankelijk inclusief borrel. U bent allen van harte welkom. 
Aanmelding van tevoren is echter wel verplicht. 
https://www.zuiderwaterlinie.nl/rampjaarherdenking-1672/boekpresentatie-rampjaar-of-jubeljaar  
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