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NIEUWS VAN HET PLATFORM 

 

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 voor de online lezing op vrijdag 14 
oktober 12.00 uur kan via de website van 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 geeft dr. Peter Rehwinkel een lezing getiteld Amalia, de plicht 
roept. 

Platform hield drukbezocht symposium over Rampjaar in Utrecht  

UTRECHT – De provincie Utrecht werd hard getroffen in het 
Rampjaar 1672. Veel dorpen en kastelen werden door de 
Fransen verwoest, er waren massale vluchtelingenstromen 
en veel land werd onder water gezet. Meer dan 125 erf-
goedvrijwilligers, historici en geïnteresseerden waren op 
vrijdag 7 oktober naar de Dag van het Rampjaar in Utrecht 
afgereisd. De dag werd door het Platform Rampjaarherden-

https://historizon.nl/event/maarten-prak-over-rampjaar/


king georganiseerd en vond plaats in Paushuize. Het ochtendprogramma stond in het teken van de 
Utrechtse gebouwen die nog herinneren aan het Rampjaar. Zo hadden de Fransen hun hoofdkwartier 
in Paushuize en herinnert de Luxembourg-zaal nog aan de Franse generaal. Vervolgens besprak de 
Commissaris van de Koning mr. Hans Oosters de vraag waarom Utrecht niet meedeed met de Oude 
Hollandse Waterlinie. Daarna kwam historicus prof. dr. Maarten Prak aan het woord over de gevol-
gen van het Rampjaar voor de Republiek en in het bijzonder voor Utrecht. Was het nu afgelopen met 
de Gouden Eeuw?     Vervolgens was er een stamtafelgesprek met vier historici over de gevolgen van 
het Rampjaar voor de regio en een tweede stamtafelgesprek met vier marketeers. 

Hand-out over het Rampjaar                                                                                                                                                        
Voor alle deelnemers was er een hand-out met een overzicht van interessante publicaties en artike-
len over het Rampjaar in Utrecht. In oktober – Maand van de Geschiedenis – zijn er diverse exposities 
over het Rampjaar te zien. De hand-out is ook digitaal beschikbaar. 

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. In oktober en november worden 
er rond dit thema tal van exposities, concerten, lezingen en 
andere manifestaties georganiseerd.  

Op donderdag 13 oktober is de musical Water en Vuur te 
zien en op zaterdag 19 november is er een Rampjaarconcert. 
Op vrijdag 25 november komt Concerto d’Amsterdam met 
Geert Mak naar Woerden. Ook zijn er exposities in de 
Petruskerk en – van af 22 oktober – in Stadsmuseum 
Woerden  

Meer info is hier te vinden. En bekijk het filmpje hier.      

 

NPO start op 21 oktober zevendelige serie over het Rampjaar 1672 

   
Onder redactie van Andere Tijden komt er dit najaar een 
zevendelige docuserie over het Rampjaar 1672. De eerste 
uitzending is op vrijdag 21 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. In deze 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? 

U kunt de serie alvast bingen:  https://www.npostart.nl/het-rampjaar-1672/VPWON_1336017n  
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.  

https://rampjaarherdenking.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handout-Dag-van-het-Rampjaar-7-oktober-2022-KO.pdf
http://www.rampjaarherdenking.nl/slag-om-woerden.nl
https://www.youtube.com/watch?v=zZaEX4lzj24
https://www.npostart.nl/het-rampjaar-1672/VPWON_1336017n


Luistertip: Het Spoor Terug over het Rampjaar 1672 

HILVERSUM – In 2022 is het 350 jaar geleden dat het Rampjaar 
plaatsvond. In deze aflevering van Het Spoor Terug blikken Mathijs 
Deen en Luc Panhuysen terug op gebeurtenissen uit 1672. Een 
eeuw nadat de Geuzen Den Briel innamen en de strijd voor onaf-
hankelijkheid 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 ontred-
dering 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. 

                                                                                                                     
EVENEMENTEN IN HEEL NEDERLAND 

Maand van de Geschiedenis: 500 activiteiten rond thema Ramp 

ARNHEM – Hoe gaan we om met tegenspoed? 350 jaar na 
het Rampjaar brengt de Maand van de Geschiedenis in ok-
tober 2022 allerlei rampen en hun gevolgen voor het voet-
licht. Hoe gaat men na de ramp over tot de orde van de dag, 
met de herinneringen aan de rampzalige gebeurtenissen in 
het hoofd? En welke lessen kunnen we achteraf trekken? In 
een tijd waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en over-
stromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep hou-

den, 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 –
gepresenteerd door het Hoofdkwartier 1672 van theater-
maker Michiel van der Burgt – speelt zich af tijdens het jaar 
1672. Het jaar waarin ons land van vier kanten werd aange-
vallen. Rond het hoofdkwartier van de Oude Hollandse Wa-
terlinie volgen we verschillende personages die het Ramp-
jaar ieder op hun eigen manier beleven. De jonge prins Wil-
lem 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.  

Meer informatie en speeldata: 13 oktober - Theater het Klooster, Woerden; 14 oktober - Arto Theater, 
Schoonhoven;  15 oktober - Theater Periscoop, Gorinchem. Voor meer informatie klik hier. 

https://www.vpro.nl/programmas/ovt/speel~POMS_VPRO_460037~het-spoor-terug-het-rampjaar-1672-dl-1~.html?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACnWL8Fx_MDzCZJOLNqGxWZcJ4mZnWztFQMX6K8D5UREPH890nHPcmoaAsAhEALw_wcB
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/agenda#eyJ0eXBlIjoibGlzdCIsImNhdCI6WyJldmVudCJdLCJhbnlrZXl3b3JkIjpbXSwiZmFjZXRzIjp7fX0=
https://hoofdkwartier1672.nl/projecten/muziektheater-water-vuur/


Concerto d’ Amsterdam op Rampjaar-tournee met Geert Mak  
 
AMSTERDAM – De Maand van de Geschiedenis in oktober 
heeft ditmaal als thema Wat een ramp! Concerto 
d'Amsterdam 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.  

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. Klik hier voor 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 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: 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/


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 (vooraanstaand histori-
cus 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 
oktober 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 
aangekeken. 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.  Aanmelden kan via 
rondleidingen@domkerk.nl . Er zijn geen kosten aan verbonden, een donatie aan de kerk is welkom. 

                                                                                                                            
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 

https://kasteelamerongen.nl/symposium-diplomatie-in-crisistijd
mailto:rondleidingen@domkerk.nl


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 de maand oktober is er in Museum De 
Casteelse Poort een tentoonstelling waar wordt ingegaan op 
de inval van Frankrijk, Munster en Keulen in 1672 in Gelder-
land. De Franse bezetting had niet alleen gevolgen voor de 
inwoners van Wageningen, maar ook voor het kasteel, dat 
bij het terugtrekken van de troepen voor een deel is opge-
blazen. Gebruik makend van de nog overeind staande muren 
van het kasteel bouwde men een herenhuis, waarin nu Mu-
seum 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 
kasteel en meerdere soorten kogels. Op zondag 16 oktober zijn er enkele rondleidingen, vooral bui-
ten het museum, waar nog diverse sporen van het kasteel zichtbaar zijn. Voor de kinderen is er een 
activiteit waarbij zij meedoen met de bouw van het kasteel, de verwoestingen ervan en het herstel. 
Klik hier voor meer informatie. 

Stedelijk Museum Coevorden: de vesting veroverd! 
 

COEVORDEN – Tot 30 oktober biedt het Stedelijk Museum 
Coevorden de bezoeker exclusief de gelegenheid om de 
nieuwe tentoonstelling ‘De vesting heroverd!’ en de vaste 
collectie van het museum onder begeleiding van een gids te 
bezoeken. Kom meer te weten over het Rampjaar 1672, de 
gebeurtenis van het ontzet, Bommen Berend en de Helden 
van Coevorden. Voel, zie en ruik een originele mortier van 
Bommen Berend uit 1663 en bekijk originele 
gebruiksvoorwerpen uit het Coevorden van de 17e eeuw. 

Tel daarbij op de enthousiaste verhalen van de museumgids en u heeft een unieke belevening in het 
museum. Meer informatie is te vinden op de website van het museum. 
 

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. 

 

 

https://www.groningermuseum.nl/pers/grote-expositie-over-350-jaar-groningens-ontzet-in-groninger-museum
https://www.casteelsepoort.nl/bezoekersinformatie/uw-bezoek/
https://www.museumcoevorden.nl/
https://www.kasteelamerongen.nl/goet-en-bloet


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

OUD ZUILEN – Tot 30 oktober 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. 

 

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. 

https://www.slotzuylen.nl/stichting/nieuws/2022/rampjaar/
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.” Meer informatie is te vinden op de website van 

het museum.  

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. Meer informatie is te vinden op de website van Hoofdkwartier 1672. 

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. 

Slot Loevestein: expositie Denkend aan Water 

LOEVESTEIN – Zweven op een schommel in de golven en 
een stortbui op de zolder van Loevestein. Dit zijn slechts 
twee verrassende elementen die ervoor zorgen dat je de 
expositie ‘Denkend aan water’ op Loevestein niet alleen 
gezien, maar vooral ervaren moet hebben. Wat betekent 
water voor Loevestein, voor de regio, voor Nederland en 
voor de Oude Hollandse Waterlinie? Nieuwe ontwikkelin-
gen en historische gebeurtenissen vormen een expositie 



waarin je het water kunt zien, horen, voelen en proeven. ‘Denkend aan water’ laat je letterlijk en 
figuurlijk zien en ervaren wat de huidige stand van het water is. Kaarten zijn te koop via de website 
van Slot Loevestein. De expositie is tot 8 januari 2023 te bezichtigen. Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van Slot Loevestein. 

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. De hele maand 
oktober is de expositie te zien in bibliotheek De Tweede 
Verdieping in Nieuwegein en in Museum Nieuwkoop in 
Nieuwkoop. Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website. 

 
ANDERE ACTIVITEITEN IN HEEL NEDERLAND 

15 oktober Beat Bommen Berend Escaperoom Experience in Kuinre 

KUINRE – Kruip met de Escaperoom Experience 'Beat Bommen 
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 Berend te verslaan. 
Tijdens de Dag van de Geschiedenis op 15 oktober staat de Beat 
Bommen Berend Escaperoom Experience de hele dag in Kuinre. 
Beat Bommen Berend is een leuke en leerzame 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. 

 

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 resulta-
ten 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 Ver-
eniging Alphen aan den Rijn voor het verkrijgen van losse nummers.  



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.  
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