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Vrijdag 9 december dr. Peter Rehwinkel: “Amalia, de plicht roept.” 

WOERDEN – Op vrijdag 9 december verzorgt dr. Peter 
Rehwinkel een webinar naar aanleiding van zijn recent 
verschenen boek ‘Amalia, de plicht roept’. Het is alweer een 
jaar geleden dat prinses Amalia haar achttiende verjaardag 
vierde en meerderjarig werd. Er is veel voor haar veranderd. 
De plicht roept en de onbezorgdheid van haar jeugd is 
voorbij. Voor iedere Nederlander is het bijzonder om 

meerderjarig te worden. Maar wat betekende dit voor de troonopvolgster?  
Peter Rehwinkel beziet Amalia in het historische perspectief van het Huis van Oranje-Nassau. Een van 
haar voorvaderen is Willem III die in 1672 het stadhouderschap in ere herstelde. Inmiddels is Amalia 
officieel binnengeleid bij de Raad van State en maakte haar rentree op Prinsjesdag. Vervolgens lijkt zij 
haar eigen ‘rampjaar’ te hebben meegemaakt. Amalia werd geen lid van het Amsterdams 
studentencorps nadat dit de afgelopen zomer in opspraak raakte. Ook kon ze om veiligheidsredenen 
haar grachtenhuis niet betrekken.   
Peter Rehwinkel was burgemeester in verscheidene steden en voormalig lid van de Tweede en Eerste 
Kamer. Hij is gepromoveerd in het staatsrecht en schreef verschillende boeken.  
Aanmelden kan hier. 

                                                                                                                                                         
  

https://historizon.nl/event/amalia-de-plicht-roept/


Donderdag 1 december: Merle Lammers geeft Rampjaarlezing in bibliotheek Leiden  
 

LEIDEN – In de bibliotheek van Leiden draait van af half 
november de expositie Franse tirannie, het Rampjaar 1672 op 
school. Deze is tot eind december te zien.  
Op donderdag 1 december van 19.30-21.00 geeft militair 
historicus drs. Merle Lammers een lezing over dit onderwerp 
in de Koolzaal van de bibliotheek. Zij bekeek voor haar 
masterscriptie dagboeken en brieven uit deze roerige periode 
in de Nederlandse geschiedenis. Hoe keken tijdgenoten tegen 
de oorlog aan? In hoeverre komen hun aantekeningen 

overeen met de gedrukte werken uit deze periode? Lammers verwerkte een deel van haar scriptie in 
het boek Franse Tirannie. Het Rampjaar 1672 op school. Aanmelden kan hier. 

Platform Rampjaarherdenking sluit eind december jubileumjaar af 

WOERDEN – Eind van dit jaar sluit het Platform 
Rampjaarherdenking zijn activiteitenjaar af. Alle 
deelnemende vestingsteden zijn hierover inmiddels 
geïnformeerd.  Natuurlijk vraagt u zich af wat er na 2022 gaat 
gebeuren. Allereerst gaan sommige vestingsteden nog even 
door omdat hun Rampjaar in 1673 plaatshad, zoals bijv. 
Naarden, Kijkduin en Maastricht. Verder wil het Platform 
graag dat de vestingsteden en waterlinies ook na 2022 
doorgaan met hun activiteiten. Daarom is er een 

samenwerking aangegaan met Liniebreed Ondernemen; dit resulteerde o.m. in een prachtige 
Vestingstedenkaart Vestingstedenkaart.  

Digitale bijeenkomst De Vestingsteden op 25 november goed bezocht 
          

WOERDEN - Hoe kunnen de waterlinies en 
vestingsteden ook na de Rampjaarherdenking blijven 
samenwerken? Dit was het thema van de teams-
vergadering die Liniebreed en Platform op 25 november 
organiseerden. Aan dit overleg – onder voorzitterschap 
van Juke van Niekerk - namen meer dan 30 
contactpersonen van provincies en vestingsteden deel.  
Niet alleen Platform Rampjaarherdenking stopt eind 
december 2022, maar ook de herdenkingscomités in o.a, 
Groningen en Drenthe. Dit maakt de noodzaak urgent 

van een sterke landelijke samenwerking, die niet alleen het verhaal van de linies en vestingsteden 
professioneel kan overbrengen maar ook kan inspelen op nieuwe uitdagingen, bijv. de klimaatopgave 
en ruimtelijke ordening. Vrijwel alle deelnemers spraken zich uit voor zo’n samenwerking, waarbij 
Liniebreed een ondersteunende rol kan vervullen o.a. door het organiseren van kennisdagen en de 
uitgave van een landelijk Vestingmagazine.                                                                                                                           
Vragen of suggesties? Neem contact op met juke@liniebreed.nl.  
 

  

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lezing-de-franse-tirannie-militair-historicus-drs-merle-lammers-454790730317
https://rampjaarherdenking.nl/vestingsteden-op-de-kaart/
mailto:juke@liniebreed.nl


Rondreizende Rampjaarexposities te koop! 
 

WOERDEN – Het Platform heeft afgelopen jaar twee 
rondreizende exposities samengesteld, die hebben 
gerouleerd langs 14 bibliotheken en musea in Utrecht en 
Zuid-Holland. De ene expositie gaat over de gevolgen van het 
Rampjaar voor Utrecht, de andere over het schoolboek 
Franse Tirannie uit het Rampjaar. De exposities bestaan o.m. 
uit acht banners, een kleine vitrine met replica’s en een 
schilderij van de Zonnekoning. Ook is er een kostuum van 
stadhouder Willem III beschikbaar.  

Heeft uw vereniging/museum belangstelling om deze expositie en /of het kostuum na 1 januari voor 
een kleine prijs over te nemen? Neem dan even contact met ons op: contact@rampjaarherdenking.nl. 
 

 
Bijna uitverkocht! In het Spoor van de Prins, de wereld van Willem III 

 
Het boek behandelt het leven van de prins en stadhouder-koning 
Willem III die een belangrijke rol speelde in het Rampjaar 1672.  De 
auteurs drs. Jan van Es en drs. Bernt Feis gaan langs een aantal 
bekende plekken uit zijn leven zoals paleizen, jachthuizen en 
slagvelden. Op deze plekken zijn recreatieve routes uitgezet.   
 
Het boek is aantrekkelijk uitgevoerd: groot formaat 21 x 30 cm, 
hardcover, meer dan 225 illustraties, 136 blz., prijs € 19,95.   
Uitg. Platform Rampjaarherdenking.  ISBN 9789090356587.  
Wacht niet te lang met bestellen, want het boek is bijna 
uitverkocht!  
 

Te bestellen via de website 

 

 
EVENEMENTEN IN HEEL NEDERLAND 
 

Vanaf 3 december musical Ontzet van Coevorden 

COEVORDEN – De musical ‘Het Ontzet van Coevorden’ gaat 
zaterdag 3 december om 20.15 uur in première. René van 
Kooten, Raymond Kurvers en Robin van den Heuvel spelen 
de hoofdrollen. Verder is er een cast van zo’n twintig lokale 
en regionale acteurs in de voorstelling die is geschreven 
door Dick van den Heuvel en gecomponeerd door Fons 
Merkies en Jeroen Sleyfer. Het is niet alleen het verhaal 
van 350 jaar geleden toen Coevorden werd ingenomen 

door een gruwelijke bezetter uit het Oosten. Het zijn vooral de geschiedenissen van mensen die ineens 
worden geconfronteerd met overheersing, geweld en oorlog. In de Stadskerk (de voormalige 
hervormde kerk) aan de Kerkstraat in Coevorden is de voorstelling vier keer te zien. Na de première 
op zaterdag 3 december is dat het geval op woensdag 7 en vrijdag 9 december vanaf 20.15 uur en tot 
slot op zondag 11 december vanaf 14.30 uur. Klik hier voor meer info. 

mailto:contact@rampjaarherdenking.nl
https://rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/
https://www.cultureelcoevorden.nl/programma/de-list-van-coevorden/


Lovende recensies van NPO docuserie over het Rampjaar 1672   

HILVERSUM – Onder redactie van Andere Tijden 
is dit najaar een zevendelige docuserie gestart 
over het Rampjaar 1672, met Hans Goedkoop als 
voice-over en o.m. Luc Panhuysen als verteller. 
Trailers verschenen rond prime-time en bereikten 
miljoenen kijkers. De eerste uitzending was op 
vrijdag 21 oktober en trok meer dan 644.000 
kijkers.  De eerste recensies en commentaren 
waren lovend!                                                                   

De serie is ook bewerkt voor het voortgezet onderwijs. Verder zijn er van een aantal 
vestingsteden leuke filmpjes gemaakt. U kunt de serie en filmpjes bekijken via NPO Start. Ook bij 
andere omroepen bestaan plannen voor thema-uitzendingen over het Rampjaar en gerelateerde 
thema’s. Zo start omroep Max in 2023 een serie over de Grande Tour van de gebroeders De Witt.

 
Concerto d’ Amsterdam sloot Rampjaar-tournee met Geert Mak af 

 
AMSTERDAM – Concerto d’Amsterdam en Geert Mak hebben 
hun succesvolle Rampjaar-tournee eind november 
afgesloten; vrijwel alle voorstellingen waren uitverkocht. 
Concerto d’Amsterdam speelde 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 legt ook de link met het 
heden zoals de oorlog in Oekraïne. 
 

EXPOSITIES IN HEEL NEDERLAND     
 

Kasteel Amerongen: Goet en Bloet, de Van Reedes in Rampjaar 1672 

 

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

familie. Voor meer informatie bekijk de website. 

  

https://schooltv.nl/video/het-rampjaar-1672-in-de-klas-de-zonnekoning/
http://www.npostart.nl/
https://www.instagram.com/p/ClbizOToEKI/
https://www.kasteelamerongen.nl/goet-en-bloet


Expositie in Alphen aan den Rijn In het Hoofdkwartier van de Prins 

ALPHEN AAN DEN RIJN – In de bibliotheek in Alphen aan den 
Rijn is tot eind december de expositie In het Hoofdkwartier 
van de Prins te zien. Afbeeldingen, originele gravures en 
historische voorwerpen vertellen de verhalen die zich hier 
hebben afgespeeld. Ook vertellen ze over de personen die 
hier rondliepen 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. 
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 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. 

Stedelijk Museum: Als stadsmuren konden spreken  
 

ZUTPHEN – Op 12 november 2022 is het precies 450 jaar 
geleden dat Zutphen in het centrum van de 
onafhankelijkheidsstrijd terecht kwam. Dieptepunt in die 
periode was de zogenaamde ‘Moort te Zutphen’ door de 
Spanjaarden op 12 november 1572. Ook in 1672, het 
Rampjaar, werd Zutphen weer bezet, nu door de Fransen. Dit 
jaar 350 jaar geleden. Beide gebeurtenissen zorgden voor 
grote stedenbouwkundige veranderingen in vestingstad 
Zutphen. Onze tentoonstelling zal de ontwikkeling van 

Zutphen als vestingstad laten zien. De tentoonstelling is te zien tot en met 8 januari 2023. Voor meer 
informatie bekijk de website.  
 

Museum aan de A: Welkom in 1672 

GRONINGEN - Wie is Bommen Berend en waarom vieren we 
ieder jaar het Groningens Ontzet? Reis mee naar het jaar 
1672 en neem een kijkje in het leven van Lammechien, Idris, 
Hinrick en Stijntien, vier eigenwijze tieners die in Groningen 
wonen. De vrienden maken van dichtbij het beleg door 
Bommen Berend mee; ze zien kogels vliegen en delen van de 
stad kapotgaan. Maar ondertussen gaat hun leven ook 
gewoon door. De expo is t/m 8 januari 2023 te bewonderen 
in Museum aan de A (voorgeen Noordelijk Scheepvaart 
museum) in Groningen. Voor meer info bekijk de website. 

https://hoofdkwartier1672.nl/projecten/tentoonstellingen/
https://rhcvechtenvenen.nl/tentoonstellingen/soldaten-in-de-streek-1672-1673
https://museazutphen.nl/als-stadsmuren-konden-spreken/
https://museumaandea.nl/


Stadsmuseum Woerden: (on)peilbaar water  
 

WOERDEN - In deze tentoonstelling laten hedendaagse 
kunstenaars zich inspireren door de rol van het water in deze 
regio. Op de achtergrond wordt de historische context 
geschetst van de dubbele aanleiding voor deze 
tentoonstelling: 350 jaar Rampjaarherdenking en 700 jaar 
Grootwaterschap Woerden. Het gaat daarbij om WATER als 
verdedigingsmechanisme èn als bedreiging. Hoe de mensheid 
probeert het water te controleren en zelfs in te zetten als 
verdedigingswapen, zoals bij de Oude Hollandse Waterlinie in 

1672/1673. De expo is te bewonderen tot 5 maart 2023. 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. In november en december is de 
expositie te zien in de bibliotheek in Hoograven/Utrecht 
(december), en in de bibliotheek van Leiden (tot eind 
december). Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website. 

 
 
ANDERE ACTIVITEITEN IN HEEL NEDERLAND 
 
Soldaten in de Vechtstreek 
 

BREUKELEN – Afgelopen jaar verschenen twee publicaties 
over de strijd in de Vechtstreek. In Een ramp voor de 
Vechtstreek beschrijft Daan Wolfert hoe groot de 
ellende was in dorpen als Loenen, Breukelen, Ab- 
coude en Waverveen, die te maken kregen met 
strafexpedities van Franse militairen en prikacties van kleine 
groepjes Staatse soldaten. De bewoners van de Vechtstreek 
werden geconfronteerd met plunderingen, brandschattingen 
en verwoesting. Toen de Fransen afdropen, lieten ze een 

verlaten, geblakerde en kaalgeplukte Vechtstreek achter. 
Op de valreep verscheen eind november Soldaten in de Vechtstreek, sporen van het Rampjaar in het 
archief. Hierin publiceert auteur Wouter van Dijk – collectiebeheerder bij RHC Vecht en Venen in 
Breukelen - een aantal interessante bronnen over het Rampjaar in de Vechtstreek. De gelijknamige 
expositie is nog tot in het voorjaar van 2023 te zien. 
 
@ Daan Wolfert, Een ramp voor de Vechtstreek, 1672-1673, Uitgeverij Verloren, www.verloren.nl  
@ Wouter van Dijk, Soldaten in de Vechtstreek, sporen van het Rampjaar in het archief. Uitg. 
Waanders, www.waanders.nl 

  

https://www.stadsmuseumwoerden.nl/tentoonstellingen/on-peilbaar-water-8-hedendaagse-kunstenaars-over-de-relatie-tussen-mens-en-water-in-het-groene-hart
https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/
http://www.verloren/


Nieuw boek over Noord-Brabant: Rampjaar of jubeljaar? 

RAVESTEIN - Ir. Jos Cuijpers van de Zuiderwaterlinie 
presenteerde op 30 oktober in vestingstad Ravenstein een 
unieke publicatie. Voor het eerst is het Brabantse perspectief 
op Het Rampjaar 1672 onderzocht en gebundeld in het boek 
‘Rampjaar of jubeljaar? Brabant in 1672’. Nu wordt duidelijk 
dat het Rampjaar nog meer nuances kent: Brabant droeg veel 
bij aan de verdediging van de protestantse Republiek, maar 
in katholieke vrijstaten werd de bezetting door de Fransen als 
ware bevrijding gevierd. Het afschudden van het Hollandse 
juk was iets om over te jubelen. Het Rampjaar is daarmee een 
belangrijk fundament voor het Brabant van nu: de grens van 
boven en onder de rivieren, van harde en zachte G, van patat 
en friet, van protestanten en katholieken. De verhalen uit dit 
boek bieden nieuwe inzichten op een bekende geschiedenis 
en leren ons meer over het Brabant van vandaag. Klik hier 

voor meer informatie en om te bestellen bij Pictures Publishers. 
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• Website www.bootsystems.nl; Oplage Nieuwsbrief: 10.350 ex.; verzending www.ymlp.nl    

  

 

 

https://www.picturespublishers.nl/product/rampjaar-of-jubeljaar-brabant-in-1672-74/
http://www.bootsystems.nl/
http://www.ymlp.nl/
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