
Redeloos, radeloos, reddeloos 
special nr. 3 (mei 2022) met hoogtepunten Nationale Rampjaarherdenking 

In 1672 werd ons land overvallen door een Franse invasiemacht, twee Duitse 
troepen en de Engelse vloot. “Het volk was redeloos, de regering radeloos en het 
land leek reddeloos.” Maar dankzij kundige leiders als Johan de Witt en 
stadhouder Willem III en militaire helden als Michiel de Ruyter en Carl 
Rabenhaupt werd de Republiek gered. Zij stelden de waterlinies  in werking en 

versloegen de vijandelijke vloot. De  oorlog leidde tot grote verwoesting en 
vluchtelingenstromen. Men sprak over het Rampjaar 1672.       
In 2022 organiseert het Platform Rampjaarherdenking- samen met provinciale organisaties en 90 
aangesloten vestingsteden -  in heel Nederland herdenkingen, exposities en andere culturele 
activiteiten. Meer hierover op www.rampjaarherdenking.nl.      
In deze special de belangrijkste activiteiten die in mei en juni gaan plaatsvinden.      
.       

7 juni Nationale Herdenking Slag bij Solebay en Van Ghent in Domkerk 

 UTRECHT – Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh (in 1626 
geboren in Winssen) nam deel aan roemruchte operaties zoals de 
Vierdaagse Zeeslag en de Tocht naar Chatham in 1666. Als luitenant-
admiraal van Holland en West-Friesland - onder Michiel de Ruyter - 
vocht hij mee in de Slag bij Solebay op 7 juni 1672. Daarbij werd hij 
dodelijk getroffen. In 1680 werd hij bijgezet in een door Rombout 
Verhulst gemaakt praalgraf op het hoogkoor van de Domkerk (Van 
Ghent was ook Domkanunnik).  

Het Platform Rampjaarherdenking organiseert in samenwerking met 
de Utrechtse Domkerk, de Vereniging W.J. Baron van Ghent en de 
Historische Vereniging Oud-Utrecht een herdenkingsbijeenkomst op 
dinsdag 7 juni om 11 uur. Het programma vermeldt o.m. een lezing 

van prof. dr. Renger de Bruin en een concert van Camerata Capelle. Belangstellenden kunnen plaatsen 
reserveren voor deze bijeenkomst. Er zijn in totaal 500 plaatsen beschikbaar dus wees er snel bij! 
Belangstellenden kunnen zich via de link aanmelden. 

http://www.rampjaarherdenking.nl/
https://rampjaarherdenking.eventbrite.nl/


13 mei webinar Luc Panhuysen over Zeehelden in de Gouden Eeuw 

WOERDEN - De zeehelden in de Gouden Eeuw waren de 
topvoetballers van anno 2022. Vaak van eenvoudige komaf, 
werden ze op handen gedragen en kregen zij meestal een 
schitterend praalgraf. Welke rol speelden zeehelden in de 
tijd van het Rampjaar? Gouden Eeuw-kenner Luc 
Panhuysen neemt u mee in een boeiend webinar, waarbij 
hij ongetwijfeld ook zal ingaan op zijn nieuwe pas 

verschenen boek Het monsterschip.  Hierin vertelt hij, met opmerkelijke details over het rauwe leven 
op zee, op meeslepende wijze het nieuwe verhaal van admiraal Tromp en de historische zeeslag bij 
Duins in 1639.  Aanmelden kan hier. 

Stedelijk Museum Coevorden : Mijndert & Karel, Helden van Coevorden 

COEVORDEN – In hetzelfde jaar als Groningen, 1672, is 
Coevorden bevrijd door Carl von Rabenhaupt met hulp van de 
Coevordense schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen. 
De stad was destijds bezet door de beruchte Munsterse Bisschop 
Bernhard van Galen, beter bekend als ‘Bommen Berend’. Het 
ontzet van Coevorden was van nationaal belang tijdens het 
Rampjaar. 
De tentoonstelling is te zien in het Stedelijk Museum Coevorden 
tot 25 september 2022. Voor meer informatie zie de website.  
 

Stad houdt Stand – Groningens Ontzet in het Groninger Museum 

GRONINGEN – Nederland werd in 1672 van alle kanten 
aangevallen en ook de stad Groningen bleef niet ongedeerd. 
Wekenlang werd de stad gebombardeerd, maar zij hield stand en 
op 27 augustus gaven de Duitsers het op. Het behoud van de stad 
bleek een keerpunt in het rampjaar. Tot op de dag van vandaag 
wordt het Groningens Ontzet op 28 augustus gevierd.   
Het Groninger Museum wijdt aan het Ontzet de expositie Stad 
houdt Stand waar o.a. schilderijen, kanonnen, een maquette van 
de belegering van de stad en een spetterende filmcollage over de 
jaarlijkse viering van het ontzet wordt getoond. De expositie is te 
zien tot en met 30 oktober 2022. Voor meer informatie bekijk de 
website. 

 

 

 

 

 

https://historizon.nl/event/zeehelden-in-de-gouden-eeuw/
https://www.museumcoevorden.nl/
https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/stad-houdt-stand-350-jaar-groningens-ontzet


28 en 29 mei: Spetteren in de Vesting  

GORINCHEM – Op 28 en 29 mei zal de binnenstad van Gorinchem 
in het teken staan van water. Op zaterdag is er van 10:00 – 17:00 
uur op het Melkpad een markt: Les sauveurs de Metropole en op 
zondag kun je op de Langendijk ‘nieuwe’ kleding scoren tijdens 
Cash out your closet. In de winkelstraten zullen optredens zijn van 
muzikanten en straattheater.  
Voor meer informatie bekijk de website. 

 

27 mei 2022: De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie  

HOORNAAR – Op vrijdag 27 mei start de mars in Hoornaar. De 
spannendste waterlinie van Nederland is de rode draad van de 
wandeltocht van 80 km, onderdeel van de Vierdaagse 
Alblasserwaard. De tocht zit vol met mooie gebouwen, bruggen, 
sluizen en waterkeringen. Deelnemers worden op vanaf 
Hoornaar per bus naar het Fort Waver-Amstel (ook bekend 
als Fort de Nes of Fort Nessersluis) bij Nessersluis gebracht. Hier 
start de wandeltocht (Kennedymars) van 80 km die binnen 20 uur 

gelopen dient te worden. Inschrijven kan tot 20 mei 2022. 

 
6 juni Dag van het Kasteel: Een ramp is van alle tijden 

 

LANDELIJK – De Dag van het Kasteel staat in het teken van de 
verhalen van kastelen en buitenplaatsen. Samen met hun tuinen, 
parken en landerijen zijn ze onderdeel van het Nederlands 
landschap en van de geschiedenis. Op deze dag vertellen 
eigenaren, beheerders, medewerkers, vrijwilligers en andere 
betrokkenen de verhalen van hun geliefde monument. Komende 
editie staan de rampen die kastelen en buitenplaatsen hebben 

doorstaan centraal. Hiermee sluit de Dag van het kasteel zich aan bij de herdenking van het Rampjaar 
1672. Ook wordt er gekeken naar de actualiteit.  
Op 6 juni 2022 zijn er meer dan 100 locaties in heel Nederland te bezoeken en verhalen te beluisteren. 
Voor meer informatie zie hier. Kunt u niet wachten om deze prachtige kastelen en buitentuinen te 
bewonderen? Bekijk de website  voor wandelroutes of download de app.  
 

Dagje weg: veel activiteiten rond Rampjaarherdenking 

Komend voorjaar zijn er veel activiteiten rond de 

Rampjaarherdenking, zoals exposities, festivals, wandelroutes 

enz. Behalve waterlinies en vestingsteden zijn er ook allerlei 

kastelen en forten te bezoeken.  

Meer op de website van  www.dagjeweg.nl  

 

https://vestingdriehoek.nl/agendas/spetteren-in-de-vesting/
https://vierdaagsealblasserwaard.nl/kennedymars/
http://www.dagvanhetkasteel.nl/bezoek-kastelen
http://www.dagvanhetkasteel.nl/aan-de-wandel/
http://www.dagjeweg.nl/


Expositie-tournee over Rampjaar in bibliotheken Utrecht en Zuid-Holland 

ZEIST/BODEGRAVEN – Op 1 april is in de bibliotheken van Zeist en 

Bodegraven een landelijke  expositie over het Rampjaar van start 

gegaan. De expositie in Zeist heeft als thema Utrecht in het 

Rampjaar,  die in Bodegraven de Franse Tirannie, een schoolboek 

uit het Rampjaar.  Op indringende wijze worden de gevolgen van 

de Franse inval voor ons land in beeld gebracht. De Utrechtse 

expositie gaat rouleren langs tien Utrechtse bibliotheken, die in 

Zuid-Holland langs zes bibliotheken en musea in Zuid-Holland. 

Tijdens de expositie worden  allerlei activiteiten georganiseerd, 

zoals minecraft workshops, lezingen en storytelling.  Zie https://rampjaarherdenking.nl/expositie-

rampjaar-in-bibliotheken/  

NIEUW: Boekenspecial met bijna 20 boeken over het Rampjaar! 

WOERDEN – Dec Rampaarherdenking leeft! Zo zijn er dit jaar al bijna 
twintig boeken verschenen over het Rampjaar. De boekencollectie 
omvat o.a. een biografie over Willem III, brieven van Johan de Wit en 
Constantijn Huygens en boeken over Franse oorlogsmisdaden, maar 
ook stripboeken en zelfs enkele kinderboeken.  

Het Platform Rampjaarherdenking publiceert een Rampjaar Boeken-
special in samenwerking met acht uitgevers. De krant is als bijlage bij 
de Nieuwsbrief opgenomen en kan ook worden gedownload. 

Bekijk de boekenspecial digitaal. 

  

 
In het spoor van de Prins: nieuw licht op stadhouder-koning Willem III 
 

WOERDEN – In het spoor van de Prins  behandelt het leven van de 
prins en stadhouder-koning Willem III, die een belangrijke rol speelde 
in het Rampjaar.  Willem III bracht een derde van zijn leven te paard 
door en was bijna altijd onderweg: op diplomatieke missie, op 
veldtocht of op jacht.  
Het boek gaat langs een aantal bekende plekken uit zijn leven zoals 
paleizen, jachthuizen en slagvelden. Op deze plekken zijn 
cultuurhistorische en recreatieve routes uitgezet.  Het boek is rijk 
geïllustreerd en  in groot formaat uitgevoerd.  
 
In het spoor van de Prins, de wereld van Willem III. 
 
Auteurs: drs. Jan van Es en drs. Bernt Feis, met medewerking van drs. 
Merle Lammers (ills). Uitgevoerd in groot formaat 21 x 30 cm,  hard cover, 

meer dan 225 illustraties, 136 blz., prijs € 19,95 excl. verzendkosten.  Uitgave Platform 
Rampjaarherdenking. ISBN 9789090356587.  

Online verkrijgbaar via www.rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/  

https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/
https://rampjaarherdenking.nl/expositie-rampjaar-in-bibliotheken/
https://indd.adobe.com/view/4e61d160-06ba-4b07-91e7-f3ae1a167aac
http://www.rampjaarherdenking.nl/boeken-te-koop/


  

 
Voor meer informatie:  
Bernt Feis (voorzitter) 06-83007562 of mail contact@rampjaarherdenking.nl  

 

 
 

 
 

mailto:contact@rampjaarherdenking.nl

