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Rampjaarherdenking 2020: doe mee op jouw manier!
Platform Rampjaarherdenking presenteert een
flitsend filmpje over de Rampjaarherdenking in 2022.
Met exposities, concerten, festivals, theater,
boekpresentaties…
De Dag van het Kasteel, de Maand van de
Geschiedenis, het Jaar van de Rampjaarherdenking!
Honderden historische verenigingen, musea en
andere culturele instellingen organiseren activiteiten.
Doe mee op jouw manier! Zie YouTube

16 april Rampjaarwebinar over Boekdruk in crisis
WOERDEN - Op vrijdag 16 april spreekt Arthur der
Weduwen over Boekdruk in crisis: berichtgeving,
polemiek geschiedschrijving in het Rampjaar.
De 17-eeuwse Republiek was het drukkerscentrum
van de wereld. Wat gebeurde er met dit productieve
drukkersbedrijf tijdens het Rampjaar?
In deze webinar laat Arthur der Weduwen
(Universiteit van St Andrews, Schotland) zien hoe
drukkers en drukwerk een cruciale rol speelden als
bemiddelaars van de invasie en de bezetting van de
Republiek.
Aanmelden via Historizon.nl

Kijk terug naar webinar over Spacetime Layer’s app!
WOERDEN - Bijna honderd belangstellenden namen
vorige week deel aan het webinar met Patrick
Trentelman. Deze Groningse docent ontwikkelde
samen met zijn leerlingen de Spacetime Layer’s app.
Deze ‘tijdmachine’ is inmiddels wereldberoemd,
wordt internationaal gebruikt en kreeg een UNESCOaward. Hij is geschikt om vestingsteden, monumenten
en routes op een interactieve manier te presenteren.
Leuk voor erfgoedvrijwilligers, citymarketeers en
andere geïnteresseerden. Terugkijken kan gratis op:
Historizon.webinargeek.com

Doe mee met de workshop Maand van de Geschiedenis 20 april
ARNHEM - Oktober is de Maand van de Geschiedenis:
het grootste historische evenement van Nederland.
Ieder jaar organiseren honderden musea, archieven,
bibliotheken, boekhandels en andere culturele
organisaties talloze uiteenlopende activiteiten:
van lezing tot filmavond, van stadswandeling tot
kinderprogramma en van pubquiz tot webinar.
Deelname is gratis en kent allerlei voordelen: zo lift je
bijvoorbeeld mee in landelijke en regionale
campagnes. Om je te voorzien van alle nodige
organiseert de Maand een gratis online
inspiratiemiddag op dinsdag 20 april, met workshops
over onder meer fondsenwerving, wervend schrijven en het organiseren van online events.
Aanmelden kan hier

IJsselacademie/Twentehoes: verhalen over Bommen Berend?
ZWOLLE - In 2022 is het 350 jaar geleden dat het
Rampjaar plaatsvond. Frankrijk, Engeland en de
bisschoppen van Münster en Keulen vielen in 1672 de
Republiek binnen. Overijssel had vooral te maken met
de Münsterse bisschop Bernhard von Galen, die in
1665-1666 ook al de provincie was binnengevallen.
In aansluiting op de landelijke herdenking 350 jaar
Rampjaar wil IJsselacademie/Twentehoes het verhaal
van deze dramatische episode uit onze geschiedenis
samen met u voor het voetlicht brengen vanuit het
perspectief van Oost-Nederland.
Daarom graag uw aandacht voor bijgaande oproep
voor activiteiten en verhalen over Bommen Berend in
Overijssel.
U kunt uw inzending of suggesties tot 1 mei 2021 mailen naar mvanderlinde@ijsselacademie.nl

Platform Rampjaarherdenking breidt Comité van Aanbeveling uit
WOERDEN - Het Platform Rampjaarherdenking breidt
het Comité van Aanbeveling uit met twee nieuwe
leden. Allereerst Marieke Brugman, Senior Advisor
Unesco/Deputy Secretary General van de
Nederlandse Nationale Commissie voor UNESCO.
En verder Peter Rehwinkel, voormalig Eerste
Kamerlid, oud- burgemeester van Groningen en
momenteel waarnemend burgemeester van Bergen
(NH).
Eerder al namen oud-minister Gerda Verburg,
historicus Luc Panhuysen, schrijfster Reinildis van
Ditzhuyzen en onderwijsdeskundige Niko Roorda zitting in het comité.

Woerden centraal in nieuw Waterliniejournaal
NIEUWERBRUG – Deze maand presenteert Michiel
van de Burgt alweer de derde aflevering van zijn
Waterliniejournaal met onder meer een interview
met Bernard de Jong van Stichtse Rijnlanden.
Ook is weer veel aandacht voor de geschiedenis en
de restauratie van de vestingwerken in Woerden.
Klik hier om de allernieuwste aflevering te bekijken.

24 mei Dag van het Kasteel: kastelen en water
AMERSFOORT - Op Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
is de Dag van het Kasteel. Op die dag staan alle
kastelen en buitenplaatsen in de spotlights!
Het thema is dit jaar: de rol van water op kastelen en
buitenplaatsen. Het programma omvat 0nder meer
waterwandelingen, archeotrails en vooral heel veel
verhalen. Dag van het Kasteel is een initiatief van de
Nederlandse Kastelenstichting. En het thema van de
Dag van het Kasteel in 2022 wordt: het Rampjaar
1672!
Meer informatie www.dagvanhetkasteel.nl

Groningens Ontzet lanceert nieuwe site www.go350.nl!
GRONINGEN - Stichting 350 jaar Groningens Ontzet
lanceerde deze maand een prachtige nieuwe site met
de flitsende naam go 350! Regelmatig zal deze site
worden ververst en in de aanloop naar 2022 zal de
frequentie van nieuwe berichten worden opgevoerd.
Op de website is informatie te vinden over
evenementen, exposities, uitwisselingen en
educatiem, en uiteraard de Bommen Berendstrip.
Voor meer informatie: www.go350.nl

Museum van de Maand: Marinemuseum Den Helder
DEN HELDER - Het Rampjaar 1672 is voor de Marine
een belangrijk jaar. In dit jaar speelde zich de Slag bij
Solebay af. Conservator Graddy Boven van het
Marinemuseum heeft een tekst over de Slag bij
Solebay geschreven en een aansluitend collectiestuk
uitgekozen. Lees meer op Rampjaarherdenking.nl
In het Marinemuseum maakt de bezoeker kennis met
de Marine van 1492 tot heden. Het museum
informeert de bezoeker over de Marine door middel
van interactie. Zo kunt u hier luisteren naar de
verhalen van de vrijwilligers met een marine
Zeeslag bij Solebay op 7 juni 1672,
achtergrond of lopen door de marineschepen die u
Lithografie van Johannes Petrus Schotel
laten beleven hoe het leven aan boord was.
(collectie Marinemuseum Den Helder)
Daarnaast biedt het museum ook allerlei informatie
door middel van teksten, objecten, video’s en geluidsopnames aan. Marinemuseum.

Deadline voor Bidbook Rampjaar verlengd tot woensdag 7 april
De redactie van het Bidbook heeft al een groot
aantal aanpassingen ontvangen voor het Bidbook
Rampjaarherdenking 2022. De eerste versie dateert
van begin januari. Inmiddels zijn veel plannen
aangepast en ook zijn er nieuwe plannen
bijgekomen. Het is belangrijk dat elke provincie,
gemeente en organisatie plannen en data doorgeeft
zodat deze landelijk kunnen worden afgestemd.
Daarom wordt de termijn met 1 week verlengd tot
woensdag 7 april. Eind april komt er een nieuwe
geactualiseerde versie van het Bidbook uit. Uw
reactie naar contact@rampjaarherdenking.nl

Digitaal symposium Oude Hollandse Waterlinie
WOERDEN – Op vrijdag 9 april om 14.00 uur
organiseert de Stichting Oude Hollandse Waterlinie
weer een Digitaal Symposium. In het programma
komen verschillende onderwerpen langs zoals een
nieuw boek (naast het stripboek) over de waterlinie,
de vaarroutes, archeologie en drone-opnames.
Aanmelden voor het digitaal symposium kan hier

Zuiderwaterlinie organiseert Landschapstriënnale
DEN BOSCH – Op 20 april 2021 organiseert de
Zuiderwaterlinie een landschapslaboratorium als
onderdeel van de Landschapstriënnale.
Dit driejaarlijkse evenement is er voor iedereen die
zich bezig houdt met landschap.
Via de link hieronder ontdek je alles rondom de
bijdrage vanuit de Zuiderwaterlinie in de vorm van
studentenateliers. Vijf studentenateliers hebben al
plaatsgevonden en twee ateliers vinden in 2021
plaats. Meer informatie op Zuiderwaterlinie

Vrienden van de Witt reikte scriptieprijs uit
DEN HAAG – Op 6 maart reikte de vereniging
Vrienden van de Witt de Uitgeverij Verloren/Johan
de Witt-scriptieprijs 2021 digitaal uit.
Tessa de Boer (Universiteit Leiden) won met haar
masterscriptie Amster diplomacy. Amsterdam as a
diplomatic city, 1648-1795 dit jaar de Uitgeverij
Verloren/Johan de Witt-scriptieprijs voor
geschiedenis.
Zij ontving onder andere een geldprijs van € 1.500,
een abonnement op weekblad EW en
boekenpakketten van weekblad EW en Uitgeverij Verloren. Voor meer informatie: Vrienden van De
Witt

De wandtapijten van Willem van de Velde
AMSTERDAM - In januari 2020 deed Het
Scheepvaartmuseum een spectaculaire aankoop van
twee zeldzame wandtapijten naar ontwerp van
Willem van de Velde de Oude (1611-1693). Dit was de
grootste aankoop uit de geschiedenis van het
museum. Vanaf 4 juni zijn de twee monumentale
wandtapijten voor het eerst voor publiek te
bewonderen. Dit gebeurt in aanloop naar de grote
overzichtstentoonstelling Willem van de Velde &
Zoon, die van 1 oktober 2021 t/m 27 maart 2022 in
het museum te zien is. Het Scheepvaartmuseum.

SW 1572 viert geboorte van Nederland
SW 1572 is de organisatie van de vestingsteden die
samenwerken bij de herdenking van de Opstand en
Tachtigjarige oorlog. Het jaar 1572 is het begin van de
‘geboorte van Nederland’ én van een langdurige
oorlog die eindigde met de erkenning van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De
gemeenten in het Samenwerkingsverband hebben
gemeend dat zij vanaf 1572 een rol gingen spelen in
de Tachtigjarige Oorlog – soms uit eigen beweging,
soms noodgedwongen. Ze willen de gebeurtenissen
en thema’s uit 1572 vanaf 2022 breed herdenken, vieren en actueel maken. Meer op Geboorte van
Nederland
.
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