
10.00 - 16.00 Marktkraampresentatie
 SHHV/Platform bij het Stadsmuseum/Petruskerk

11.00 Opening expositie Platform over Utrecht in het Rampjaar
 met kinderactiviteit Trompetter van de Prins, poppenkast
 in de bibliotheek
 
11.00 - 12.00 Herdenkingsconcert m.m.v. Camerata Capelle en
 storytellers in de Petruskerk

13.30 Trompetter van de Prins nabij het Stadsmuseum

14.00 Battlefield Tour Slag om Woerden 1672 bij het
 Stadsmuseum/Petruskerk
15.30 Trompetter van de Prins nabij het Stadsmuseum

Hele dag, ook zondag: openstelling van tientallen monumenten in
Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld.

Open Monumentendag
zaterdag 10 september

Programma overzicht Herdenking Slag om Woerden
september - oktober - november

Programma Herdenking 350 jaar De Slag om Woerden 1672- 2022

Zaterdag 10 september tot zaterdag 29 oktober, Petruskerk Woerden

De Slag om Woerden in 1672 expositie

Dinsdag 11 oktober (350 jaar Slag om Woerden)

De gevolgen van de Slag om Woerden lezing
Door Niek de Kort, voorzitter van de SHHV
Petruskerk Woerden, 20.00 uur

Brandweeroefening aansluitend bij de Petruskerk

Donderdag 13 oktober

Water en Vuur musical
Door Hoofdkwartier 1672, in Kunstencentrum Het Klooster Woerden, 20.00 uur

Dinsdag 18 oktober

De Slag om Woerden lezing
Door Michiel van der Burgt 20.00, vrij toegankelijke SHHV lezing in De Dam

Dinsdag 22 oktober t/m zondag 26 februari 2023, Stadsmuseum Woerden

(On)peilbaar water tentoonstelling

Zaterdag 5 november

Dag van de Woerdense Geschiedenis symposium
o.a. aandacht voor de gebeurtenissen in 1672
Gemeentehuis Woerden, 11.00 - 16.00 uur, aanmelden verplicht 
Organisatie SHHV en Volksuniversiteit Het Groene Hart

Zaterdag 19 november

Rampjaarconcert
Door het Orkest van Het Groene Hart
Kruiskerk Woerden, 20.00 uur

Vrijdag 25 november

Redeloos, radeloos, reddeloos: 1672 in muziek en verhalen
Een programma van Platform, Concerto d’Amsterdam en Geert Mak
Lutherse Kerk Woerden, 20.00 uur

Wandel met de audiotour
De Slag om Woerden
met boeiende filmpjes

Lees in Heemtijdinghen meer
over De Slag om Woerden
Uitgave SHHV in september 2022

Lees Weren - Werken - Wonen
Een boek over de geschiedenis van het

Defensie-eiland in Woerden 

Uitgave SHHV/SHB, ook verkrijgbaar

in enkele boekhandels, e15,-

Lees In het spoor van de Prins, de wereld van Willem III
Een boek over het leven van prins, stadhouder en koning Willem III

van Jan van Es en Bernt Feis, verkrijgbaar in de boekhandel, e19,95,- 

TIPS!

Het programma Herdenking Slag om Woerden wordt gedragen door en is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Gravure van de Slag om Woerden
©RHC Rijnstreek en Lopikerwaard;
bewerkt en ingekleurd door Marcus Laman.
© historischestadskaartenfullcolour.nl

rampjaarherdenking.nl/slag-om-woerden

• Herdenkingen
• Exposities
• Concerten
• Lezingen

De Slag om WoerdenDe Slag om Woerden
1672 - 20221672 - 2022

Programma Herdenking 350 jaarHerdenking 350 jaar

rampjaarherdenking.nl/slag-om-woerden



Exposities

Utrecht, een zwaar getroffen provincie… 

In 1672 wordt Nederland overvallen door het Franse 
leger, twee Duitse vorsten en de Engelse vloot. Met 
grote gevolgen voor ons land, met name ook voor de 
provincie Utrecht. Het westelijk deel ligt midden in de 
frontlinie en heeft zwaar te lijden onder inundaties, 
plunderingen en verwoestingen. De rest van de pro-
vincie wordt door de Franse troepen bezet en krijgt 
te maken met hoge belastingen, plunderingen en in-
kwartiering. De Fransen begaan allerlei wreedheden.     
Bibliotheek Woerden, de hele maand september,
rampjaarherdenking.nl

De Slag om Woerden, oktober 1672

In oktober 1672 probeert stadhouder Willem III de 
Fransen uit Woerden te verdrijven. De Utrechtse en 
Leidse Poort worden beschoten, maar de Fransen 
slaan alarm door een vuur te ontsteken  op de toren 
van de Petruskerk. Met fatale gevolgen: de torenspits 
stort in de kerk en  deze brandt helemaal uit. De Fran-
se generaal Luxembourg doet een tegenaanval bij 
de Kruipin, en bij deze bloedige veldslag sneuvelen 
2.500 soldaten, waaronder de oom van Willem III: Fre-
derik van Nassau Zuylestein. Woerden blijft voorlopig 
in Franse handen.
Petruskerk, 10 september t/m 31 oktober
rampjaarherdenking.nl, pknwoerden/nl/hervormd

(On)peilbaar water

In 1672 wordt de jonge Republiek aangevallen door 
het Franse leger. De opmars komt tot stilstand net ten 
westen van Woerden, bij  de Oude Hollandse Water-
linie. Aanvullend vieren we dit jaar het 700 jarig jubi-
leum van het Groot Waterschap Woerden en 900 jaar 
waterbeheer in Nederland.
In dit kader heeft het Stadsmuseum acht hedendaag-
se kunstenaars uitgenodigd om vorm te geven aan de 
verhouding tussen mens en water in deze regio. De 
verrassende kunstwerken geven inzicht in de verwoe-
de pogingen van de mens om water te controleren 
en te benutten, maar ook in het gevaar en de kracht 
van water. Door de uiteenlopende nationaliteiten, 
achtergronden en technieken van de kunstenaars is 
er van alles te zien. Van fotografie, video-, schilder- 
en textielkunst tot installaties en 3D werk. 
Stadsmuseum, 22 oktober t/m 26 februari 2023
stadsmuseumwoerden.nl

 10-09-2022 t/m 31-10-2022

 22-10-2022 t/m 26-02-2023

 de hele maand september

De Fransen slaan alarm...
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De gevolgen van de Slag om Woerden

Op 11 oktober 2022 is het precies 350 jaar geleden dat 
de Petruskerk in brand vliegt. De oorzaak: een uit de 
hand gelopen ‘signaalvuur’ van de Franse bezetter. 
Zonder hulp dreigen ze het af te leggen tegen de Hol-
landse legertjes. Welke gevolgen heeft de brand voor 
de stad en de kerk?
Lezing door Niek de Kort, voorzitter SHHV
aansluitend:
Brandweeroefening bij de Petruskerk

Dinsdag 11 oktober, 20.00, Petruskerk
Gratis aanmelden: pknwoerden.nl/hervormd/event/
brand-in-de-petrustoren/
Organisatie: SHHV en Commissie Open Petruskerk

Lezingen

De Slag om Woerden

Hoe verliep de Slag om Woerden? En waarom ont-
aardde de slag in een van de grootste veldslagen uit 
de Nederlandse geschiedenis? Bijna 2500 soldaten 
vinden de dood. Plaats van handeling: de Kruipin, 
aan de weg naar Kamerik. Wat is de aanleiding en… 
winnen de Hollanders of de Fransen? 

Lezing door Michiel van der Burgt

Dinsdag 18 oktober, 20.00, De Dam
Vrij toegankelijk
Organisatie: SHHV en  Hoofdkwartier 1672

Dag van de Woerdense Geschiedenis

Een dag vol met interessante lezingen
over hoogte- en dieptepunten uit de
Woerdense geschiedenis. Met natuurlijk
aandacht voor het Rampjaar. En de
mogelijkheid het Regionaal Historisch
Centrum (RHC) te bezoeken.
De dag is inclusief koffie, thee en lunch.

Zaterdag 5 november 11.00 - 16.00,
Gemeentehuis Woerden
Aanmelden via Volksuniversiteit
Het Groene Hart. shhv.info,
vuhetgroenehart.nl
Organisatie: SHHV,
Volksuniversiteit Het Groene Hart

18-10-2022

11-10-2022

05-11-2022

Niek de Kort

Michiel van der Burgt 

Plattegrond van Woerden in de 17e eeuw. J. Blaeu.

rampjaarherdenking.nl/slag-om-woerden

Concerten en andere festiviteiten

Herdenkingsconcert Camerata Capelle

Ter herdenking van de Slag om Woerden  
• Charpentier - Preludium uit Te Deum                                                                  
• Händel - Hoboconcert nr. 3 in g mineur 
• Eccles - Largo uit nr.11 in g mineur
 voor contrabas en continuo 
• Hellendaal - Concerto Grosso op. 3 nr. 2
• Marcello - Hoboconcert op. 9

Storytellers van de SHHV vertellen tussen de 
uitvoeringen over Het Rampjaar.
Petruskerk, 10 september, 11.00 uur,
rampjaarherdenking.nl, shhv.info

Rampjaarconcert

Het Orkest van het Groene Hart uit Woerden 
-o.l.v. dirigent Jim Benjamin Roodnat- bestaat uit 
ruim 30 leden. Ter gelegenheid van de Rampjaar-
herdenking speelt het orkest werken uit de tijd 
van het Rampjaar, o.a een clavecimbelconcert van 
J.S. Bach en de ouverture ‘1672’ van Jose Retra. 
Verder verzorgt Niek de Kort (SHHV) een lezing 
over de Ramp van 1813.
Kruiskerk, 19 november 20.00, info/tickets: ovhgh.nl

Musical Water en Vuur

Deze nieuwe musical speelt zich af in 1672. Bij Bo-
degraven leidt de jonge prins Willem III zijn leger 
tegen het machtige Frankrijk. Hij wil niet afwach-
ten achter de waterlinie, maar terugvechten en 
Woerden heroveren. Dit zal uitdraaien op één van 
de grootste veldslagen uit onze geschiedenis.
Klooster, 13 oktober 20.00 uur, tickets  € 19,50
musicalwaterenvuur.nl

1672 in muziek en verhalen

Concerto d’Amsterdam speelt onder aanvoe-
ring van concertmeester Stefano Rossi muziek 
uit Frankrijk, Engeland, Duitsland en natuurlijk 
Nederland; muziek die een relatie heeft met 
het rampjaar 1672. Er zullen werken klinken van 
Sweelinck en Hacquart, van Biber, Purcell, Lully en 
Charpentier. 
Journalist en ‘geschiedverteller’ Geert Mak weet 
als geen ander verbanden te leggen tussen de 
gebeurtenissen tijdens het rampjaar en de ont-
wikkelingen die hiertoe geleid hadden. Maar ook 
legt hij verbanden met het heden.
Lutherse Kerk, 25 november 20.00 uur,
tickets  € 19,50, concertodamsterdam.nl 

19-11-2022

10-09-2022

13-10-2022

25-11-2022

Camerata Capelle

Orkest van Het Groene Hart

Geert Mak

Musical door Hoofdkwartier 1672


