
Waarom herdenken wij eigenlijk?
Aanleiding voor het thema van de Open Dag is het herdenkingsprogramma van een aantal Nederlandse ge-
meenten rond het jaar 1572, waaraan ook de gemeente Gooise Meren meedoet, omdat op 1 december 1572 
Naarden door het regeringsleger onder leiding van Spaanse officieren voor een groot deel werd uitgemoord 
en in brand gestoken. Dit jaar en in 2023 vindt in een groot aantal plaatsen, waaronder Muiden, Naarden en 

Soest, ook herdenkingen plaats van het Rampjaar 1672.
In samenwerking met de Historische Vereniging Soest/Soesterberg worden over het thema  

Waarom herdenken wij eigenlijk boeiende lezingen en excursies georganiseerd. 



09.30 uur Ontvangst en inschrijving
  Locatie: Cultureel en Congres Centrum De Rank, Foyer de Rank, Soesterbergsestraat 18,  

3768 EJ Soest (er is voldoende parkeerruimte aanwezig op het terrein)
10.00 uur Welkom en opening
   Lezing (1) Prof dr. Ed Jonker over Herinneren en herdenken. Prof. Jonker is hoogleraar 

Grond slagen van de Geschiedenis, van de faculteit Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht
 Pauze
    Lezing (2) René van Hal over Amerikanen in Soesterberg. De heer Van Hal is al jarenlang 

actief voor de katholieke kerkgemeente van Soest, het Groot Gaesbeeker Gilde en de Histo-
rische Vereniging Soest-Soesterberg 

12.30-13.30 uur Lunch
13.30-15.30 uur  Diverse excursies naar keuze, er is ruimte om zelf rond te kijken of met een rondleiding mee te 

gaan:
 A. Kamp Amersfoort; entree € 9,50
  B. Nationaal Militair Museum (vml vliegbasis Soesterberg); Museumjaarkaart of  

    Vriendenloterijkaart
 C. Museum Soest); entree € 5,00
  Kamp Amersfoort en het Nationaal Museum Soesterberg liggen op circa 20 minuten van de 

zaal en Museum Soest op ca. 2,5 km. Vanwege de diverse locaties is er géén vervoer georga-
niseerd en kunnen deelnemers met de eigen auto naar de musea rijden. 

  Aanwezigen die bereid zijn andere gasten meer te nemen, kunnen dat aan de organisatie 
kenbaar maken. 

  Bij uw inschrijving graag aangeven naar welk museum (A,B of C) u wenst te gaan (indicatief) 
en of u bereid bent een of meer gasten mee te nemen

16.00-17.00 uur Aansluitende borrel in het Museum Soest

OPEN DAG

Cultureel en Congres Centrum De Rank, Soesterbergsestraat 18, Soest

De kosten voor het evenement zijn € 30,00 per persoon voor leden van de HVS en donateurs van TVE.  
Voor alle anderen zijn de kosten € 35,00 per persoon.  

De toegang voor de musea in het middagprogramma zijn NIET hierin begrepen, deze dient u zelf te voldoen bij de kassa van het museum.  
Aan het einde van de open dag zijn alle deelnemers uitgenodigd voor een afsluitende borrel in het Museum Soest.
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OP ZATERDAG 8 OKTOBER 2022


