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Platform Rampjaarherdenking 1672-2022

Dag van het Rampjaar in Utrecht

Excursie en symposium
Vrijdag 7 oktober 2022

Op vrijdag 7 oktober organiseert het Platform 
Rampjaarherdenking de Dag van het Ramp-
jaar in Utrecht. Met ’s ochtends een excursie en 
’s middags een  symposium in Paushuize. 
                                              
Aanleiding: stad en provincie Utrecht werden in 
1672 zwaar getroffen  door het Rampjaar.

Utrecht bezet door de Fransen

12 juni 1672: in een bliksemveldtocht trekt de 
Zonnekoning Lodewijk XIV de Rijn bij Lobith 
over. Ook de Engelse vloot valt de Republiek 
aan. In  een  maand tijd wordt Utrecht door de 
Fransen bezet.
Men  spreekt van  het Rampjaar.
Het land wordt geplunderd en  verwoest, er 
wordt gemoord, en boerenland wordt onder 
water gezet voor de Hollandse Waterlinie. Op 
veel plekken langs deze Waterlinie wordt hard 
gevochten. Tientallen dorpen, kerken en kas-
telen gaan in vlammen op, waarbij vooral de 
Vechtstreek zwaar te lijden heeft.

Herdenkingen in heel Utrecht

Dit jaar -  350 jaar na het Rampjaar - staan 
veel Utrechtse gemeenten stil bij het Rampjaar 
1672. Met wandeltochten en festivals maar 
ook met lezingen, concerten en exposities in 
tientallen kastelen, musea en bibliotheken. En 
ook culturele manifestaties, zoals een concert 
van Camerata Traiectina, een tournee van Con-
certo d’Amsterdam met Geert Mak en de musi-
cal Water en Vuur. De expositie Utrecht in het 
Rampjaar van het Platform maakt een  tournee 
langs 15 bibliotheken in Utrecht en Zuid-Hol-
land.

De Slag bij Solebay (7 juni 1672) en de intocht van Lodewijk XIV 
in Utrecht (5 juli 1672) op een 17e-eeuwse gravure.
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Ochtendprogramma - excursie

10.00 Inloop en koffie in de Domkerk

10.30 Start excursie

12.00 Lunch en rondleiding in Paushuize

Middagprogramma - symposium

13.30 Opening

  Sprekers: mr. Hans Oosters en prof. dr. Maarten Prak

14.45 Pauze

15.00 Stamtafelgesprekken met historici en marketeers

16.30 Afsluiting/borrel

17.30  Einde

Informatie en aanmelding

Komt u ook naar de Dag van het Rampjaar in Utrecht?

Deelname aan de Dag van het Rampjaar kost, inclusief de 
lunch en de rondleiding in Paushuize, e 25,-

Het is ook mogelijk om alleen aan het middagprogramma deel 
te nemen; dit kost e 10,-

Alle deelnemers krijgen een programmaboekje toegestuurd.
U kunt zich hier aanmelden.

De Dag van het Rampjaar in Utrecht is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:

rampjaarherdenking.nl/dag-van-het-rampjaar

Excursie en symposium - vrijdag 7 oktober 2022
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Dag van het Rampjaar in Utrecht

In het spoor van de Zonnekoning

De excursie start in de Domkerk, bij het praal-
graf van vice-admiraal Van Ghent, die op 7 
juni 1672 sneuvelde in de Zeeslag bij Solebay. 
Daarna volgt de excursie in het spoor van de 
triomfantelijke intocht die de Zonnekoning 
350 jaar geleden in Utrecht  hield. Na deze 
excursie zijn er een lunch en een rondleiding 
door Paushuize.

Ochtendprogramma - excursie

Paushuize: een  bijzonder gebouw

Waarom is gekozen voor Paushuize in Utrecht? 
Allereerst is het precies 500 jaar geleden dat 
Adriaan Floriszoon tot bisschop van Rome 
werd gekozen. Paus Adrianus VI werd daar-
mee de enige paus die de Lage Landen ooit 
hebben voortgebracht. Paushuize is naar hem 
vernoemd. 
Verder was hier in het Rampjaar 1672 het 
hoofdkwartier van Fransen gevestigd. De zol-
der is zelfs vernoemd naar de Franse opperbe-
velhebber de hertog van Luxembourg!

rampjaarherdenking.nl/dag-van-het-rampjaar

Het praalgraf van Van Ghent in de Domkerk

Paushuize aan de Kromme Nieuwegracht in de 17e eeuw en nu
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De gevolgen van het Rampjaar
voor Utrecht

Het middagprogramma gaat over de gevol-
gen van het Rampjaar voor stad en  provincie 
Utrecht, met de bekende presentatrice Kirsten 
Paulus als dagvoorzitter.

Sprekers

De Commissaris van de Koning in Utrecht, mr. 
Hans Oosters, zal reageren op de stelling van 
historicus  Maarten van Rossem (in een  video- 
documentaire) dat Utrecht niet deelnam aan  
de Waterlinie, en daardoor alle ellende aan 
zichzelf te danken had. 

Juke van Niekerk
Liniebreed Ondernemen

Kirsten Paulus
Dagvoorzitter

Suzanne Lekkerkerker
RHC Vecht en Venen

Peter de Haan
Museon

Cor Jansen
Utrecht marketing

Mr. Hans Oosters
Commissaris van de Koning

Maarten van Rossem
Historicus

Mieke Heurneman
Landschap Erfgoed Utrecht

Floortje Tuinstra
Het Utrechts Archief

Elleke de Ronde
Regionaal Archief
Zuid-Utrecht

Marjolein Stappers
Historische Vereniging
De Proosdijlanden

Prof.dr. Maarten  Prak 

Daarna komt de Utrechtse historicus prof.dr. 
Maarten Prak aan het woord over de gevol-
gen van het Rampjaar voor de Republiek en in 
het bijzonder voor Utrecht. Was het afgelopen 
met de Gouden Eeuw?

Stamtafelgesprekken met
historici en  marketeers

Vervolgens zijn er twee stamtafelgesprekken.  
Vier historici bespreken de gevolgen van het 
Rampjaar voor o.m. de stad Utrecht, de Vecht-
streek en Oost-Utrecht.
En vier marketeers bespreken de marketing en 
promotie van het Rampjaar; hoe kan het pu-
blieksbereik worden vergroot? 

Muzikale omlijsting
Camarata Capelle

Tijdens de Dag van het Rampjaar zorgt het en-
semble voor een passende muzikale omlijsting 
van het programma. Camerata Capelle, onder 
de bezielende leiding van Boudewijn Bruil, 
is een ensemble van professionele en semi- 
professionele musici. Camerata Capelle legt 
zich toe op het repertoire uit de barok en de 
vroege klassieke periode. 

rampjaarherdenking.nl/dag-van-het-rampjaar

Historici

Marketeers

Dag van het Rampjaar in Utrecht

Middagprogramma - symposium
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