
Reisinformatie:
Een vijfdaagse reis naar Chatham en omgeving 
over de Nederlandse aanval 350 jaar geleden. 

Datum:     7 t/m 11 juni 2017
Vertrek:     Den Haag CS
Prijzen:     2- pers.kamer € 995,- p.p.
     1- pers.kamer €1195,- p.p.
Inclusief: In deze reis zijn alle kosten voor 
vervoer, verblijf in 4-sterrenhotels, maaltijden, 
koffie/thee, toegangen en deskundige gidsen 
inbegrepen. 

TOCHT NAAR CHATHAM
Reis naar de feestelijke herdenking in Chatham

In juni 2017 wordt de beroemde tocht naar Chatham door de vloot 
van Michiel de Ruyter herdacht. Het is dan 350 jaar geleden dat deze 
gebeurtenis plaats vond. De zeer succesvolle aanval op de Engelse 
vloot op de Medway bracht de onderhandelingen over het einde van 
de Tweede Engels-Nederlandse oorlog in een stroomversnelling. Een 
maand later kwam er een einde aan deze oorlog met het tekenen van 
de Vrede van Breda in de Grote Zaal van het kasteel in Breda. 

De tocht zal in Chatham herdacht worden met verschillende activiteiten. 
Zo zullen de marines van beide landen acte de présence geven, zijn er 
roeiwedstrijden op de rivier en komt er zowel in Upnor Castle als bij de 
Historic Dockyards extra aandacht voor de gebeurtenissen doormiddel 
van tentoonstellingen. In plaats van vijandelijkheden zullen vooral 
de vriendschappelijke betrekkingen tussen Nederland en Engeland 
centraal staan. 

In samenwerking met de Stichting Michiel de 
Ruyter organiseren we in juni 2017 reizen naar 
Chatham die aansluiten bij deze herdenking. 
Deze stichting heeft tot doel het bevorderen 
van de nagedachtenis van Luitenant-Admiraal 
Generaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter. Op 
www.deruyter.org vindt u meer informatie over 
deze stichting. 

Voorlopig reisprogramma
Dag 1, woensdag 7 juni 2017
De reis wordt gemaakt per touringcar waarbij we bij Calais het Engels 
Kanaal oversteken. We rijden dwars door Kent naar de Medway en 
zullen deze eerste dag Upnor Castle bezoeken. Vanaf dit kasteel heeft 
u een prachtig zicht over de rivier op de plek waar het allemaal plaats 
vond. Het verhaal van de ‘The Dutch Raid’, zoals ze dat hier noemen, 
wordt aan de hand van een maquette verteld. 
We overnachten in een hotel in deze regio. 

Dag 2, donderdag 8 juni 2017
We bezoeken de Historic Dockyards in Chatham. Hier wordt een 
internationale tentoonstelling ingericht waar de nieuwste inzichten 
over het verloop van de gebeurtenissen worden gepresenteerd. Hierbij 
wordt ook veel gebruik gemaakt van Nederlands onderzoek. In het 
Guildhall Museum in Rochester zullen reproducties komen te hangen 
van Nederlandse schilderijen die in die tijd van de slag zijn gemaakt. 

Dag 3, vrijdag 9 juni 2017
Deze dag zullen we zoveel als mogelijk de festiviteiten op en rond de 
Medway bijwonen. Het programma is op dit moment nog niet bekend. 
Zodra hier meer duidelijk over wordt zullen we dat ook op onze website 
publiceren. 

Dag 4, zaterdag 10 juni 2017
We wonen de roeiwedstrijden bij en afhankelijk van het schema van 
de activiteiten organiseren we deze dag een programma in en rond 
Chatham. 

Dag 5, zondag 11 juni 2017
Deze dag wordt de herdenkingsdienst in de kathedraal van Rochester 
bijgewoond. In de loop van de middag reizen we dan terug naar 
Nederland. 

Reisorganisatie:
Historizon Tel. 088 6360200
Postbus 283 Email: info@historizon.nl
2160 AG Lisse Website: www.historizon.nl


