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Symposium 25 mei 2022
Utrecht zonder muren
Op 25 mei 2022 nemen we met ons symposium een voorschot op het feit dat
het op 2 juni 2022 precies 900 jaar terug is dat de inwoners van Utrecht
stadsrechten kregen. Een feest met als thema ‘Stad zonder muren’ om met alle
inwoners in de periode tot 11 november 2022 (Sint Maarten) te vieren.
25 mei wordt een bijeenkomst waar vier zeer bij Utrecht betrokken sprekers vanuit
verschillende invalshoeken stil zullen staan bij de ontwikkeling van onze stad.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Aanmelden:

woensdag 25 mei 2022
van 14.30 tot 17.20 uur
Het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28, Utrecht
Klik hier of
mail naar info@aco-utrecht.nl
Graag aanmelden voor 18 mei

Programma
ACO Symposium 25 mei 2022

14.00

Ontvangst gasten.

14.30

Welkomstwoord door Jacques Blommendaal, voormalig bestuurslid ACO en
organisator van het symposium.

14.35

Stadsgenoten, muzikale introductie door Liza en Herman & de Baaf.

14.50

Stadsrechten: om welke rechten en privileges gaat het? Door Kaj van Vliet,
archivaris van de gemeente Utrecht en rijksarchivaris in de provincie Utrecht
bij Het Utrechts Archief.

15.15

‘De gezonde stad. Kunst van overleven door de eeuwen heen’ door René de
Kam, conservator stadsgeschiedenis bij het centraal Museum.

15.40

Enkele lofliederen op bekende Utrechters door Liza en Herman & de Baaf.

15.55

Pauze

16.15

Thuis in Utrecht: hoe thuis te voelen in het Utrecht van de toekomst door
Patricia Wijntuin, docent en onderzoeker aan de Universiteit en Hogeschool
van Utrecht.

16.35

‘Gekomen om te blijven’, 900 Utrechters spreken zich uit over hún stad door
Carolien Arnold, stichting De Duvel en z’n ouwe moer.

16.55

Feest! Hoe de Utrechters 900jaar Utrecht gaan vieren. Door Jantiene Assies,
programmamanager Utrecht 900jaar.

17.15

Slotwoord door Corrie Huiding- Stomp, seniorenburgemeester.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar
te ontmoeten.

