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‘The Art  
of Making 
Peace’
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Voorwoord

MEEwERkEN aaN DE VREDE VaN UTRECHT? wIj zoEkEN VRIjwIllIgERS.
MEER wETEN? kIjk op www.VREDEVaNUTRECHT.Nl of MElD jE DIRECT aaN 
VIa VRIjwIllIgERS@VREDEVaNUTRECHT.Nl.

In 1712 en 1713 was Utrecht vijftien maanden lang middelpunt van de wereld. In 
onze mooie hoofdstad onderhandelden de belangrijkste Europese landen over vrede 
na twee eeuwen bloedige oorlogen en religieuze conflicten in de hele wereld. Op  
11 april 1713 waren de laatste van een reeks verdragen ondertekend die nu 
gezamenlijk bekend staan als de Vrede van Utrecht.

Diplomatie bracht deze wereldomvattende vrede tot stand. Voor Utrecht betekende 
het ruim een jaar durende verblijf van een kleurrijk, internationaal diplomatiek 
gezelschap bovendien een krachtige culturele injectie. Redenen te over om dit 
diplomatieke succes driehonderd jaar later feestelijk te gedenken met een 
internationaal programma vol muziek, theater, festivals, conferenties, tentoon
stellingen en andere evenementen. Dit programma draagt de titel ‘The Art of 
Making Peace’. Het legt nieuwe verbindingen en betekent een duurzame investering 
in Utrecht  stad en regio van kennis en cultuur.

Met het programma doen we de drie ‘Utrechtse Principes’ eer aan die hun wortels 
hebben in de Vrede van Utrecht: respect voor diversiteit, het besef van de kracht van 
kunst en cultuur en van de noodzaak van kennisuitwisseling voor een vreedzame en 
veerkrachtige samenleving. Het geloof in de kracht van openheid is ook het 
uitgangspunt is voor het bidbook ‘Trust the Future  Create Your City’, waarmee 
Utrecht meedingt om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden.

In dit magazine presenteren we het programma voor 2013 dat met een groot aantal 
samenwerkende partners zorgvuldig is samengesteld. 

Utrecht viert de Vrede  u bent van harte uitgenodigd!

Roel Robbertsen, commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht
Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht

aDVERTENTIE
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Tom HoLKENborg  
(JUNKIE XL): 
‘Ik ben geen historicus, maar ik had natuurlijk 
wel eens van de Vrede van Utrecht gehoord. 
Toen dit optreden een mogelijk heid werd, heb 
ik me er wat meer in verdiept. Fascinerend. 
Grote machtige landen strijken neer in het 
toch vrij kleine Utrecht om hun oorlogen 
pratend te beslechten. Daar zouden veel 
machthebbers van nu een voorbeeld aan 
mogen nemen.’
 
Het dak van de A2 tunnel naast het Amsterdam 
Rijnkanaal is het geografische hart van het 
nieuwe Utrecht: Leidsche Rijn Centrum. A2 en 
Rijn verbinden Utrecht met de rest van Europa. 
De theatrale publieksopening van de Vrede van 
Utrecht is de heden daagse variant op de talrijke 
vuurwerken en concerten waarmee in 1713 in 
heel Europa de Vrede van Utrecht werd 
verwelkomd. De opening wordt een eigentijdse 
viering van de bereidheid tot onderhandelen 
waaraan we onze vrijheid danken. De muziek 
wordt gecomponeerd en uitgevoerd door Junkie 
XL, in samenwerking met het Metropole Orkest, 
lokale artiesten, de theatrale produ centen van 
WINK en de Franse vuurwerkmakers van 
Ephémère. 

‘Mijn hele muzikale carrière staat in het teken 
van steeds weer vernieuwing zoeken, pionieren, 
grenzen verken nen. Dat leidt vaak tot 
verrassende samenwerkings verbanden zoals nu 
met het Metropole Orkest. Als je dat bedoelt, 
dan is bruggen bouwer my middle name. Tom 
Bruggen bouwer Holkenborg. Hmm, misschien 
toch gewoon een bruggenbouwer.’  

Waar: dak A2-tunnel Leidsche Rijn, Utrecht 

Wanneer: 13 april 2013

Bruggenbouwer XL
Het openingsspektakel van de Vrede van 
Utrecht vindt plaats op het dak van de 
A2-tunnel bij Leidsche Rijn Centrum met 
het Metropole Orkest, Junkie XL, theater 
en een moderne variant van het 
vreugdevuurwerk uit 1713.

‘  Ik ben geen historicus, 
maar ik had natuurlijk 
wel eens van de Vrede 
van Utrecht gehoord.’

CULTUrELE ZoNdag 
UTrECHT daNsT 
De vierde editie van de Culturele 

Zondag Utrecht Danst is onderdeel 

van het openingsweekend van 

de Vrede van Utrecht. De hele 

binnenstad is één groot danspodium. 

Van restaurants, theaters, Hoog 

Catharijne, musea en kerken tot aan 

pleinen en een grote dansarena, overal 

wordt gedanst. Er zijn voorstellingen, 

presentaties en workshops van, door 

en met professionals én amateurs. De 

U-DANS, dé dans van Utrecht, zet je 

in beweging. Kom kijken en dans mee 

op de pleinen, in musea en langs het 

water van de Oudegracht.

Waar: diverse locaties, Utrecht 

Wanneer: 14 april 2013

www.culturelezondagen.nl
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Utrecht viert vrede in het openingsweekend8

Feestelijke 
opening

schilderij Vrede Van Utrecht 
van alle vredesverdragen is wel een schildering gemaakt. alleen van de ondertekening 

van de vrede van Utrecht in 1713 is geen schilderij te vinden. Dit was aanleiding voor 

de Stichting tot instandhouding en restauratie van Oudaen, eigenaar van Stadskas-

teel Oudaen, om een schilderstuk te laten maken over de vrede van Utrecht door de 

Utrechtse kunstenares Semiramis Öner mühürdaroglu. Ze maakt het schilderij volgens 

de oud-Hollandse, 17e en 18e eeuwse compositie- en portrettraditie. 

Stadskasteel Oudaen heeft in 1713 een bijzondere rol gespeeld, omdat daar voor 

enige tijd de Franse gezant was gehuisvest tijdens de onderhandelingen voor de vrede 

van Utrecht. naast het stadhuis speelt dus ook Stadskasteel Oudaen een bijzondere 

rol in de viering van 300 jaar vrede van Utrecht in 2013. 

Het schilderij is 5.10 bij 2.55 meter en toont de viering van de ondertekening van de 

vrede van Utrecht in 1713. De kunstenares heeft de betrokken diplomaten geportret-

teerd op basis van historisch materiaal afkomstig uit onderzoek door het centraal 

museum. Daarbij legt ze in het schilderij ook de verbinding naar de viering van de 

vrede van Utrecht in 2013. Hoe ze dat doet, zien we bij de onthulling van het schilderij 

op 11 april 2013. Filmmaker Jan van den Berg maakt een film in de serie ‘Utrecht aan 

Zee’ die het werkproces en de achtergronden van deze schilderes belicht. 

Waar: stadhuis, Utrecht

Wanneer: 11 april 2013

˘

Utrecht viert vrede in het openingsweekend 9

officiële opening
De viering van 300 jaar 
Vrede van Utrecht be-
gint met het slaan van 
een officiële herden-
kingsmunt door de Ko-
ninklijke Nederlandse 
Munt en het Vrede van 
Utrecht concert. Het 
concert van de Neder-
landse Bachvereniging 
met onder anderen vio-
liste Janine Jansen 
vindt plaats in de Dom-
kerk.
Waar: De koninklijke neder-

landse munt en Domkerk, 

Utrecht

Wanneer: 11 april 2013 

lichtkUnstwerk 
trajectUm lUmen
Tijdens een van de 
feestelijkheden in 1713 
werd de Domtoren 
door kaarsen verlicht. 
Na 300 jaar zal de to-
ren (en ook de Dom-
kerk en het Domplein) 
weer bijzonder in het 
licht staan. 
Trajectum Lumen is 
een ontdekkingstocht 
in het duister langs ar-
tistiek uitgelichte loca-
ties in de Utrechtse 
binnenstad. Na het val-
len van de avond, voert 
Trajectum Lumen je 
langs projecten van ge-
renommeerde (inter)
nationale lichtkunste-
naars. Trajectum Lu-
men is  
zeven dagen per week 
te zien van zonsonder-
gang tot middernacht. 
De onthulling van het 
slotstuk van Trajectum 
Lumen van het Lon-
dense lichtkunstcollec-
tief Speirs + Major 
vindt plaats tijdens het  
openingsweekend.
Waar: Domplein, Utrecht

Wanneer: 11 april 2013

www.trajectumlumen.nl

de Vrijdag Van 
VredenbUrg   
De herdenking van de 
Vrede van Utrecht is het 
perfecte decor voor de 
Moeder aller verbroede-
rende muziekwerken, 
de Negende Symfonie 
van Beethoven. Tot aan 
het laatste deel lijkt het 
een ‘gewone’ Beetho-
ven-symfonie: lyrisch, 
dynamisch en afwisse-
lend, inclusief een boe-
rendansje met een 
blaaskapel. Maar dan 
volgt als uit het niets 
een overweldigend slot-
deel met koor en solis-
ten, die met hun ode 
An die Freude een 
kroon zetten op de sym-
fonie en voor een ul-
tieme ontlading zorgen. 
De voorafgaande delen 
vormden de opmaat tot 
de diep gekoesterde 
wens die in het slotdeel 
wordt bezongen: Alle 
Menschen werden Brü-
der. Groots, pakkend, 
volgens sommigen bom-
bastisch maar met een 
enorme drive en met 
een effect waar niet aan 
valt niet te ontkomen. 
Beethoven pakt je hele-
maal in, gegarandeerd.
Met: Radio Kamer Fil-
harmonie, Groot Om-
roepkoor, dirigent Tho-
mas Zehetmair, sopraan 
Kelly God, mezzoso-
praan Cécile van de 
Sant, tenor Pascal Pittie, 
bas Geert Smits
Waar: vredenburg leidsche 

rijn, Utrecht

Wanneer: 12 april 2013

www.vredenburg.nl/vrijdag

toen mijn Vader 
een strUik werd 
Speciaal voor de Vrede 
van Utrecht maakt 
jeugd- en muziektheater 
Het Filiaal een theater-

bewerking van het boek 
Toen mijn vader een struik 
werd van Joke van Leeu-
wen, een indrukwekkend 
verhaal over het meisje 
Toda dat laat zien hoe 
ingewikkeld en absurd 
oorlog voeren is. Actrice 
Mirthe Klieverik en gita-
rist Peter Sambros bren-
gen met spel, muziek en 
liedjes haar bizarre we-
reld tot leven. Soms 
speels en komisch, soms 
ingetogen en ontroe-
rend – muziektheater 
dat je niet loslaat.
Waar: Utrecht

Wanneer: première 13 april 2013

www.hetfiliaal.nl

eUtropia
Roots & Routes scout, 
coacht en inspireert 
jongeren die talent heb-
ben op het gebied van 
muziek, dans of media, 
en die de ambitie heb-
ben om professional te 
worden. De spetterende 
finale van Eutropia, de 
internationale estafette 
van Roots & Routes 
vindt plaats in Utrecht. 
Jongeren uit negen lan-
den dragen allemaal bij 
vanuit hun eigen disci-
pline. Centraal staat de 
Toren van Babel: jonge-
ren ontmoeten elkaar 
en vinden een gemeen-

schappelijke taal in 
dans, muziek, theater 
en media. 
Waar: Utrecht 

Wanneer: 14 april 2013

www.rootsnroutes.eu 

Van tafelboom tot 
tafelbos 
Tussen vrijdagmiddag 12 
april en zondagmiddag 
14 april worden in een 
spectaculair project door 
25 teams van bewoners 
uit alle wijken van de 
stad uit 25 bomen tafels 
gebouwd. De bomen zijn 
door de Stichting Tafel-
boom de afgelopen jaren 
geselecteerd uit het 
aanbod gesneuvelde 
bomen-met-een verhaal 
in de gemeente Utrecht. 
Aan het eind van het 
Midzomerweekend 
worden deze tafels 
symbolisch teruggegeven 
aan hun locatie van 
herkomst. 
Waar: binnenstad, Utrecht 

Wanneer: 12 t/m 14 april;  

21 t/m 23 juni 2013 

www.tafelboom.nl

11 t/m 14 april
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Eind januari 1712 arriveerden ze in 
Utrecht, te paard en in koetsen, 
hobbelend over sneeuw, modder 
en ijs. Diplomaten uit Spanje, van 
het hof van Zonnekoning Lodewijk 
XIV, namens de Habsburgse keizer, 
uit Savoye, Portugal en Groot-
Brittannië en, van minder ver, de 
vertegenwoordigers van de 
Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën. Allen met eenzelfde 
doel voor ogen: afspraken over de 
verdeling van gebieden –
en dus macht – waarmee 
alle betrokkenen voor 
lange tijd vrede zouden 
hebben. En dat lukte. 

Ten sTrijde! 
Met de Vrede van 
Utrecht kwam een eind 
aan twee eeuwen gods-
diensttwisten en bloe-
dige oorlogen, met 
ongekend grote aan-
tallen burgerslachtoffers. 
Enerzijds ging het 
katholieke vorsten erom 
‘het ware geloof’ te laten 
zegevieren door alle 

protestanten van de kaart te 
vegen, anderzijds voerden zij 
onderling een verbeten strijd om 
de politieke macht in Europa. 
Toen de Spaanse koning Karel II in 
1700 kinderloos overleed, rook 
Lodewijk XIV van Frankrijk zijn 
kans. Maar ook de Habsburgse 
keizer verkondigde op luide toon 
dat zijn familie recht had op de 
Spaanse troon, en daarmee op alle 
Spaanse bezittingen in en buiten 

De Vrede van Utrecht is een keerpunt in de wereld
geschiedenis. Na anderhalf jaar onderhandelen sloten 
diplomaten uit heel Europa op 11 april 1713 in het stadhuis 
van Utrecht een vredesverdrag dat grote gevolgen had voor 
de betrokken landen en hun bezittingen overzee. Hiermee 
kwam een eind aan een reeks verwoestende oorlogen 
waarin godsdienstvervolging en het streven naar politieke 
macht hand in hand gingen. 

‘ Bij u, over u  
en zonder u’

 Een succesvol compromis dat de wereld veranderde 

Caraïben, in India en voor de kust 
van West-Afrika. Op het Europese 
slagveld was het vooral de Britse 
generaal John Churchill – 
voorvader van die andere 
beroemde Churchill – die de 
Franse legers in hun opmars 
stopte.
Na tien jaar op en neer golvend 
geweld zag Lodewijk XIV in dat 
hij niet kon winnen. En de 
tegenpartij begreep dat vrede 
onmogelijk was zonder een 
eervolle uitweg voor de Franse 
koning, die altijd een factor van 
belang zou blijven.  

Voor iedereen accepTabel
Toen in Groot-Brittannië de 
vredes gezinde Tories de verkie-
zingen wonnen, pakten zij snel 
door. De Britten overrompelden 
hun bondgenoten volledig met 
de mededeling over een 
principe  overeenkomst met de 
Fransen. Waarom ze voor 
Utrecht kozen om het vredes-
verdrag gedetailleerd uit te 
werken weten we niet precies. 
Op Engelse bodem kon natuur-
lijk niet, dat zou te vernederend 
zijn voor de Fransen. Maar de 
Republiek was acceptabel en 
Utrecht praktisch: centraal 
gelegen, voor alle partijen goed 
te bereizen, met brede, 
‘koetsvriendelijke’ straten. Ook 
was deze locatie een gebaar van 
goede wil naar de Franse koning, 
die goede herinneringen aan 
Utrecht bewaarde. Toen hij in 
het Rampjaar 1672 met zijn leger 
voor de poorten verscheen, 
stonden de regenten namelijk al 
klaar om hem de sleutels van de 
stad te overhandigen. 

alle ogen gerichT op 
UTrechT
De onderhandelingen vonden 
plaats in het toenmalige stadhuis 
van Utrecht. Het gebouw bezat 
twee even grote, even fraaie 
toegangsportalen. De gezanten van 
Frankrijk en Groot-Brittannië 
konden daardoor tegelijkertijd, 
met evenveel ceremonieel vertoon 
binnenschrijden. De gesprekken 
werden gevoerd door beroeps-
diplomaten. Wat hielp is dat deze 
edellieden dezelfde omgangs-
vormen en waarden hadden. 
Tolken hadden ze evenmin nodig: 
de voertaal van de elite was Frans. 
Hoe vanzelfsprekend dat toen was 
– net als het Engels nu- blijkt uit 
het dagboek van de Utrechtse 
stadssecretaris waarin hij optekent 
dat een van die Spanjaarden maar 
belabberd Frans spreekt.

geld in heT laaTje 
De komst van de onderhande-
lingsdelegaties was een flinke 
economische opsteker voor 
Utrecht, toentertijd een stad met 
zo’n 30.000 inwoners, omgeven 
door rijke landbouwgronden. De 
stedelijke notabelen verdienden 
stevig aan de verhuur van hun 
herenhuizen en personeel. Ook 
de middenstand, van wagen-
makers en bakkers tot dames van 
plezier, deed goede zaken. Elke 
gelegenheid werd aangegrepen 
om feestbanketten en ander 
vermaak te organiseren. Het 
Calvinistische theaterverbod 
werd tijdelijk opgeheven en er 
was muziek, vuurwerk en andere 
verpozing. 

Wie kreeg WaT
De Vrede van Utrecht 
bekrachtigde het testament van 
Karel II, onder voorwaarde dat de 
Franse en Spaanse troon nooit in 
dezelfde handen mochten 
komen. Het gevaar van een 
Frans/Spaanse katholieke 
overheersing was daarmee van de 
baan. De Habs burgse keizers 
kregen niet de hoofdprijs, maar 
wel de Zuidelijke Nederlanden en 
delen van Italië. Groot-Brittannië 
kreeg Gibraltar en Menorca en 
daarmee controle over de toegang 
tot de Middel landse Zee. Voeg 
daarbij een aantal Franse 
koloniën in Noord-Amerika – 
waarmee de stichting van Canada 
een feit werd- en het monopolie 
op de slavenhandel in Zuid-
Amerika en het Caraïbisch 
gebied, en het zal duidelijk zijn 
dat het vredes verdrag de Britten 
tot wereldmacht maakte. Dit ten 
koste van bond genoten als onze 
eigen Verenigde Provinciën, die 
hun overwicht op zee verloren. 
Hun winst was veiligheid. De 
Vrede van Utrecht luidde een 
tijdperk van machtsevenwicht in. 

de beTekenis Toen en nU
Godsdienst was na 1713 voor het 
eerst geen reden meer om ten 
strijde te trekken. De succesvolle 
aanpak van de Vrede van Utrecht 
was bovendien een voorbeeld voor 
het oplossen van latere conflicten. 
Zowel het Congres van Wenen 
(1815) als het Congres van Berlijn 
(1878) bouwden hierop voort. Ook 
onze tegenwoordige EU-top heeft 
dit model. Alle partijen in goede 
sfeer bijeen, geen vernedering en 
dus rancune van de ‘verliezer’ en 
toewerken naar een nieuw 
evenwicht. Dat de onderhande-
lingen in Utrecht een doorbraak in 
denken en doen betekenden, 
besefte men ook toen al. Händels 
gelegenheids compositie ‘Te 
Deum’ -God zij geloofd- is een 
blijvende herinnering aan het 
moment dat de Vrede van Utrecht 
de wereld geschiedenis een andere 
richting gaf.   

Voor 1713 was Europa lange tijd 

het toneel van enorme verwoestin-

gen, vervolging en massaslachting, 

vergelijkbaar met Rwanda of Srebr-

enica. Sommige streken in Duitsland 

waren pas rond 1850 weer terug op 

hun bevolkingsaantal van vóór de 

Reformatie. 

Met de historische woorden ‘Wij 

onderhandelen chez vous, sur vous, 

sans vous: bij u, over u en zonder u’, 

gaf de Franse gezant de verblufte 

regering van de Hollandse Republiek 

te verstaan dat zij in feite buitenspel 

stonden bij de vredesonderhandelin-

gen. Het waren de grote landen die 

beslisten over het machtsevenwicht in 

Europa en de wereld. 

10 Utrecht viert vrede in 1713

Europa. Omringende landen 
werden nogal zenuwachtig van het 
idee dat de Fransen er met de 
Spaanse erfenis vandoor zouden 
gaan, wat hen ongekend machtig 
zou maken. Stadhouder Willem III 
– ook koning van Engeland-  had 
daarom met vooruitziende blik een 
brede coalitie gesmeed die tijdens 
de Spaanse Successieoorlog de 
kant van de Duitse keizer koos. ‘U 
heult met ketters!’ verweet 

Lodewijk zijn eveneens 
katholieke, Habsburgse 
rivaal. Maar zelf schrok 
hij er evenmin voor terug 
de sultan van Istanbul te 
financieren om hem op 
de Balkan en de 
Middellandse zee terzijde 
te staan. 

een eerVolle 
UiTWeg 
Omdat alle partijen 
overzeese gebiedsdelen 
bezaten, werd overal ter 
wereld gevochten. Van 
Noord-Amerika tot 
Latijns-Amerika en de 
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en het politieke heden. 
In hun activistische 
kunstwerken zie je de 
effecten van extreem 
nationalisme, de relatie 
tussen de onderdrukkers 
en onderdrukten en  
tegenstellingen tussen 
zwart en wit. Adam  
Geczy werkt vanuit zijn 
perspectief als Austra-
lisch-Europese kunste-
naar, en Adam Hill van-
uit zijn Aboriginalroots. 
De kunstenaars gaan een 
stevig debat aan over 
deze tegenstellingen en 
maken korte metten met 
het geromantiseerde 
beeld van Australië en 
de Aboriginalcultuur. In 
Australia – the trailer  
worden videobeelden 
getoond van sprekers en 
acteurs over nationa-
lisme en racisme dat ont-
aardt in een kakofonie 
van geluiden. Daarnaast 
brengen Hill en Geczy in 
het museum onder an-
dere graffiti en muur-
schilderingen aan.
Wanneer: 20 juni 2013 t/m  

8 januari 2014

www.aamu.nl

MuseuM  
CatharijneConvent  
Museum Catharijne-
convent presenteert een 
omvangrijke overzichts-
tentoonstelling over 
Utrechtse middeleeuwse 
beeldhouwkunst van 
voor de Beeldenstorm. 
Nog nooit zijn zoveel 
sculpturen bijeen-
gebracht die aan de golf 
van vernietiging tussen 
1566 en 1580 zijn ont-
snapt. De selectie  
bestaat uit ruim 90 beel-
den van hout, steen en 
pijpaarde. De beelden 
zijn vervaardigd in 
Utrecht, tijdens de Mid-
deleeuwen hét economi-
sche, religieuze, poli-

eens anoniem willen dan-
sen? Maskers verplicht!
Wanneer: najaar 2013

www.museumspeelklok.nl

GeldMuseuM -  
ontwerp je eiGen 
herdenkinGs-
penninG
Voor leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs in stad  
en provincie Utrecht 
organiseren Vrede van 
Utrecht, het Geld-
Museum, het UCK en 
Kunst Centraal een  
wedstrijd. Leerlingen 
ontwerpen een herden-
kingspenning voor 300 
jaar Vrede van Utrecht. 
De winnende ontwerpen 
worden onthuld tijdens 
een feestelijke bijeen-
komst. De beste ontwer-
pen worden tentoonge-
steld in het Geld-
Museum. Van het win-
nende ontwerp van de 
wedstrijd worden  
penningen geslagen.
Wanneer: begin februari t/m 

eind september 2013

www.geldmuseum.nl

aaMu MuseuM 
voor heden-
daaGse aboriGinal 
kunst
Speciaal voor de exposi-
tie BOMB maken Adam 
Hill en Adam Geczy een 
installatie in en buiten 
het AAMU waarin ze ver-
wijzen naar het histori-
sche, koloniale verleden 

universiteits-
MuseuM utreCht 
– oorloG en vrede
Oorlog en vrede, het is 
niet zo zwart-wit als het 
lijkt. Iedereen heeft zijn 
eigen verhaal en zijn ei-
gen waarheid. Wie is 
schuldig? Daders zijn 
soms ook slachtoffers. Is 
straffen de oplossing? 
Samen met wetenschap-
pers stap je in de wereld 
van conflict en vredespro-
cessen en neem je zelf 
stelling. Wat kies jij? Bou-
wen aan vrede doe je sa-
men. Ook de tentoonstel-
ling bouwen we samen. 
2013 wordt een jaar vol 
activiteiten voor families 
en schoolklassen waaraan 
iedereen een bijdrage 
kan leveren, zodat de ten-
toonstelling blijft groeien. 
Wanneer: 16 februari t/m  

21 september 2013

www.museum.uu.nl

MuseuM speel-
klok – bal Masqué
Anoniem gesmiespel en 
stiekeme diplomatieke 
deals. Tijdens de onder-
handelingen voor de  
Vrede van Utrecht was het 
Bal Masqué de plek bij 
uitstek om ‘off the record’ 
te onderhandelen. Achter 
een masker kon je dingen 
zeggen die aan de onder-
handelingstafel ondenk-
baar waren en na een 
zwierige dans en een paar 
glazen wijn kwamen de 
tongen pas echt goed los.
In de nazomer van 2013 
heropent Museum Speel-
klok zijn danszaal met 
een reeks zwoele maske-
rades. Dat is eten, drin-
ken en vooral dansen in 
een prachtig decor met 
live muziek van een ‘mys-
tery guest’ en niet te ver-
geten de zelfspelende 
muziekinstrumenten van 
het museum. Altijd al 
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Oorlog en Vrede in 
het Museumkwartier 
Alle musea uit het Utrechts Museum
kwartier doen mee aan het programma van 
de Vrede van Utrecht. Een heel jaar lang zijn 
er tentoonstellingen en activiteiten met als 
thema ‘Oorlog en Vrede’, naar de gelijk
namige roman van Alexander Tolstoj.

ger duren, zich op meer-
dere fronten tegelijk  
afspelen en een groot-
schaliger karakter krij-
gen. De expositie omvat 
een groot aantal inter-
nationale bruik lenen, 
waaronder oorlogsloco-
motieven, pantsertreinen 
en het spoorgeschut. Uit 
de eigen collectie van 
Het Spoorwegmuseum 
komen foto’s uit heden 
en verleden, filmpjes, 
voorwerpen, diorama’s 
en persoonlijke getuige-
nissen.
Wanneer: 27 maart t/m  

31 augustus 2013

www.spoorwegmuseum.nl

het utreChts 
arChief 
Toen Utrecht in 1711 
werd aangewezen als de 
plek voor de vredes-
besprekingen, rolden de 
eerste koetsen met onder-
handelaars al snel de stad 
binnen. Ondervind in 
Het Utrechts Archief wat 
deze plotselinge instroom 
van de Europese elite  
betekende voor de  
bescheiden provinciestad 
Utrecht. Bekijk waar de 
hoogwaardigheids-
bekleders en hun gevolg 
woonden en hoe ze zich 
vermaakten met feesten, 
theater en opera, maar 
ook met gokken, zwarte 
handel en prostitutie. In 
de expositie zie je hoe 
Utrecht er in 1713 uitzag, 
met kleding, gebruiks-
voorwerpen, koetsen,  
karren, prenten en platte-
gronden uit die tijd. Ga 
zelf aan de onderhande-
lingstafel zitten, leer de 
diplomaten en hun  
intriges kennen en maak 
een virtuele koetsrit door 
het Utrecht van 1713.
Wanneer: februari 2013 t/m 

maart 2014

www.hetutrechtsarchief.nl

Centraal MuseuM  
- in vredesnaaM
De tentoonstelling 
neemt je mee vanaf de 
Reformatie in de vroege 
16e eeuw tot 1713. Een 
portret van Lodewijk 
XIV, meubels uit Ver-
sailles en wapens uit zijn 
leger geven het machts-
streven van de Zonne-
koning weer. De vreug-
de en opluchting die 
heersten toen de Vrede 
van Utrecht werd geslo-
ten zijn duidelijk voel-
baar door een schilderij 
dat de Vrede van 
Utrecht-Rastatt  
verbeeldt, herdenkings-
penningen, prenten van 
vuurwerkspektakel en 
een muziekstuk van de 
Duitse componist Hän-
del. Het sleutelstuk van 
de tentoonstelling is het 
authentieke vredes-
verdrag. Daarmee werd 
de Vrede, die de stad 

eromheen collectiestuk-
ken en rekwisieten zoals 
lantaarns en kaarsen. 
Vanuit de hijsconstructie 
wordt er geprojecteerd in 
de ruimte. Dit gaat verge-
zeld van een uitleg over 
de functie van de Dom-
toren in oorlog en vrede 
door de eeuwen heen.
Wanneer:  

maart t/m oktober 2013

www.domtoren.nl

het spoorweG-
MuseuM - sporen 
naar het front
De tentoonstelling laat 
zien welke invloed de 
spoorwegen hadden op 
de manier van oorlogs-
voering in Europa en 
hoe de trein werd inge-
zet bij gewapende con-
flicten. Veldslagen tus-
sen vijandelijke legers 
konden door de aanvoer 
van manschappen, wa-
pens en voedsel veel lan-

Utrecht wereldfaam  
bezorgde, een feit. De 
tentoonstelling biedt 
veel nieuwe inzichten in 
de Vrede van Utrecht 
als keerpunt in de Euro-
pese en zelfs de wereld-
geschiedenis. De ten-
toonstelling gaat van 
start op de historische 
ondertekendatum van 
11 april en is onderdeel 
van de officiële start van 
de Vrede van Utrecht-
herdenking.
Wanneer: 11 april t/m  

21 september 2013

www.centraalmuseum.nl

doMtoren
In februari 1713 werden 
de drie transen van de 
Domtoren op kosten van 
de afgevaardigde van  
Portugal, de Hertog van 
Ossone, voorzien van 
zevenhonderd grote  
lantaarns met in elke  
lantaarn twee kaarsen.  
‘s Nachts werden de kaar-
sen tweemaal vervangen. 
De Domtoren had nog 
nooit zo geschitterd! In 
de Egmondkapel wordt 
een hijsconstructie ge-
maakt boven het hijsluik 
in de stenen vloer en in 
de takels hangen vier-
ponds kaarsen. Op tafels 

tieke en culturele cen-
trum van de Noordelijke 
Nederlanden. ‘Ontsnapt 
aan de Beeldenstorm’ 
biedt een zeldzame kijk 
op de rijkdom en 
schoonheid van de 
Utrechtse middeleeuwse 
beeldhouwkunst.
Wanneer: 16 november 2012 

t/m 24 februari 2013

In de expositie ‘Vormen 
van Verdraagzaamheid. 
Religieuze tolerantie in 
de Gouden Eeuw’ ver-
telt Museum Catharijne-
convent voor het eerst 
het onbekende verhaal 
over pragmatische tole-
rantie. Nederlanders 
beschouwen zichzelf 
van oudsher als een  
tolerant volk. Maar zijn 
we dat ook, of is dat een 
zorgvuldig in stand  
gehouden mythe? Wat 
betekent religieuze  
verdraagzaamheid in  
de zeventiende eeuw 
eigenlijk? Is het respect 
voor elkaars geloof, of 
leven we noodgedwon-
gen met elkaar? En wel-
ke plaats hebben joden 
en moslims in deze 
maatschappij?
Wanneer: 6 september 2013 

t/m 5 januari 2014   

www.catharijneconvent.nl

www.museautrecht.nl
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FANtASIE
Daniëlle Hermans woont vanaf 
haar studententijd in Utrecht. Ze 
kent elke steeg in de binnenstad en 
weet inmiddels ook het fijne van de 
Vrede van Utrecht. ‘Voor mijn boek 
heb ik mij verdiept in deze histo
rische gebeurtenis. Ik heb een 
collegereeks gevolgd bij het 
Humanities College van Universi
teit Utrecht en veel gelezen en met 
mensen gesproken om meer te 
weten te komen.’ Hermans kwam 
er achter dat de Vrede van Utrecht 
een belangrijke plaats inneemt in 
de Europese geschiedenis. Juist 
omdat nog maar weinig mensen 
iets van deze vrede afweten, vond 
ze het geweldig een boek erover te 
schrijven dat door een groot 
publiek gelezen zou worden. ‘In 
vredesnaam is een mix van nonfictie 
en fictie, zoals al mijn werk. Ik ga 
uit van een deel van de werkelijk
heid, maar voeg daar flink wat 
fantasie aan toe. Die fantasie breng 
ik dan weer zo realistisch mogelijk. 
Ik wil dat mensen gelóven wat er 
gebeurt, ook al is het verzonnen. 
Hoe ik fantasie geloofwaardig 
neerzet? Vooral door veel te lezen, 

te luisteren en te observeren.’ 
Hermans luistert gesprekken af, in 
de trein, of op een terras. Ze 
probeert zich te verplaatsen in de 
mensen die ze voor zich heeft. 
Waarom zegt hij dat? Waarom 
reageert hij zo? ‘Mijn personages 
krijgen vervolgens trekjes van 
mensen die ik echt heb gezien.’

SELEctIE
In totaal werkte Hermans 
anderhalf jaar aan In vredesnaam. 
‘Het moeilijkste was een selectie 
te maken uit de enorme hoeveel
heid informatie. Waar leg ik de 
nadruk op? Wat gebruik ik wel en 
wat niet? Toen ik begreep dat de 
Fransen en Engelsen het voor de 
vredesonderhandelingen goed 
en wel begonnen al op een 
akkoord je hadden gegooid, wist 
ik wat mijn invalshoek moest 
worden: ‘niets is wat het lijkt’. Ik 
heb het hele verhaal eerst op een 
paar A4’tjes uitgewerkt. Ik wist 
waar het verhaal naartoe moest, 
maar het einde had ik nog niet 
goed voor ogen. Dat komt bij mij 
altijd later.’ 

RoMANwERkELIjkHEID
Hermans is benieuwd naar de 
ontvangst van In vredesnaam. ‘Ik 
hoop dat de mensen meegesleurd 
worden door het verhaal, dat ze 
kunnen opgaan in de roman
werkelijkheid, dat ze ervan 
genieten en een beeld krijgen van 
hoe het er destijds in Utrecht aan 
toe ging. Ze hoopt verder dat 
iedereen na het lezen weet waar de 
Vrede van Utrecht om draaide. 
‘Het lijkt mij mooi als mensen na 
het lezen van In vredesnaam over 
die periode gaan nadenken en er 
geïnteresseerd in raken. Door de 
viering wordt er veel archiefonder
zoek gedaan en komen allerlei 
wetenswaardigheden over de Vrede 
boven water. In mijn ogen zou het 
geweldig zijn als er over 50 jaar, als 
we 350 jaar Vrede van Utrecht 
vieren, een geschiedenisboek over 
de Vrede van Utrecht verschijnt, 
met alle ins en outs.’  

‘ We leren veel te  
weinig van de  
geschiedenis’
Daniëlle Hermans schreef speciaal voor de Vrede  
van Utrecht de historische thriller In vredesnaam. 
Geschiedenis en cultuur zijn belangrijke uitgangs
punten voor haar boeken, die ook wel ‘faction thrillers’ 
genoemd kunnen worden. Hermans kijkt naar de 
overeenkomsten tussen heden en verleden. Hermans: 
‘De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Ik vind het 
boeiend om mijn lezers dit te laten zien. Niet de mens, 
maar de omgeving verandert. Ook leert de mens helaas 
nooit iets van de geschiedenis. Met mijn boeken wil  
ik de lezer met de neus op dit feit drukken.’

In vredesnaam verschijnt in januari 

2013 bij a.W. Bruna uitgevers.

IsBN van de paperback: 

9789022998830

prijs: €17,95

Waar: Domtoren, utrecht

Wanneer: 8 januari 2013 

MARtINE LEttERIE:  
HEt MyStERIE vAN  
DE zwARtE MANtEL
schrijfster Martine letterie schreef 

twee kinderboeken over de Vrede van 

utrecht. Het boek Gevangen op het 

kasteel verscheen in juni 2012. Het 

verhaal speelt zich af in de bloedhete 

zomer van 1711. er is een dure gou-

den munt gestolen en Marie moet de 

onschuld van haar vader bewijzen.

In het spannende boek Het mysterie 

van de zwarte mantel, gesitueerd in 

het utrecht van 1712, moeten Dirk en 

Marie voorkomen dat een man met een 

zwarte mantel de Vrede tegenhoudt en 

hun land een slechte naam bezorgt. Het 

boek verschijnt op 12 oktober 2012 en 

het eerste exemplaar wordt in ontvangst 

genomen door burgemeester Wolfsen 

van utrecht. Bij het boek hoort een 

stadswandeling die je leidt langs de 

plekken uit het boek. Ouders en kinderen 

ontdekken samen waar Dirk en Marie in 

1712 het mysterie ontrafelden. 

Waar: centrum, utrecht

Wanneer: 12 oktober 2013 

Het boek is verkrijgbaar bij alle boek-

handels. De stadswandeling en het 

boek zijn verkrijgbaar bij VVV utrecht. 

www.bezoek-utrecht.nl
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making Peace  
De internationale foto-expositie ‘Making Peace’ is pas één keer te zien 
geweest: in 2010 rond het meer van Genève. Dat jaar organiseerde het 
International Peace Bureau de tentoonstelling om te vieren dat het 100 
jaar eerder de Nobelprijs had gewonnen. Deze expositie, waaraan bijna 
alle grote fotoagentschappen van de wereld foto’s leverden, toont niet 
alleen beelden van oorlog, maar juist ook van mensen en instellingen die 
vechten voor vrede. De expositie –samengesteld door Ashley Woods - is 
ingedeeld in vijf thema’s: ontwapening en geweldloosheid, conflict-
preventie en -oplossing, economische en sociale rechtvaardigheid, 
mensenrechten en duurzaamheid. 
Waar: Maliesingel binnenzijde – tussen Lepelenburg en Sonnenborgh – museum & sterrenwacht

Wanneer: 5 mei t/m 28 juli 2013

www.makingpeace.org

Making Peace
Op 5 mei is de Nationale Viering van de 
Bevrijding op het Domplein en in de Domkerk. 
Het Bevrijdingsfestival is zoals elk jaar in  
Park Transwijk. Vanaf dit weekend staat de 
internationale foto-expositie ‘Making Peace’  
in het park langs de Maliesingel.
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Steven Pinker
Steven Pinker is experimenteel psycholoog en professor in de psychologie 
aan Harvard University. Hij schreef onder andere het boek Ons betere ik: 
waarom de mens steeds minder geweld gebruikt (The Better Angels of Our Nature: 
Why Violence Has Declined). Hierin vraagt Pinker niet waarom er oorlog is, 
maar waarom er vrede is. ‘We kunnen niet alleen geobsedeerd zijn door 
wat we verkeerd hebben gedaan, maar ook door wat we goed doen. Want 
we doen iets goed en het zou prettig zijn te weten wat dat precies is.’ 
Kortom, de perfecte persoon om de jaarlijkse 4 mei-lezing, die Vrede van 
Utrecht samen met Studium Generale organiseert, uit te laten spreken. 
Waar: academiegebouw, Domplein, utrecht

Wanneer: 4 mei 2013

www.stevenpinker.com

BevrijdingSfeStival Utrecht
Net als in 2007 is Utrecht in 2013 de Nationale Bevrijdingsstad van 
Nederland. In 2012 kwam de Syrische rapper Omar Offendum naar voor 
het Bevrijdingsfestival, en ook voor 2013 nodigen we zo’n speciale gast 
uit om Utrecht aan de wereld te verbinden. Op dat Bevrijdings festival 
bevindt zich ook weer het Vrede van Utrecht-podium, met het beste wat 
Utrecht te bieden heeft op muzikaal gebied. Maar bevrijdingsdag is niet 
alleen een feestje bouwen, het is ook stilstaan bij de onvrijheid en de 
conflicten waarin veel mensen nog leven. 
Waar: park Transwijk, utrecht

Wanneer: 5 mei 2013,

www.4en5mei.nl,  

www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl 
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18 Utrecht viert vrede met  een stripserie

De Vrede van Utrecht Stript-afleveringen zijn gemaakt i.s.m. Utrechts stripgenootschap De Inktpot en Het Utrechts Archief. De afleveringen  
verschijnen eens in de twee à drie weken en zijn te volgen op de website en via de nieuwsbrief van Vrede van Utrecht www.vredevanutrecht2013.nl.
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A little 
less 
conver-
sation
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‘Er is een groep kinderen – prinsen en prinsesjes zijn 

het vaak – die zó bezig is met het eigen belang dat het 

algemeen belang erbij inschiet.  

Een andere groep kinderen groeit op zonder vanzelf

sprekende binding met onze samenleving. Zij staan 

aan de zijkant, hebben het gevoel er niet toe te doen.  

Hoe doe je dat, bij elkaar horen? Hoe sta je open 

voor kinderen die anders zijn? Dat is wat we kinderen 

bijbrengen met de Vreedzame Schoolaanpak. 

Leerkrachten en andere opvoeders moedigen we aan 

ervoor te zorgen dat alle kinderen zich gehoord en 

gezien voelen.  

Deze aanpak introduceerden we in 1998 in Overvecht. 

Inmiddels werkt driekwart van de Utrechtse basis

scholen volgens de principes van de Vreedzame 

School. Naar aanleiding daarvan kregen we verzoeken 

van welzijnswerkers, sportdocenten en ouders om de 

‘vreedzame aanpak’ breder te trekken. Zij zagen wat 

kinderen op school meekregen en wilden weten hoe 

zij daarop, ook buiten school om, een appèl konden 

doen. Dat was het startpunt van De Vreedzame Wijk.  

Inmiddels hebben we De Vreedzame Wijkvisie in zes 

wijken geïntroduceerd, samen met een groot aantal 

samenwerkingspartners. Steeds ben ik twee jaar lang 

in een wijk aanwezig om deze aanpak ‘uit te smeren’; 

een positieve, preventieve aanpak, die kinderen 

uitnodigt tot democratisch burgerschap – niet alleen 

op school, maar ook daarbuiten. 

Dat is een flinke opgave. Maar het is wel wat de 

samenleving nodig heeft: dat je je een beetje om 

elkaar bekommert.’

Caroline verhoeff, stedelijk coördinator  

de vreedzame Wijk 

20 Utrecht viert vrede met  Johan van rensWoUde

‘Politiewerk is stoer werk, dat soms om snoeihard 

ingrijpen vraagt. Als districtschef begeef ik mij 

voortdurend in een arena, waarin de ene helft van 

het publiek roept: sla ze verrot! en waarin de andere 

helft zegt: kan het niet wat minder? Altijd ben ik 

op zoek naar de middenweg, om uiteindelijk de 

veiligheid in een stad te garanderen, maar vooral 

de vrede te behouden. Ik heb, vind ik, letterlijk een 

vredestaak in de samenleving. Ik sta in verbinding 

met mijn stad en met de samenleving als geheel, 

dáárom beschouw ik mezelf als bruggenbouwer. 

Bruggenbouwen is geen theedrinken, het is geen 

fluwelenhandschoentjeswerk. Ik leg letterlijk 

verbindingen aan. Soms formeel, zoals in het 

driehoeksoverleg tussen mijzelf, de burgemeester 

en het Openbaar Ministerie, maar ook informeel. 

Ik heb bijvoorbeeld een multietnisch netwerk om 

me heen verzameld; een club van wijkbewoners 

met daarin onder meer een imam. Deze mensen zijn 

mijn klankbord, maar ze helpen mij ook in mogelijke 

crisissituaties. Hen zie ik, net als de wijkchefs van 

de tien wijken waarin Utrecht is onderverdeeld, 

als thermometers die steeds de temperatuur in de 

wijk peilen. De rellen in Londen, vorig jaar, konden 

ontstaan omdat de politie onvoldoende voeling 

had met haar stad, waardoor het ongemerkt kon 

broeien. Het is mijn ambitie om het in Utrecht nooit 

zo ver te laten komen.’  
Johan van renswoude, districtschef bij  

de Politie Utrecht

‘ Bruggenbouwen  
is géén theedrinken’

‘ Hoe doe je dat,  
bij elkaar horen?’
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‘Voetbal verbindt, maar scheidt tegelijk. Muziek 

verbindt, zonder te scheiden. Samen muziek maken 

overbrugt afstanden en doet verschillen verdwijnen. 

Aan het eind van de dictatuur in Argentinië – waar 

ik vandaan kom – werden muziekworkshops 

gratis aangeboden. gewoon, in parken. Zo 

begon ik ook in Zuilen. Ik nam mijn trommels mee 

naar de speeltuin en gaf vrijblijvend muziekles 

aan buurtkinderen. Vorig jaar richtten we met 

een groep muziekdocenten en wijkbewoners 

de Stichting kunstkasteel Zuilen op. Afgelopen 

november ontvingen we subsidie van het 

Oranjefonds en het Fonds voor cultuurparticipatie, 

waardoor we mijn droom om Muziek in de Wijk uit 

te breiden, konden waarmaken. Honderddertig 

kinderen uit de groepen zes, zeven en acht van vijf 

Zuilense basisscholen boden we muziekles aan.  

Zuilen is een gemêleerde wijk, een wijk van 

samenscholings verboden en buurtfeesten. Zo 

divers als de wijk waren ook onze leerlingen: we 

gaven les aan chinese, SurinaamsHindoestaanse, 

Turkse, Marokkaanse en Nederlandse kinderen. 

Vaker dan verwacht werden we gevraagd voor 

optredens. De theaterzaal hier, die aanvankelijk 

weinig mensen uit de buurt trok, kregen we tot twee 

keer toe vol met wijkbewoners. In juni sloten we het 

project af met een slotconcert.’

Yamila Bavio, initiatiefnemer van het project 

muziek in de Wijk in de Utrechtse wijk zuilen

22 Utrecht viert vrede met  Bright riChards

‘Nederland is een land waar godsdienst vrijheid, 

culturele diversiteit en vrij heid van meningsuiting 

hoog in het vaandel staan. Dat ervoer ik toen ik 

uit Liberia vluchtte en hier, in 1993, aankwam. Sinds 

11 september, de opkomst van Pim Fortuyn en de 

moord op Theo van gogh, zie ik dat de Nederlandse 

samenleving van toen enorm aan het veranderen is. 

Ik wil mijn ogen niet sluiten voor de uitdagingen 

waarvoor dit land staat. Met New Dutch 

connections breng ik daarom verdiepende 

ontmoetingen tot stand tussen mensen van 

verschillende culturen en religies. 

Enerzijds doe ik dat met mijn theaterstuk ‘As 

I Left My Father’s House’. Daarin verbind ik 

de vluchtverhalen van de aartsvaders van het 

jodendom, het christendom en de islam met de 

verhalen van vluchtelingen en migranten van nu. 

Het theaterstuk opent de ziel en inspireert om de 

dialoog met ‘de vreemde ander’ aan te gaan. 

Anderzijds breng ik autochtone Nederlanders en 

ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) 

bijeen in het project ‘Ondernemen in je eigen 

toekomst’. Veel autochtone Nederlanders dragen 

ama’s en exama’s een warm hart toe. Zij willen 

betekenisvol zijn, maar weten niet hóe. Voor dit 

project koppel ik autochtonen aan ama’s, als 

coaches. Met hun netwerk en expertise helpen zij 

hen om de regie over hun leven terug te nemen.  

Exama’s wachten op een verblijfsvergunning. Wie 

wacht, doet niks. Zij moeten in beweging blijven en 

investeren in hun toekomst – of die uiteindelijk in 

Nederland ligt, of elders.’ 

Bright richards, artistiek directeur van  

new dutch Connections

‘ Ik breng verdiepende  
ontmoetingen tot stand’

‘ Muziek doet  
verschillen verdwijnen’

V
R

E
D

E
 V

A
N

 U
TR

E
C

H
T 

M
A

G
A

Z
IN

E
  

S
E

P
TE

M
B

E
R

 2
0

1
2



24 Utrecht viert vrede met  vier UtreChters die verBinden
V

R
E

D
E

 V
A

N
 U

TR
E

C
H

T 
M

A
G

A
Z

IN
E

  
S

E
P

TE
M

B
E

R
 2

0
1

2
Utrecht viert vrede met  de vreedzame stad

Het project De Vreedzame Stad is een Utrechts 
initiatief van politie, Vreedzame School & Wijk en 
Vrede van Utrecht om te komen tot een eigentijdse 
nieuwe vrede van Utrecht. De Vreedzame Stad zoekt in 
een coalitie van verschillende sectoren (veilig heid, 
onderwijs, cultuur, welzijn, rechtspraak, religie, sport) 
naar een actief antwoord op de verscherpte tegen
stellingen in de samenleving van vandaag. Gedurende 
het jaar 2013 worden via een intensieve online  
(www.vreedzamestad.nu) en offline campagne zo’n 
300 activiteiten gepresen teerd die bijdragen aan de 
bouw van De Vreedzame Stad. 

Centraal staan ‘bruggen’ en ‘bruggenbouwers’. Een 
‘brug’ is een activiteit die partijen op creatieve wijze  
bij elkaar brengt voor het doorbreken van maatschap
pelijke stagnatie. Niet het vermijden van, maar de 
wijze van omgaan met conflicten staat daarbij 
centraal. Conflicten kunnen juist bijdragen aan 
veerkracht en vernieuwing. 

De Vreedzame Stad bevindt zich overal ter wereld 
maar heeft Utrecht als inspiratie. Steeds meer 
instellingen, organisaties en initiatieven sluiten zich 
aan bij deze beweging die ook na 2013 zal doorgroeien, 
waaronder de voetbalwereld, de rechtbank en het 
Centraal Museum.  
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25Utrecht viert vrede in de wijken

bewoners van Halve 
Maan Noord (Oog in Al) 
vormen enkele ingrediën
ten van een groots aan
gepakte programmering 
door het creatieve westen 
van Utrecht. 

Leidsche Rijn -  
de Langste tafeL
Een meer dan 100  
meter lange tafel in het 
Máximapark verbindt 
de vele culturele part
ners die deze nieuwe 
‘stad’ inmiddels rijk is. 
Elke paar meter veran
dert deze tafel van  
culturele kleur. De  
entourage? Die wordt 
gevormd door het festi
val Zingende Beelden.

OveRvecht -  
Mediawijze wijk
Overvecht is de meest 
mediawijze wijk van de 
stad. Dat is te zien en te 
ervaren op het Over
dreven Festival, dat zijn 
eerste editie had in 2012 
op de splinternieuwe 
Cultuurstrip Overvecht, 

kanaLeneiLand -  
POdiuM bij de bRug
Jongeren Cultuurhuis 
Kanaleneiland organi
seert culturele activitei
ten voor jongeren. Met 
een inmiddels volwassen 
ARK Festival voor jong en 
oud op en rondom de 
Prins Clausbrug krijgen 
zowel jonge als geves
tigde kunstenaars, thea
termakers en muzikanten 
uit de wijk een podium. 

mering, waaraan heel 
creatief Rotsoord mee
werkt. Blijf na afloop van 
het feest kamperen op de 
dierenweide. 

Lunetten -  
fORtenfeest 
Op het ‘gloednieuwe’ 
fort Lunet III wordt door 
bewoners voor het eerst 
het Fortenfeest georgani
seerd. Voorafgaand aan 
dit feest op 22 juni 2013 
zijn er workshops en  
repetitieavonden die uit
monden in tentoonstel
lingen, een dichtbundel 
en voorstellingen. Verle
den, heden en toekomst 
lopen naadloos in elkaar 
over, er is een historische 
maaltijd en als slot een 
swingend dansfeest. 
 
west - het  
cReatieve westen
De Kracht van Zuilen, 
Afrikaanse koffierituelen, 
een feest op de Munt
sluizen, atelierroutes en 
tentoonstellingen en  
lievelingsvoorwerpen van 

Geniet van al het moois 
dat Kanalaneiland te  
bieden heeft aan de oever 
van het Amsterdam 
Rijnkanaal.

zuid - gROene Oase
Dierenweide Nieuw  
Rotsoord is een verborgen 
groene oase ten zuiden 
van de binnenstad. Hier 
vindt in 2013 een groots 
midzomerfeest plaats met 
een spannende program

Voor iedereen, 
door iedereen
De stad bruist tijdens het Midzomer weekend  
op 21, 22 en 23 juni 2013. Overal in Utrecht, in 
straten en op pleinen, in parken en op bruggen 
vinden activiteiten plaats om de Vrede van Utrecht 
te vieren met alle inwoners van de stad. 
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Utrecht viert vrede in de wijkenUtrecht viert vrede in de wijken

nacht, waarin meer dan 
40 kerken in de stad 
hun deuren openen. 
Onderdelen van deze 
‘museumnacht voor  
gebedshuizen’ zijn: het 
Songs of Peace festival 
met tal van koren en 
soliste Tania Kross, De 
Preek van de Leek in de 
Domkerk, As I left my 
fathers house van Bright 
Richards, en de Sacred 
Songs van de Culturele 
Karavaan.  

ROutes - RijkdOM 
OndeRweg
Bestaande en nieuwe 
routes brengen je in dit 
Midzomerweekend van 
de ene naar de andere 
plek: ze zijn op zichzelf 
al een bron van kennis 
en wetenswaardigheden 
en geven de stad een 
extra dimensie. Tegelij
kertijd leiden ze je langs 

wordt de Rode Brug het 
podium voor How To 
Make Love (HTML): mu
ziektheater geïnspireerd 
op verhalen over het be
drijven van de liefde, met 
verhalen van ouderen uit 
Zuilen, jongeren uit 
Overvecht en de prostitu
ees aan het Zandpad.

keRkennacht -  
MuseuMnacht 
vOOR gebeds-
huizen
Midzomeravond 2013 
brengt ook de Kerken

vlak bij het winkelcen
trum. Het thema van 
Overdreven is ‘Totaal 
Lokaal’: lokaal is wat 
Overvecht zelf maakt en 
wat Overvecht aan talent 
in huis heeft. Zelfs je 
broodje en je biertje ko
men uit de buurt. Media 
en muziek ontmoeten 
elkaar op Overdreven. 

bRuggen -  
Liefde in nOORd
Bruggen vormen een 
belangrijk onderdeel van 
de programmering. Zo 

het rijke programma 
van Vrede in de  
Wijken. 

wijksafaRi -  
Reis dOOR een 
Onbekende stad
Na de succesvolle  
wijksafari in Sloter
meer komen Zina  
Platform en Adelheid 
Roosen in 2013 naar 
Utrecht. De Wijksafari 
Utrecht is een reis 
door een stad die je 
nog niet kende. Acht 
gezinnen heten je  
welkom in hun leven. 
Je loopt door onbeken
de straten, in een  
nieuwe intimiteit,  
waarin buurtbewoners 
spelers worden en  
bezoekers bekenden.

vRedesvOetbaL-
tOeRnOOi vOOR de 
jeugd van utRecht 
en OMgeving
In juni 2013 komen 
sportiviteit, respect, 
vrede en cultuur samen 
in een groot Utrechts 
jeugdvoetbaltoernooi. 
Het Vredesvoetbaltoer
nooi, waaraan ING zich 
als hoofdsponsor heeft 
verbonden, is bedoeld 
voor een selectie jonge 
talenten (Dpupillen) 
van voetbalverenigingen 
in Utrecht en omgeving. 
Het Utrechtse communi
catiebureau EPP public 
relations, wil met de 
organisatie van het 
Vredesvoetbaltoernooi 
de context van de Vrede 
van Utrecht op huiska

merniveau brengen. 
Immers, voetbal is ook 
cultuur en respect is één 
van de dragers van 
cultuur.
Waar: Stadion Galgenwaard, 

Utrecht

Wanneer: 22 juni 2013

ROze zateRdag   
Heel Utrecht kleurt 
roze! Een van de groot
ste homoevenementen 
van Nederland, Roze 
Zaterdag, komt naar 
Utrecht. Met zelfs een 
groot sportevenement 
op de Maarsseveense  
Plassen. De Mainstage 
staat op de Neude. 
Daarnaast is er een Culi
nair plein, een Game
area, een Dancearea en 
een Hollandse Hits

plein. Maar ook aan de 
kinderen wordt ge
dacht, voor hen wordt 
Park Lepelenburg om
getoverd in een kinder
paradijs. Op de zater
dagochtend wordt een 
speciale roze kerkdienst 
gehouden in de Dom
kerk.
Waar: diverse locaties, Utrecht

Wanneer: 29 juni 2013

www.rz2013.nl

caLL Of the MaLL  
Op deze grootschalige 
kunstmanifestatie in 
Hoog Catharijne en 
Utrecht Centraal is werk 
te zien van meer dan 
dertig kunstenaars uit 
binnen en buitenland. 
In Hoog Catharijne pro
beren zij vat te krijgen 

op de snel veranderen
de wereld en onze rol 
daarin. Ook Hoog  
Catharijne verandert. 
Het 40jarige complex 
van winkels, station, 
kantoren en woningen 
wordt drastisch  
verbouwd. Als we alles 
via internet kunnen  
kopen, waarom gaan we 
dan nog naar een  
winkel? En als we altijd 
en overal kunnen  
werken, waarom gaan 
we dan nog naar  
kantoor? In de mini
wereld die Hoog  
Catharijne is, confronte
ren kunstenaars ons 
met ons gedrag en  
tonen ze ons de wereld 
zoals we haar nog niet 
kenden.
Kunstenaars: Christian 
Jankowski, Wilfredo 
Prieto, Nathan Coley, 
Inez van Lamsweerde, 
Michael Landy, Pilvi  
Takala, Melle Smets, 
Olaf Breuning, Lily van 
der Stokker, John Miller, 
Troika, Agnieszka  
Kurant, Bik van der Pol, 
Sylvie Fleury, Ligna en 
vele anderen.
Waar: Hoog Catharijne en  

Centraal Station Utrecht

Wanneer: 20 juni t/m  

22 september 2013OveRaLinutRecht.nL
Culturele organisaties, kunstenaars en creatieve initiatieven 

in de wijken hebben zich verenigd in een gemeenschappelijk 

digitaal podium: de nieuwe website OveralinUtrecht.nl. Wil je 

weten wat er nu, straks en ook na 2013 in jouw wijk gebeurt? 

Hier vind je het laatste nieuws, alle organisaties en de leukste 

activiteiten.

...met iedereen
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AGENDA 2012

25 september
Zingen voor Vrede
Antakya Chorus of Civilizations in de 
Domkerk i.s.m. Alleato

2 t/m 5 oktober
Nederlands Film Festival
Meerdaagse Vrede-bioscoop in de ‘open 
lucht’ van Hoog Catharijne

12 oktober
Presentatie Het mysterie van de zwarte 
mantel
Jeugdboek van Martine Letterie over de 
Vrede van Utrecht, met stadswandeling 
(tijdens de Kinderboekenweek)

13 t/m 14 oktober
Buitenplaatsen 1712-2012
Culturele fietsroute in Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug

24 t/m 28 oktober
Impakt Festival ‘No More Westerns’ 
Over het einde van de dominantie van de 
westerse beeldcultuur

30 oktober
Presentatie bidbook Utrecht Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018
Trust the Future - Create Your City

November 2012
Verlichte tafelgesprekken
De eerste van 4 verlichte tafelgesprekken in 
Slot Zuylen (ook in april, juni, september 
2013)

6 t/m 11 november
Pilot Cross Culture
Opmaat voor het straatcultuurfestival van 12 
t/m 14 juli 2013

16 november t/m 24 februari 2013
Museum Catharijneconvent: Ontsnapt 
aan de Beeldenstorm

26 t/m 30 december
Internationaal Kamermuziek Festival 
Het festival van Janine Jansen is een waar 
muziekfeest

AGENDA 2013

Hele jaar
Fort de Bilt Vredesfort
Interactieve buitententoonstelling rond de 
Vrede van Utrecht voor het primair onderwijs

8 januari
Presentatie historische thriller over 1713
In vredesnaam van Daniëlle Hermans 

21 t/m 24 februari
Zeist viert Vrede
Met Kaukasische Krijtkring, bewerking van 
Brecht met 50 inwoners

Februari t/m maart 2014
Het Utrechts Archief: Utrecht tijdens  
de vredesonderhandelingen

Februari t/m september 2013
Wedstrijd GeldMuseum: Ontwerp je 
eigen herdenkingspenning

16 februari  t/m 21 september
Universiteitsmuseum Utrecht
Spelregels voor vrede 

20 februari t/m 17 maart
De Utrechtse Spelen: Mogadishu
Grote zaalvoorstelling in het kader van de 
Vrede van Utrecht

23 februari
Liszt Concours: Hel en Verdoemenis
Concert rond Liszt en de Duivel

1 t/m 3 maart
Café Theater Festival
Speciale Vrede Route vol locatietheater door 
de nieuwste generatie theatermakers in 
Utrechtse cafés. 

EUTROPIA

Maart t/m oktober
Domtoren: Utrecht verdedigt

Maart
Voltooiing zeven Waterwerken (2001-
2013) langs het Amsterdam-Rijnkanaal
Beeldhouwer Ruud Kuijer

14 maart t/m eind 2013
De Bilt viert vrede & 900 jaar bestaan 
Met een breed cultureel programma 

20 t/m 24 maart
HAFF 
Internationaal festival rond animatiefilmkunst

22 maart t/m 7 april
Tweetakt
Nationaal en internationaal 
jeugdpodiumkunstenfestival

27 maart t/m 31 augustus
Het Spoorwegmuseum: Sporen naar het 
Front 

11 april ochtend
Koninklijke Nederlandse Munt
Het slaan van de officiële Vrede van Utrecht 
herdenkingsmunt 

11 april 13.00 uur
Onthulling schilderij Vrede 1713 in het 
stadhuis
Ook première Utrecht aan Zee documentaire 
Jan van den Berg en onthulling 
herdenkingstegel  1713

11 april 13.30 uur
Finale van KUNSTuitDAGing
Op het Domplein voor leerlingen  
(groep 7 & 8)
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11 april 16.00 uur
Opening tentoonstelling Centraal  
Museum: In Vredesnaam 
(t/m 21 september)

11 april 17.13 uur
Carillon Domtoren start 24 uurs  
estafette 
Langs carillons over de wereld 

11 april 20.13 uur
Vrede van Utrecht Concert in Domkerk 
Met Bachvereniging en Janine Jansen

11 april 21.45 uur
Start slotstuk Trajectum Lumen
Lichtkunstwerk op de Dom van  
Speirs + Major 

12 april
Vrijdag van Vredenburg met aftrap  
project De Vreedzame Stad  
(gastspreker Karen Armstrong) 
Vredenburg Leidsche Rijn

12 t/m 14 april
Van Tafelboom tot Tafelbos
Publieke maakdagen in het centrum van de 
stad  

12 april t/m eind december
Nederlands Volksbuurt Museum
‘Oproer, kracht van het volk’ en ‘Feest, kracht 
van het volk’: wat zijn of waren redenen voor 
een oproer die tot een positief resultaat 
hebben geleid?

13 april
Première Het Filiaal: Toen mijn vader 
een struik werd 
Jeugdvoorstelling

13 april
Publieksopening Vrede van Utrecht 
op dak A2
Met muziek, theater, vuurwerk

14 april
Culturele Zondag Utrecht Danst
Met o.m. de U DANS

14 april
Finale Eutropia
Multidisciplinair project met jongeren 
uit 9 landen

15 t/m 17 april
Eduard Said Memorial Conference met 
publieksprogramma
Centre for the Humanities Universiteit Utrecht

17 april 
Opening festival Spring(dance) in 
Stadsschouwburg Utrecht

10 t/m 15 mei
LAFF
Festival rond hoogtepunten uit de Latijns-
Amerikaanse cinema

19 april
Quasimodolezing 
Door oud-minister Ernst Hirsch Ballin

Eind april
Citiy2Cities
Internationaal literatuurfestival rond Utrecht, 
Lissabon en Berlijn

20 april
Licht op de Linie
Lichtshow op Fort Lunetten, opening 
Fortenseizoen

24 t/m 26 april
Performances of Peace: historische con-
ferentie over de Vrede van Utrecht, die 
aansluit bij de expositie in het Centraal 
Museum
Faculteit Geschiedenis Universiteit Utrecht 
en Werkgroep Achttiende Eeuw

4 mei avond
Nationale Herdenking concert 

4 mei avond
Lezing van Steven Pinker 

5 mei ochtend
Nationale 5 mei viering
In Domkerk/Domplein (met regeringsleiders 
en ambassadeurs)

5 mei middag en avond
Bevrijdingsfestival Park Transwijk

5 mei middag
Opening openlucht foto-expositie  
Making Peace 
Park Lepelenburg

5 mei t/m 28 juli
Openlucht foto-expositie Making Peace 
Langs Maliesingel – binnenzijde

25 mei
Veenendaal viert Vrede met  
Spring in het Park
Intercultureel evenement in het Stadspark

16 t/m 19 mei
UITGEKOOKT 
In Park Lepelenburg is het culinair event van 
Utrecht

16 t/m 26 mei
Hét nieuwe podiumkunstenfestival van 
Utrecht 
Een fusie van Springdance en Festival a/d 
Werf

Mei t/m juli
KAAP
Internationale kunst speciaal voor kinderen 
op Fort Ruigenhoek in Groenekan

31

Juni 2013
Start opgraving en bouw van de Tweede 
Ondergrondse Schatkamer op het  
Domplein
Initiatief van Stichting Domplein 2013

Juni
Zeist viert Vrede
Met Up2You in de Zeister Muziekschool en 
met Theatergroep Koper in Slot Zeist

Vanaf juni
Tentoonstelling Mondriaanhuis in 
Amersfoort Visioen versus Confrontatie
Over Piet Mondriaan en de Wereldoorlog

5 t/m 9 juni
Woerden viert Eindelijk Vrede
Historisch spel over 1713 op een historische 
locatie

12 juni t/m 13 juli
Zina Platform en Adelheid Roosen 
Wijksafari
Avontuurlijke reis door onbekend Utrecht, in 
samenwerking met Stadsschouwburg 

15 juni t/m 1 september
Zeist viert vrede 
Met CultuurZeist, 30 kunstenaars en de 
historie (1712/1713) 

19 juni t/m 13 juli
Holland Opera Blauwbaard
Operathriller op Fort Rhijnauwen (i.s.m. DOX) 

20 juni t/m 22 september
Call of The Mall
Internationale beeldende kunst in Hoog 
Catharijne en het Centraal Station

20 juni t/m 8 januari 2014
Tentoonstelling BOMB in het AAMU  
museum voor hedendaagse Aboriginal 
kunst
Over het koloniale verleden en hedendaags 
nationalisme

20 t/m 21 juni
Slotconferentie Community Arts Lab in 
de Stadsschouwburg 
Met een internationaal publieksprogramma

20 t/m 23 juni
Gemeente Heuvelrug viert vrede met 
Spraakwater
Voorstelling op acht locaties op basis van de 
roman Manon des Sources

21 juni
Muzikale en kleurrijke parades
Muziekroute voor leerlingen van basisscholen 
uit Overvecht

21 t/m 22 juni
Conferentie over slavernij The Colonial 
Legacy, met publieksprogramma 
Centre for the Humanities Universiteit Utrecht

21 t/m 23 juni
Vrede in de Wijken
Meerdaags cultureel programma met 
en door bewoners, kunstenaars en wijk-
organisaties in alle wijken van de stad, 
met festivals, optochten, muziekroutes 
en eten

21 t/m 23 juni
Stichtse Vecht viert vrede 
Met het Waterliniefestival op Fort 
Nieuwersluis

21 juni
Kerkennacht
Breed publieksprogramma in meer dan 40 
Utrechtse kerken 

21 t/m 23 juni
Van Tafelboom tot Tafelbos
Publieke maakdagen in het centrum van de 
stad  

Vanaf 21 juni
Kasteel Amerongen vertoont een 
verkorte versie van de film van Peter 
Greenaway
En rondleidingen door het interieur uit de tijd 
van de Vrede van Utrecht

22 juni
Vredesvoetbaltoernooi voor D-pupillen 
In Utrecht en omgeving

22 juni
De Ronde Venen viert vrede 
Met de Symfonie van de Veensteekmachine

29 juni
Stichting Pann organiseert de nationale 
Roze Zaterdag 

29 juni (o.v.b.)
Festival deBeschaving
Eendaags muzikaal wetenschapsfestijn op 
Fort Hoofddijk (Botanische Tuinen) samen 
met partners van het Science Park De Uithof

12 t/m 14 juli
Cross Culture festival
Aan de vooravond van het EYOF driedaagse 
Culturele Zondag rond straatcultuur in het 
Griftpark, met medewerking van DOX en vele 
anderen

14 t/m 19 juli
Europees Jeugd Olympisch Festival
Tweejaarlijkse jeugdolympiade op diverse 
locaties in de stad, openingsceremonie op 
zondagavond 14 juli

NIEUWSBRIEFBlijf op de hoogte  van de laatste (win)acties,  aanbiedingen en programma  informatie. Meld je aan op  www.vredevan utrecht2013.nl.  
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Vanaf 3 juli
Rheingold auf dem Rhein
Deel 1 van Ringcyclus van Richard Wagner 
(in 2013 200 jaar), opera op een Rijnschip 
door het Utrechts Studenten Concert (in 
2013 190 jaar)

24 juli t/m 21 september
Huis van EUtopia
Prijswinnend project van de Belgische 
beeldend kunstenaar Filip Berte, finale 
expositie 

24 juli t/m 21 september
Fotodok
Internationale documentaire fotografie rond 
The Rise of Populism in verschillende landen 
in Europa

Augustus/september
Tentoonstelling FASadE in Amersfoort 
Beladen Architectuur
Over het collectieve geheugen en de 
vormgeving daarvan

21 t/m 31 augustus
Festival Oude Muziek
10 dagen grootste oude-muziekfestival ter 
wereld

Augustus
Zeist viert vrede 
Met de Zeister Muziekdagen 

25 augustus
Heuvelrug viert vrede met de 100%  
Buitendag

31 augustus
Slotavond Festival Oude Muziek met  
VJ op de Dom
Lokale en internationale samenwerking in 
geluid en beeld met de Domtoren als centrum 

September 
De winnende beeldend kunstenaar van 
het K.F.Hein Kunststipendium 
Verzorgt in het Centraal Museum een 
tentoonstelling rond ‘The Art of making 
Peace’

September
Museum Speelklok: Bal Masqué
Bezoek de zwoele maskerade
 
1 t/m 8 september
Gaudeamus Muziekweek
Internationaal festival voor de nieuwste 
muziek, met de uitreiking van de Gaudeamus 
Prijs (aanmoedigingsprijs)

September
Openingstentoonstelling  
Museum Oud-Amelisweerd 
Over Armando en Europese geestverwante 
tijdgenoten

6 september t/m 5 januari 2014
Museum Catharijneconvent: Vormen  
van Verdraagzaamheid 
Over religieuze tolerantie in de Gouden Eeuw 

12, 14 t/m 15 september
Open Monumentendag met nationale 
start in Utrecht (thema Macht en Pracht) 

13 t/m 22 september
Festival De Basis op Vliegbasis  
Soesterberg
Cultuur en natuur, oorlog en vrede, toen en 
nu, met medewerking van kunstinstellingen 
en het Nationaal Militair Museum i.o

14 t/m 15 september
Finale PORTICO Project 
Met International Youth Event op Castellum 
de Hoge Woerd in Leidsche Rijn

19 t/m 20 september
100 jaar Vredespaleis & 300 jaar Vrede 
van Utrecht
Conferentie van Universiteit Utrecht en  
Den Haag over 300 jaar vredesverdragen 
(The Art of Making Peace)

19 september
Publieksprogramma bij het  
Utrechtse deel van het congres met  
het Vredespaleis
Met de finale van het project  
De Vreedzame Stad 

19 t/m 20 september
The Idea of the University
Centre for the Humanities Universiteit Utrecht

19 t/m 20 september
UMCU
Internationaal cardiovasculair congres, 
geïnspireerd door de Vrede van Utrecht

21 september
International Day of Peace &  
slotevenement Vrede van  
Utrecht-viering
Vliegbasis Soesterberg

Mist u wat of klopt er iets niet? Laat het
ons weten! 

WWW.VREDEVANUTRECHT2013.NL
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tieve evenement, dat 
wordt georganiseerd in 
samenwerking met het 
Utrechts Centrum voor 
de Kunsten, wordt 
feestelijk afgesloten met 
een programma voor en 
door kinderen op het 
Domplein.
Waar: Domplein, Utrecht

Wanneer: 11 april 2013

KUNsTUiTDAGiNG
Op donderdag 11 april 
staat de KUNSTuit
DAGing geheel in het 
teken van de Vrede van 
Utrecht. Leerlingen van 
groep 7 en 8 bezoeken 
twee culturele instellin
gen in de stad, varië
rend van Muziekcen
trum Vredenburg tot 
Galerie Jas. Dit educa

Hoe maak je vrede 
als je ruzie hebt? 
Vraag eens aan je kinderen of ze de Vrede van Utrecht 
kennen en de kans is groot dat ze ‘ja’ zeggen. Want 
driekwart van alle Utrechtse basisscholen doet mee aan  
het educatieprogramma van Vrede van Utrecht. Met theater, 
beeldende kunst en nieuwe media vinden Utrechtse 
leerlingen antwoord op de vraag: Hoe maak je vrede  
als je ruzie hebt?

VreDepoorT - BAlANce The power 
In het najaar van 2012 presenteren we ‘Vredepoort - Balance 

the Power’. In dit bordspel bouwen 10- tot 14-jarigen 

samen een stad. Hoe meer je samenwerkt en hoe beter je 

onderhandelt, des te hoger je score op het digibord in de 

klas. Om beurten nemen spelers de rol van bemiddelaar op 

zich. Spelenderwijs leren jongeren met elkaar in dialoog te 

gaan en conflicten op te lossen zodat een win-win situatie 

ontstaat.

een mentor over de game: ‘Als docent is je invloed op ruzies 

in de klas beperkt. Je kunt in gesprek gaan met de leerlingen, 

maar conflicten oplossen kunnen ze alleen zelf doen. In dit 

spel doen ze daar ervaring mee op.’

www.vredevanutrecht2013.nl/opschool

MUzieKroUTe
Op vrijdag 21 juni 2013 
vindt de Muziekroute 
plaats voor leerlingen 
van basisscholen uit 
Overvecht. Het midzo
merweekend begint op 
vrijdagmiddag met zes 
optochten. Vanaf zes 
bruggen, verspreid door 
de stad, komen muzika
le en kleurrijke parades 

samen in het hart van 
Utrecht, op het Lepelen
burg. De deelnemers 
worden daar muzikaal 
onthaald en iedereen 
schuift aan bij een 
fees telijke maaltijd  
aan de tafels van het 
Tafelbos. 
Waar: Utrecht

Wanneer: 21 juni 2013

www.muziekroute.nl
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U&eYe
Jongeren rond 1415 
jaar zijn druk bezig zich
zelf en elkaar te leren 
kennen. Dat doen ze op 
school, in de wijk en via 
social media. Maar ken
nen ze elkaar echt of 
gaat het alleen om het 
scoren met de hoeveel
heid vrienden? Weten ze 
wat er achter de blik van 
de ander schuilgaat? En 
weten ze hoeveel effect 
oogcontact kan hebben? 
In het fotoproject 
U&EYE leren jongeren 
beter naar elkaar kijken 

door te focussen op de 
ogen van zichzelf en van 
anderen. De nieuwe 
Voorstelling in de Klas 
van De Utrechtse Spelen 
sluit aan bij de thema
tiek van U&EYE en de 
Vrede van Utrecht. Hoe 
leef je vreedzaam sa
men? Hoe belangrijk is 
het om een echte arm 
om je heen te voelen? 
Hoe kun je respectvol 
met elkaar omgaan nu 
twijfels en angsten ver
stopt blijven achter een 
geïdealiseerd Facebook
profiel of een Twitter
bericht?
Waar: op scholen in Utrecht 

(stad&provincie)

Wanneer: schooljaar 2012-2013

www.vredevanutrecht2013.nl/ 

opschool

MoGADishU
Een blanke docente wil 
voorkomen dat haar 
zwarte leerling van 
school wordt gestuurd, 
nadat hij haar in een ge
vecht met een andere 
leerling een duw heeft 
gegeven. Om zijn eer te 
redden, besluit de jon
gen tegenover zijn 
vrienden te liegen. 
Daarmee sleurt hij de 
docente mee in een 
maalstroom van leu
gens, waarin zij van 
slachtoffer tot dader 
wordt. In 2013 start De 
Utrechtse Spelen met 
het ambitieuze plan om 
de komende jaren alle 
vijftienjarigen uit de 
provincie Utrecht aan 
te raken met een thea

terervaring in de klas en 
in het theater. Het over
koepelende thema is de 
‘vreedzame samenle
ving’. De aftrap wordt 
in februari en maart in 
de Stadsschouwburg 
gegeven met de voor
stelling Mogadishu naar 
het prijswinnende to
neelstuk van Vivienne 
Franzmann.
Waar: Stadsschouwburg, Utrecht

Wanneer: 20 februari t/m  

17 maart 2013

www.deutrechtsespelen.nl 

Utrecht viert vrede op  school
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seuse van Verborgen Oorlog, om vol 
aandacht en enthousiasme met mij 
te praten over ons project en over 
Guatemala en om met arroz con leche 
op een bankje in het park eindeloos 
verhalen te vertellen. Genoeg 
materiaal voor Verborgen Oorlog. 

Anouk de bruin

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 20 juni 2013

www.derest.nl

verborgenoorlog.blogspot.nl

contact te zitten. Toch is er veel 
veranderd in Caja Lúdica: het team 
is groter en gestructureer der, 
evenals hun activiteiten. De beste 
manier om het nieuwe werk van 
Caja Lúdica te leren kennen, is om 
er vol in te springen, in hun 
activiteiten; de workshops, de 
optochten, repetities, vergade
ringen, forums, open podia; 
intense dagen zijn het, vol indruk
ken. Tussen al die bedrijvigheid 
door lukt het Catalina, mijn 
uitwisselingspartner en coregis

Verborgen 
Oorlog
Guatemala is een van de meest gewelddadige plaatsen  
ter wereld. Anouk de Bruijn en theaterwerkplaats  
DE REST maken samen een locatievoorstelling met de 
Guatemalteekse theater  groep Caja Lúdica: over hoe de een 
opgroeit in een land vol geweld en kunst als uitvlucht 
gebruikt, terwijl de ander opgroeit zonder geweld, maar als 
vrijwilliger het gewelddadige Guatemala opzoekt.

Utrecht viert vrede met  community arts lab 37

Kunst die ertoe 
doet
‘Mijn ouders en mijn oom waren  
heel actief in het dorpstheater in 
Goirle in Brabant, dat was elk jaar 
een enorme ‘happening’ in het 
dorp. De ene helft van het dorp 
speelde mee. De andere helft kwam 
naar de voorstelling kijken. Dat was 
kunst die ertoe deed.’ De vonk 
tussen zijn vader en moeder sloeg 
over toen hij de kaartjes verkocht 
en zij naar haar zus kwam 
kijken die een rol had in een van 
die dorpsvoorstellingen. 

alle wijken
Community Art zit dus diep in de 
genen van Eugene van Erven, een 
van de drijvende krachten achter 
het Community Arts Lab. Zijn hele 
leven is hij al betrokken bij wijk
theater (een vorm van community 
art), eerst als promo ven dus, 
postdoc en theater weten schapper 
en in de afgelopen zeven jaar ook 
in het kader van de Vrede van 
Utrecht. Van Erven hanteert daarbij 
een etnografisch uitgangs punt: hij 
blijft niet aan de kant staan als 
afstandelijk observator maar 
dompelt zich helemaal onder in de 
groep. ‘Community art is het 
snijvlak van kunst, samenleving en 
politiek. Dat kun je niet van een 
afstandje bestuderen.’ In de 
afgelopen dertig jaar onderzocht 
hij wijktheaterprojecten in onder 
andere Kenia, Costa Rica en de 
Filippijnen maar ook op Kanalen

eiland en in Overvecht. ‘We 
moeten de Vrede van Utrecht met 
álle wijken vieren.’ 
Het Community Arts Lab leidde de 
laatste jaren jonge theater makers 
op, was betrokken bij projecten 
zoals de De operaflat en 
Cinemaaltijd en ondersteunde 
bijvoorbeeld kunstprojecten in 
Lombok van Marij Nielen en een 
dansproject met onder andere het 
Domstad Jeugd Orkest in een Van 
Gend & Loosloods in Overvecht.

sint-maartenparade
Een ander belangrijk project is het 
nieuw leven inblazen van de Sint
Maartenparade met het project 
Fanfare 11.11. SintMaarten is de 
patroonheilige van Utrecht en in 
die traditie gaan kinderen op 11 
november met lampionnen langs  
de deuren. Om de traditie te 
vernieuwen, werkt het Community 

Arts Lab samen met Fort van de 
Verbeelding, het Muziekhuis en de 
Engelse kunstenaar Daniel Fox aan 
een SintMaartenparade nieuwe stijl.
‘Het hoogtepunt van onze activi
teiten is op 20 en 21 juni 2013. 
Dan laten we in de 
Stadsschouwburg zien wat we 
bereikt hebben. Dan leggen we 
verantwoording af. Het wordt een 
geweldig feest met onder andere 
de NoordIerse Henry Girls, een 
symposium, het Derry Playhouse 
en de internationaal gelauwerde 
Peruaanse groep Yuyachkani. En 
aan het eind van de avond gaan de 
goederendeuren van de Stads
schouw burg open en trekken we in 
één grote optocht de binnen stad 
in. Net als destijds in Brabant.’  

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 20 en 21 juni 2013

www.cal-xl.nl

‘‘Een warmer welkom kun je je niet 
wensen: zodra ik de ontvangst hal 
van het vliegveld in loop, klinkt er 
muziek. Dat is Caja Lúdica. Lúdica 
betekent ‘dat wat je blij maakt’. Al 
tien jaar blazen zij een positief 
geluid in een wereld met weinig 
kansen en buitensporig veel 
geweld. Zeven jaar geleden liep ik 
als student theater stage bij deze 
ludieke groep. Nu ik opnieuw word 
opgenomen in hun dagelijkse 
dynamiek, lijkt er helemaal geen 
afstand van jaren tussen ons 

Guatemala-stad – auGustus 2012
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Macht en Pracht
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Utrecht viert vrede met  conferenties38

edward said memorial 
conference ‘in the time 
of not yet’
Op 15 april opent het acade
mische herdenkingsjaar van de 
Vrede van Utrecht met de Edward 
Said Memorial Confe rence ‘In the 
Time of not Yet’, een samen
werking tussen Provincie Utrecht, 
Centre for the Humanities van de 
Univer siteit Utrecht, Vrede van 
Utrecht en de Luftia Rabbani 
Foundation.  
De driedaagse conferentie over 
de rol van cultuur in diplomatie 
en vrede staat stil bij het feit dat 
de grote denker Edward Said 
tien jaar geleden overleed. Said 
zocht naar een manier om via 
kunst, muziek en wetenschap 
bewegingen in het Midden
Oosten voor rechtvaar digheid, 
zelfbeschikking en gelijke 
kansen te ondersteunen. Met 
Mariam Said als erevoorzitter 
geven elke dag gerenommeerde 
sprekers, zoals Judith Butler, 
Etienne Balibar en maestro 
Daniel Barenboim acte de 
presence. In het publieks
programma bij de Conferentie 
worden culturele activiteiten 
aangeboden die aansluiten bij 
Saids visie. Met optredens van 
onder andere het Utrecht String 
Quartet rond ‘entartete Musik’ 
(samen met musici van het West
East Divan Orchestra), een 
bijzondere voorstelling van de 
beroemde Amerikaanse actrice 
Vanessa Redgrave, en een 
aangepaste uitvoe ring van 
Becketts Waiting for Godot door 
het Freedom Theatre Jenin 
Refugee. 
Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: 15 t/m 17 april 2013

http://cfhutrecht2013.com/edward-said-

memorial-conference

QuasimodolezinG door 
ernst hirsch ballin
De jaarlijkse Quasimodolezing 
van de OudKatholieke Kerk van 
Nederland staat in het teken van 
de viering van 300 jaar Vrede van 
Utrecht. De lezing wordt uit

gesproken door oudminister 
prof. dr. Ernst Hirsch Ballin die 
zal spreken over de rechtsstaat in 
relatie tot het christelijk geloof 
en over het belang van respect 
voor de ander in onze 
pluralistische samenleving. 
Waar: gemeenschapscentrum in de 

Driehoek van de Oud-Katholieke Kathedraal, 

Willemsplantsoen 3, Utrecht

Wanneer: 19 april 2013, 19.30 tot 22.00 uur

performances of peace, 
utrecht 1713 - 2013
In nauwe relatie met de 
historische expositie over de 
Vrede van Utrecht in het 
Centraal Museum organiseren 
de faculteit geschiede nis van de 
Universiteit Utrecht en de Werk
groep Achttiende Eeuw een 
inter nationale historische 
conferentie over de achter
gronden van deze mijlpaal in de 
Europese geschiedenis en de 
veranderingen die met de 
Utrechtse onderhande lingen 
gepaard gingen. Onder meer 
wordt ingezoomd op de rol van 
de media die publieke infor
matie eisten rond de voortgang 
van oorlog en onderhandeling
en. Dit betekende een publiek 
besef en publieke activiteiten 
voor de verantwoordelijke 
bestuurders. Gevolg was voor het 
eerst een spanning tussen achter 
de schermen en achterkamers en 
performing diplomacy en openbare 
informatie. 
Waar: Universiteit Utrecht

Wanneer: 24 t/m 26 april 2013

www.peaceofutrecht.hum.uu.nl

www.18e-eeuw.nl/peaceofutrecht

slavernijconferentie 
‘the colonial leGacy’
Op 21 en 22 juni koppelt de 
‘The Colonial Legacy’-
conferentie de herdenking van 
de Vrede van Utrecht in 1713 
aan de afschaf fing van de 
slavernij door de Nederlanders 
in 1763. Tijdens de tweedaagse 
conferentie van het Centre for 
the Humanities van de 
Universiteit Utrecht gaan 

vooraanstaande academici zoals 
Paul Gilroy, Achille Mbembe en 
Catherine Hall in op de erfenis 
van de Vrede van Utrecht, de 
geschie de  nis van de slavernij, de 
heden daagse slavernij en hun 
onderlinge relatie. De conferen
tie brengt je van geschiedenis en 
filosofie naar antropologie en 
postkolonia lisme, grensover
schrijdende herinne ringen en 
overgangsrecht. In een groot 
aantal interdisciplinaire lezingen 
en panels nemen de wetenschap
pers de erfenis van de slavernij 
en de nog steeds bestaande 
mensenhandel in de heden
daagse wereld onder de loep. 
Het publieksprogramma van de 
conferentie vindt plaats in de 
Stadsschouwburg.
Waar: Academiegebouw, Universiteit 

Utrecht, Stadsschouwburg

Wanneer: 21 & 22 juni 2013

http://cfhutrecht2013.com/ 

the-colonial-legacy-conference

100 jaar vredespaleis
Op 19 september vieren Utrecht 
en Den Haag samen 100 jaar 
Vredespaleis en 300 jaar Vrede 
van Utrecht met een gezamen
lijke internationale conferentie 
‘The Art of Peace Making’ over 
de erfenis van 300 jaar vredes
verdragen. Inhoudelijke ‘brug
gen bouwer’ tussen Den Haag en 
Utrecht is de Finse leerstoel
houder van de Vrede professor 
Koskenniemi. De eerste dag van 
de conferentie vindt plaats in 
Utrecht, met onder meer een 
publieksprogramma. Daarbij 
wordt het slotdocument 
gepresen teerd van het project 
De Vreed zame Stad tijdens het 
finalefeest waar het historische 
Te Deum van Händel wordt 
uitgevoerd in combinatie met 
een nieuw geschreven Te Deum 
door het ToonkunstKoor 
Utrecht.
Waar en wanneer:  

Utrecht op 19 september 2013

Den Haag op 20 september 2013

open monumentendaG 
In zo’n 50 Europese landen 
worden in september gedurende 
een of enkele dagen monumen
ten opengesteld voor het 
publiek: the European Heritage 
Days. In Nederland is de Open 
Monumen ten dag altijd in het 
tweede weekend van september. 
In 2013 trapt de Landelijke 
Open Monumenten dag af in 

Utrecht op donderdag 12 
september met een thema 
gerelateerd aan de Vrede van 
Utrecht: Macht & Pracht. 
Tijdens de landelijke Open 
Monumenten dag in het weekend 
van 14 en 15 september is er in 
het kader van dit thema 
aandacht voor diplo matie, 
democratie, monarchie, vrede, 
rechtspraak, godsdienst en de 

Europese verbinding. Gebouwen 
die opengesteld worden zijn 
stadhuizen, paleizen, 
volkshuizen, rechtbanken, 
vest ing werken, kastelen, buiten
plaatsen, grachtenpanden en 
kerken.
 
Waar: historische locaties, Utrecht

Wanneer: 12, 14 & 15 september 2013

www.openmonumentendag.nl

portico 
PORTICO is een meerjarig 
internationaal project waarin de 
gemeente Utrecht samenwerkt met 
Initiatief Domplein 2013 en drie 
Europese steden: Keulen, Gent en 
Chester. Teams van studenten in 
alle vier partnersteden is gevraagd 
een innovatief voorstel te maken 
voor de presentatie van het 
(archeologisch) erfgoed en de 
geschiedenis van hun eigen stad. 
De winnaar van de Students 
Challenge was het team van 
Utrecht, dat een interactieve 
geschiedenisles over de Romeinse 
grensweg, de Limes, had 
ontwikkeld. In Kanaleneiland 
kwam deze grensweg door middel 
van Augmented Reality weer tot 
leven. In 2013 vindt het 
slotonderdeel van PORTICO plaats 
in de vorm van een International 
Youth Event dat jongeren uit de 

vier steden uitnodigt om op zoek 
te gaan naar hun geschiedenis in 
Europa. Deze speurtocht krijgt een 
grote feestelijke finale op de 
historische locatie van Castellum 
de Hoge Woerd in het 
Máximapark in Leidsche Rijn in 
het weekend van de Internationale 

Open Monumentendag op 14 en 
15 september.  De productie is in 
handen van Stichting Via Vinex.

Waar: castellum de Hoge Woerd,  

leidsche Rijn

Wanneer: 14 & 15 september 2013

www.portico.nu

the idea of  
the university
Ter afsluiting van de reeks 
wetenschappelijke conferenties is 
het Centre for the Humanities 
van de faculteit Geestesweten
schappen van de Universiteit 
Utrecht gastheer van ‘The Idea 
of the University’. Dit symposium 
start met een dag over de stand 

van zaken in Digital Humanities. 
Ook komen de ‘Vrede van 
Utrechthoogleraren’ samen en 
onderzoeken de veranderende 
verhoudingen tussen de universi
teit als plek van aca demische en 
wetenschap pelijke uitmuntend
heid en haar burgerlijke 
omgeving. De gasthoogleraren 
waren: Paul Gilroy, Peter Galison, 

Frans Timmermans, Joanna 
Bourke, Martti Koskenniemi, 
Femke Halsema, Joan Scott. Zij 
zullen ook op andere momenten 
in het jaar aanwezig zijn.
Waar: Faculteit geesteswetenschappen, 

Universiteit Utrecht

Wanneer: 19 & 20 september 2013

http://cfhutrecht2013.com/the-idea-of-the-

university
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Drie dagen uit je plaat in de open lucht, 

met gave gigs, video mappings, een dance 

battle, skateboarders van wereldklasse en 

een dagen lange jamsessie. Laat je tijdens 

Cross Culture meevoeren op soepele 

grooves van bekende dj’s en bands. En laat 

zien wat je kunt tijdens Utrechts wreed

ste dance battle. Laat je ook inspireren 

door skateboarders van wereld niveau. De 

‘sound track’ liegt er niet om: Cross Culture 

houdt de langste jamsessie die ooit in 

nederland heeft plaatsgevon den. Dag én 

nacht, nonstop. Luid en lekker, met een 

akoes tische nachttrein (want de buren 

moeten wel kunnen slapen). En dan, als 

het al diep in de nacht is, mag je voldaan 

neerploffen en je laten betoveren door 

supertoffe video mappings: huizenhoge 

filmprojecties die het park in korte tijd in 

een magistraal sprookjeswoud kunnen 

om zetten. Een samenwerking van 

vrede van Utrecht, Culturele Zondagen, 

theatergroep DOX en vele anderen.

Waar: Griftpark, Utrecht

Wanneer: 12 t/m 14 juli 2013

www.culturelezondagen.nl

Dit tweejaarlijkse multisportevenement 

voor jonge sporters uit heel Europa 

strijkt neer in Utrecht. in negen 

verschillende Olympische disciplines 

gaan jonge toptalenten voor goud! 

Het is de laatste stap voor de ‘echte’ 

Spelen, compleet met alle Olympische 

tradities. De vrede van Utrecht verzorgt 

de culturele invulling van de officiële 

openingsceremonie. ‘Celebrate Talent’ 

staat centraal tijdens het EYOF 2013 

én tijdens de voorafgaande side events 

voor de jeugd van 418 jaar: de Achmea 

High Five Challenge. 

 
Waar: diverse locaties, Utrecht

Wanneer: 14 t/m 19 juli 2013

www.utrecht2013.com

cross culture: de culturele Zondag die drie dagen duurt

european youth olympic Festival: (eyoF) 
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Het Huis  
van Eutopia
Filip Berte uit Gent (architect, beeldend 
kunstenaar) is de bedenker van ‘Het Huis 
van Eutopia’. Hij is hier sinds 2006 mee 
bezig bij kunstencentrum CAMPO en de 
laatste jaren werden op diverse plekken 
onderdelen of ‘kamers’ van het Huis van 
Eutopia getoond. Het gehele ‘Huis’ komt in 
2013 in Utrecht te staan. 
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‘Een huis geeft je normaal 
gesproken beschutting. Dit ‘Huis’ 
is anders. Dit huis stelt vragen en 
zet de bezoeker aan het denken. 
Het ‘Huis’ laat onder andere zien 
hoe ingewikkeld en tegenstrijdig 
de huidige samenleving is. ‘Europa 
breidt steeds verder uit, en 
daarmee verdwijnen de binnen
grenzen, terwijl Europa tegelijker
tijd zijn buitengrenzen afbakent 
voor nieuwkomers, of zoekers naar 
‘Eutopia’, de plaats waar het goed 
is om te leven.’ Berte werkt met 
installaties, beelden, schilderijen, 
sculpturen, kijkdozen, films en 

maquettes. De ontwerper wil dat de 
mensen voelen hoeveel vragen de 
maatschappij oproept, en hoe 
complex het is om ze op te lossen. 
‘Als je van een afstand, via een 
nieuwsmedium, het nieuws volgt, 
word je verdoofd, je ziet niet écht 
wat er gebeurt. Als je ter plekke 
bent, is dat anders. Dit ontdekte ik 
toen ik in 1999 in Sarajevo was, 
waar ik voor mijn architectuur
afstudeerproject werkte aan de 
reconstructie van de Nationale en 
Universiteitsbibliotheek van Bosnië
Herzegovina. Het was vijf jaar na 
het einde van de oorlog in Bosnië 

en de drie jaar lange belegering 
van de stad door Bosnisch
Servische milities. Niet alleen de 
architectuur was gehavend, ook de 
mensen. Urenlang reed ik op de 
autobaan langs ruïnes van huizen. 
Ik probeerde te begrijpen waarom 
mensen elkaar dit aandoen, wat het 
effect en de gevolgen hiervan zijn 
voor een maatschappij die al die 
jaren in een waanzinnige 
wurggreep heeft geleefd.’ 

Kamers
Het ‘Huis van Eutopia’ bestaat uit 
vijf kamers. De kelderruimte 

Filip Berte: ‘Ik wil dat de bezoeker de werkelijkheid  
binnen laat dringen’

of Collective Memory Mass 
Grave bevat Europa’s verdrongen 
verleden, de zolder of White Space/
Mirror focust op de utopie, en op 
nieuwe visies voor de toekomst. De 
kamer Protected Landscape richt zich 
op migratie, de Europese buiten
grenzen en veiligheid. De kamer 
The Graveyard concentreert zich op 
de ‘marges’ van Europa: dit zijn 
zowel minderheidsgroepen binnen 
de EU als landen aan de buiten
rand van de EU. De kamer The 
Blue Room daarentegen zoomt juist 
in op het ‘centrum’. Wie zijn ‘wij’, 
Europeanen? 

VerdoVing
De bezoeker komt in aanraking 
met verschillende media (vier 
korte films in The Graveyard, 
kijkdozen in Collective Memory 
Mass Grave, landschappelijke 
maquettes in Protected Landscape, 
schilderijen in The Blue Room). 
Dat bezoekers aan het ‘Huis’ ook 
daadwerkelijk deelnemen aan 
het project is voor Berte 
belangrijk. Door deze deelname 
wordt volgens Berte elke 
bezoeker ook voor een deel 
bewoner van het ‘Huis’. Tijdens 
verschillende kleinere exposities 

in Utrecht was Berte steeds 
aanwezig met zijn ‘Mobile 
Office’, zijn ‘mobiele bureau’, 
om de bezoeker te woord te 
kunnen staan. Berte: ‘Dat is 
uiteindelijk waar het om gaat, 
de bezoeker bereiken, de 
verdoving uitschakelen en de 
werkelijkheid binnen laten 
dringen.’

locatie: tba

Wanneer: 24 juli t/m 21 september

http://www.eutopia.be
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VJ op de Dom - Nieuwe Oude Muziek
VJ op de Dom 2013 slaat deze editie de brug tussen oude en nieuwe muziek. VJ op de Dom, dat 

in 2011 de prijs voor het Beste Regio Evenement van het land won, is een muzikaal en visueel 

spektakel en puur feesten. In 2013 in een bijzondere samenwerking tussen Festival Oude 

Muziek Utrecht, Gaudeamus Muziekweek, Utrechts Klokkenluiders Gilde, stadsbeiaardiers Arie 

Abbenes (emeritus) en Malgosia Fiebig, computerkunstenaars Born Digital en Vrede van Utrecht. 

Een centrale rol is weggelegd voor de beiaard van de Domtoren. Dit wereldberoemde instrument 

is inspiratie voor componist René Uijlenhoet om een muzikale rondreis te maken die zijn begin en 

einde heeft bij de Dom van Utrecht. De nieuwe compositie bevat een samenspel met vijf beiaards 

uit andere Europese steden die belangrijk waren voor de historische Vrede van Utrecht. Na afloop 

van het carillonconcert gaan vj’s en dj’s met de compositie en materiaal uit de programma’s van 

Oude Muziek en Gaudeamus aan de haal.

Waar: Domplein, Utrecht

Wanneer: VJ op de Dom: 31 augustus 2013

Festival Oude Muziek: 21 t/m 31 augustus 2013

Gaudeamus Muziekweek: 1 t/m 8 september 2013

www.oudemuziek.nl

www.muziekweek.nl
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NederlaNds film 
festival 
Ook in 2012 staat 
Utrecht weer tien dagen 
lang in het teken van de 
Nederlandse cinema. 
Een programma met de 
nieuwste speelfilmpre-
mières, maar ook 
documentaires, tv-pro-
ducties, animaties en 
korte films. Tijdens het 

jeugdpodiumkunsten-
festival dat niet alleen 
bestaat uit theater en 
dans, maar ook uit games, 
cabaret en muziek. KAAP 
is internationale kunst 
speciaal voor kinderen 
midden in de natuur op 
een van de mooiste forten 
van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, Fort Ruigen-
hoek in Groenekan.
tweetakt 

Waar: diverse locaties, Utrecht

Wanneer: 22 maart t/m  

7 april 2013

www.tweetakt.net

KaaP

Waar: Fort Ruigenhoek, Groe-

nekan

Wanneer: mei t/m juli 2013

www.kaapweb.nl

latiN americaN 
film festival (laff) 
Dagenlang kun je 
genieten van hoogtepun-
ten uit de Latijns-Ameri-
kaanse cinema. Tijdens 
het festival worden 
speelfilms, documentai-
res en korte films ver-
toond die vaak nergens 
anders in Nederland te 
zien zijn. Ook is er een 
uitgebreid verdiepings-
programma met lezin-
gen, debatten en 
masterclasses.
Waar: diverse locaties, Utrecht 

Wanneer: 10 t/m 15 mei 2013

www.laff.nl

BevrijdiNgs
festival
Het nationale startsein 
voor de viering van  
5 mei wordt dit jaar in 
Utrecht gegeven. Op 
het Bevrijdingsfestival 
barst het programma los 
met het beste wat 
Utrecht op muzikaal 
vlak te bieden heeft. 
Vrede van Utrecht no-
digt een speciale gast uit 

om Utrecht met de we-
reld te verbinden. Want 
Bevrijdingsdag is niet 
alleen een feestje bou-
wen, maar ook stilstaan 
bij de onvrijheid en de 
conflicten waarin veel 
mensen nog leven.
Waar: Park Transwijk, Utrecht

Wanneer: 5 mei 2013

www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl

Hét Nieuwe Podium
KuNsteNfestival 
vaN utrecHt
Festival a/d Werf en 
Springdance vormen 
vanaf 2013 samen hét 
nieuwe podiumkunsten-
festival van Utrecht. Met 
theater, dans, perfor-
mance en cross-overs. 
Een van de voorstellin-
gen is gerelateerd aan 
het thema van de Vrede 
van Utrecht-viering. Op 
17 april, de laatste dag 
van de Edward Said- 
conferentie, program-
meert het festival boven-
dien een speciale dans-
voorstelling in de Stads-
schouwburg Utrecht. 
Waar: diverse locaties, Utrecht

Wanneer: 16 t/m 26 mei 2013

www.festivalaandewerf.nl

www.springdance.nl 

de BescHaviNg
De beleving van muziek, 
het mysterie van de we-
tenschap en de verras-

sing van het onverwach-
te in één dynamisch 
openluchtfestival. Een 
dag vol avonturen en 
ontdekkingen, waar  
gevestigde namen,  
actuele trends of juist 
ondergrondse ontwikke-
lingen voorbij kunnen 
komen. Het festival 
vindt plaats op een van 
de mooiste festival-
locaties van Nederland, 
de Botanische Tuinen 
van het Utrecht Science 
Park. Vrede van Utrecht 
lanceert tijdens het fes-
tival een speciaal pro-
gramma.
Waar: Science Park (De Uithof) - 

Botanische Tuinen, Utrecht

Wanneer: 29 juni 2013 (o.v.b.)

www.debeschaving.nl

liszt coNcours
Het Liszt Concours  
presenteert Hel en  
Verdoemenis. Een  
concert-met-verhaal 
over Liszt, Goethes 
Faust en het ultieme 
pact met de duivel. 
Voor deze avond wordt 
ook een pact gesloten 
met Mathieu Heinrichs, 
die vertelt over de in-
vloed van demonen op 
het leven en de muziek 
van Liszt. Een concert-
vertelling naar Weimar 
waar u door Liszt,  
Goethe en de duivel 
wordt ontvangen.
Waar: Vredenburg  

Leeuwenbergh, Utrecht

Wanneer: 23 februari 2013, 

20.00 uur

www.vredenburg.nl, www.liszt.nl

festival worden vier 
speciale avonden geor-
ganiseerd in de open-
lucht met korte films, 
speelfilms en documen-
taires die aansluiten bij 
de thematiek van de 
Vrede van Utrecht.
Nederlands Film Festival

Waar: diverse locaties, Utrecht

Wanneer: 26 september t/m

5 oktober 2012

Waar: Binnenstad, Utrecht

Wanneer: 2 t/m 5 oktober 2012

www.filmfestival.nl

imPaKt 
In het najaar van 2012 
nodigen Impakt en Vre-
de van Utrecht diverse 
gasten uit verschillende 
windstreken uit voor een 
conferentie over de  
toekomst van onze 

beeldcultuur. Anders 
dan 300 jaar geleden 
komen de gasten niet uit 
de verschillende Euro-
pese windstreken, maar 
uit de verschillende con-
tinenten van de wereld. 
De toekomst van onze 
beeldcultuur wordt in 
grote mate bepaald door 
de globalisatie, waarbij 
met name de nieuwe en 
snel opkomende econo-
mieën van bijvoorbeeld 
China, India en Brazilië 
steeds meer invloed  
krijgen. No More  
Westerns luidt het einde 
in van de hegemonie van 
de westerse beeldcultuur 
en blikt vooruit op een 
nieuw medialandschap 
waarin niet-westerse  
spelers zich steeds  
nadrukkelijker manifes-
teren. De neerslag van 
de Conferentie wordt 
gebundeld in een publi-
catie die in 2013 tijdens 
een Impakt Event wordt 
gepresenteerd. 
Waar: diverse locaties, Utrecht 

Wanneer: 24 t/m 28 oktober 

2012

www.impakt.nl

city2cities
City2Cities is het Interna-
tionale Literatuurfestival 
van Utrecht. Elk jaar 
haalt City2Cities twee 
Europese steden naar 
Utrecht; in 2013 zijn dat 
Lissabon en Berlijn. Ont-
dek klassiekers uit de  
wereldliteratuur zoals 
Fernando Pessoa en Ber-
tolt Brecht, laat je mee-
slepen door Portugese 
fadomuziek of het typi-
sche burleske theater. 
Lissabon en Berlijn beho-
ren tot het literaire hart 
van Europa, waar beide 
steden sleutelrollen 
speelden in de hoogte- 
en dieptepunten in onze 

geschiedenis. Deze ste-
den zaten aan tafel toen 
de Vrede van Utrecht 
werd gesloten in 1713 en 
nu, eeuwen later, keren 
ze terug naar Utrecht 
voor een nieuwe ontmoe-
ting. Dit keer op het lite-
rair drielandenpunt City-
2Cities, een eve ne  ment 
met talloze (inter)natio-
nale auteurs, van wereld-
faam tot nieuw talent. 
City2Cities presenteert 
voordrachten, lezingen, 
muziek, film en thea ter, 
en creëert zo een ont-
moetingsplek voor schrij-
vers én lezers.
Waar: diverse locaties langs de 

Lange Nieuwstraat, Utrecht

Wanneer: eind april 2013

www.city2cities.nl

HollaNd aNimatioN 
film festival
Van cartoons tot experi-
mentele film, van klei- 
tot computeranimatie, 
het Holland Animation 
Film Festival biedt je een 
intense beleving van de 
animatiefilmkunst. Op 
het programma staan 
recente films, festival-
exposities, talkshows,  
lezingen en workshops.
Waar: diverse locaties, Utrecht

Wanneer: 20 t/m 24 maart 2013

www.haff.nl

tweetaKt eN KaaP
Tweetakt en KAAP zijn 
twee bijzondere, jaarlijks 
terugkerende festivals 
voor kinderen en jonge-
ren. Tweetakt is hét natio-
naal en internationaal 
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Festival  
De Basis

Generaal b.d. Peter van Uhm vertelde tijdens 
TEDx 2011 gedreven waarom hij en zijn solda-
ten kiezen voor het geweer als instrument om 
te werken aan een betere wereld. Dat optreden 
vormde de inspiratie voor Festival De Basis op 
de voormalige Vliegbasis Soesterberg waarin 
de relatie tussen de ‘gewone bevolking’ en de 
Nederlandse defensie centraal staat.
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terug naar De Basis
Van vrijdag 13 september tot  
en met zondag 22 september  
(21 september: International Day 
of Peace) vindt het Festival De 
Basis plaats. Bewoners van Soest 
en Zeist, kunstenaars en kunstvak
studenten verzorgen samen een 
publieksmanifestatie boordevol 
beeldende kunst, muziek, theater 
en film met als onderwerp ‘2013: 
oorlog en vrede in Nederland’. 
De bijzondere natuur, de schilder 
achtige gebouwen, zoals shelters, 
munitiebunkers en startbanen en 
de geschiedenis van het terrein 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en de Koude Oorlog (Camp New 
Amsterdam) vormen de aan
leiding en de achtergrond voor 
onder andere installaties, tentoon
stellingen, performances, ‘expedi
ties’ op het terrein, sport en spel 
en concerten. Er is ruimte voor 
informatievoorziening, debat en 
ontmoetingen. Kunstvakstuden
ten van de HKU (faculteit 
theater) en van de Toneel
academie Maastricht nemen deel 
aan het festival. Net als een hele 
reeks professionele kunstenaars, 
waaronder:  Laurence Aegerter, 
Henrik Hakansson, Erik Odijk, 
Sanja Medic, Roosje Klap & Kaleb 
de Groot, Kyteman en het 
Metropole Orkest.

Organisatie
Festival De Basis 2013 wordt opgezet 

door Vrede van utrecht (uitvoerend 

producent: Huis a/d Werf), samen 

met cBKu, SKOr, het utrechts  

Landschap en de projectgroep  

Vliegbasis Soesterberg.

De samenwerking met deze en 

verschillende andere organisaties 

zorgt voor een brede en verscheiden 

achterban, zoals verenigingen en 

organisaties uit Soest en Zeist, 

Nationaal Militair Museum i.o., het 

Veteranen instituut, de HKu en 

Toneelacademie Maastricht.

CrOwn Of CreatiOn
Het is niet direct iets dat je 
associeert met de discipline en 
vechtlust van het leger: bloemen. 
Toch kiest beeldend kunstenaar 
Erik Odijk voor een floraal 
motief op de wanden van bunker 
76. Wie goed om zich heen kijkt, 
komt op de vliegbasis namelijk 
veel zeld zame bloemensoorten 
tegen. De bloemen symboliseren 
de trans formatie die de vliegbasis 
van een militair terrein naar een 
natuur landschap ondergaat, 
maar legt ook een link naar de 
protest beweging zoals de 
flowerpower. Helemaal  in lijn 
met de collec tieve gedachte van 
de jaren ’60 nodigde Odijk zeven 
kunste naars uit om samen met 
hem te werken aan een gezamen
lijke muur tekening. De gast
kunst enaars zijn: Dennis 
Amatdjais, Rob Birza, Robbie 
Cornelissen, Hadassah 
Emmerich, Jan van de Pavert, 
Laura Sassen en Judith 
Witteman.
Waar: munitiebunker 76

Wanneer: 13 t/m 22 september 2013

vrille
Betonnen hangars met een 
doorgang in de vorm van een 
vliegtuig. Alsof het vliegtuig zelf 
het gat als een spoor achter heeft 
gelaten. De vorm van de vlieg tuig
hangar zorgt voor de verste viging 
van de constructie in het geval van 
bombardementen, maar levert 
tegelijkertijd een wonderlijk beeld 
op. Het inspireerde kunstenaar 
Sanja Medic tot het werk 
‘Vrille’; de tolvlucht van een 
vliegtuig gevang en in dertien 
architectonische stills.
Waar: munitiebunker 75

Wanneer:  13 t/m 22 september 2013

the reCeptOr
The Receptor is een krant van de 
grafisch ontwerper Roosje Klap 
en beeldend kunstenaar Kaleb 
de Groot, die de feiten en 
mythes rondom de vliegbasis 
ontrafelt. The Receptor 
verschijnt vier keer, waarbij 

telkens een ander thema als 
uitgangspunt wordt genomen 
(Het Geheim, De Liefde, e.a.). 
Gelijktijdig met de krant 
verschijnt een website waarop 
achtergronden van het nieuws te 
lezen zijn: www.thereceptor.nl. 
Ook maakt de krant deel uit van 
een als kunst werk ‘vermomd 
informatie centrum’ dat Klap en 
De Groot in de komende jaren 
ontwikkelen met allerhande 
overblijfselen uit de NAVO
periode.
Waar: diverse locaties en www.thereceptor.nl  

Wanneer: 13 t/m 22 september 2013

paraDe vOOr De vreDe
Samen met bewoners en 
verenigingen uit Soest en Zeist en 
met het Nationaal Militair Museum 
i.o.  wordt een parade opgezet die 
op zaterdag 21 september ’s 
middags wordt afgenomen op de 
landingsbaan.  Lucas de Man 
(Stichting Nieuwe Helden) 
begeleidt de Parade. Hij krijgt 
onder andere ondersteuning van 
studenten vormgeving van de HKU.
Waar: Landingsbaan

Wanneer: 21 september 2013

slOtCOnCert
Op 21 september eindigt het 
Vrede van Utrechtjaar op 
Vliegbasis Soesterberg met een 
groot slotconcert op de kruising 
van de landingsbanen. Aan dit 
concert werken onder andere mee 
het Metropole Orkest en Kyteman 
& his Hiphop Orchestra. Het 
programma bestaat uit muziek die 
verbonden is met het onderwerp 
oorlog en vrede. Masterpeace is 
een belangrijke partner voor dit 
concert. Zij zullen met een 
internationale headliner het 
concert afsluiten en een doorzicht 
geven naar het grote 
vredesconcert dat op 21 september 
2014 in Egypte bij de piramide van 
Gizeh wordt gehouden.
Waar: Landingsbaan

Wanneer: 21 september 2013
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Chez vous, de vous, sans vous. De 
Vrede van Utrecht is voorgoed 
verbonden met de woorden van de 
Franse gezant Melchior de Polignac: 
wij komen onderhandelen ‘bij u, over 
u en zonder u’. Dat had hij scherp 
gezien. Frankrijk had in Utrecht 
misschien niet de beste kaarten, 
maar de Republiek der Nederlanden 
zou internationaal voorlopig zijn 
uitgespeeld. Denk #doeigoudeneeuw.

Je hoort wel eens dat de Vrede van Utrecht eigenlijk een 
opstapje was naar de Europese Unie. Een verleidelijke 
gedachte, en als je maar ver genoeg uitzoomt, klopt het nog 
ook. Bij die Vrede temde een aantal Europese landen na een 
reeks uitputtende oorlogen een agressieve grootmacht: het 
Frankrijk van de Zonnekoning. De Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal, waaruit de Unie zou ontstaan, legde in 
1951 na de Eerste en Tweede Wereldoorlog die andere 
aspirant-hegemonie aan banden: Duitsland.

Maar de verschillen zijn niet mis. De Vrede van Utrecht gaat 
over staten. Eigenlijk zou je trouwens over Vredes, meervoud, 
van Utrecht moeten spreken, want het is een reeks bilaterale 
verdragen tussen afzonderlijke landen. Over handelstarieven 
en territoria. Hun grenzen werden in Utrecht ‘definitief’ 
getrokken. Dat wil zeggen: tot 1740, toen de vrede alweer 
werd verbroken en de oude allianties elkaar opnieuw 
bevochten, in Europa, India en Amerika. 
De Europese Unie groeide daarentegen uit een totaal nieuw 
type verdrag dat over nationale grenzen heen reikt. Daarin 
geven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, in hun 
eigen belang én dat van het �supranationale� geheel. De 
Unie maakt zo de afgrenzing van die staten in praktijk juist 
minder scherp. 

Tijdens de onderhandelingen in Utrecht had de rol van de 
Nederlandse Republiek wel iets weg van de Britten op 
Wimbledon: je organiseert het toernooi, maar de 

buitenlanders gaan er altijd vandoor met de beker. De Britten 
wonnen in 1713 daarentegen de hoofdprijs: grote delen van 
het huidige Canada, het monopolie op de slavenhandel met 
de Spaanse koloniën, plus Gibraltar en Menorca. (Al raakten 
ze dat eiland even later weer kwijt aan de Fransen, waarna 
de mayonaise, specialiteit van de hoofdstad Mahón, haar 
zegetocht over de wereld kon beginnen.)

Chez vous, de vous, sans vous. Juist in eurotijden is die 
Franse wisecrack voor Nederland opnieuw actueel. Want 
zolang ‘we’ lid zijn van de EU onderhandelt Europa hoe dan 
ook ‘over ons’. Maar anders dan in 1713 heeft Nederland nu 
wel een keuze. ‘We’ kunnen ervoor kiezen met veto’s en op 
verongelijkte toon zand in de Europese machine te blijven 
strooien en bondgenoten ‘van ons’ te vervreemden. Maar 
vroeg of laat moet daarvoor worden afgerekend. Denk 
#polenmeldpunt.
We kunnen er ook voor kiezen de invloed die we in Brussel 
hebben zo aan te wenden dat Europese beslissingen zo gunstig 
mogelijk ‘voor ons’ uitpakken. Dat je soms meer en soms minder 
je zin krijgt, is onvermijdelijk. Wat dat betreft is er geen verschil 
tussen 1713 en vandaag. Maar de keuze is ‘aan ons’. 

 

Hans Steketee is redacteur van 

NRC Handelsblad en studeerde 

Nederlands in Utrecht.

Column

NRC Handelsblad / NRC Next zijn mediapartner van Vrede 

van Utrecht. Andere mediapartners zijn o.a. AD/UN, AD 

Amersfoortse Courant en RTV Utrecht.
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bruik van de mogelijk-
heid om ter verdedi-
ging op grote schaal 
gebieden onder water 
te zetten. Zo ontstond 
het grootste monu-
ment van Nederland, 
de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie: een stelsel 
van forten en vesting-
steden. Onder de noe-
mer ‘De Linie Viert 
Vrede’ presenteren de 
Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie en Vrede van 
Utrecht in samenwer-
king met diverse ge-
meenten en provincie 
een reeks culturele 
projecten. 

opera  
BlauwBaard
Holland Opera speelt 
in samenwerking met 
theatergroep DOX, het 
Carthago Consort en 
het conservatorium van 
Utrecht de thrillerope-
ra Blauwbaard, vanaf 
zonsondergang op en 
rond Fort Rijnauwen. 
Blauwbaard, in een 

woerden
In 2010 voerde de Stich-
ting Historische Spelen 
Woerden met steun van 
Vrede van Utrecht zijn 
eerste grootschalige thea-
tervoorstelling ‘1672’ op, 
samen met tal van lokale 
organisaties, sponsors en 
inwoners. ‘1672’ werd vijf 
avonden opgevoerd in 
het hart van de stad en 
won de Cultuurprijs van 
de Woerden. De voorstel-

utrechtse  
heuvelrug
De gemeente Utrecht-
se Heuvelrug organi-
seert vier activiteiten 
rondom de Vrede van 
Utrecht. Tijdens ‘Bui-
tenplaatsen 1712-2012’ 
worden acht bijzon-
dere buitenplaatsen in 
de gemeente uitge-
licht. In ‘Ontmoetin-
gen met getuigen van 
het verleden’ brengen 
kunstenaars monumen-
ten, bomen en land-
schapselementen in 
Zuidoost-Utrecht, die 
stammen uit de tijd van 
de Vrede van Utrecht 
in beeld. En verder zijn 
er de vierde editie van 
de ‘100% Buitendag’ 
en ‘Spraakwater’.
Waar: Diverse locaties in de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug

Wanneer: diverse data in 2012 

en 2013

waterlinie
Vanaf de Tachtigjarige 
Oorlog maakten de 
Staten van Holland ge-

ling ging over Woerden 
tijdens het Rampjaar. Het 
vervolg op ‘1672’ is de 
voorstelling ‘Eindelijk 
Vrede’. Ditmaal is het 
alledaagse, multiculturele 
Woerden tijdens de on-
derhandelingen in 
Utrecht van 1712 en 1713 
het uitgangspunt. 
Waar: De Kazerne, Woerden

Wanneer: 5 t/m 9 juni 2013

www.dehistorischespelen

woerden.nl

Utrechters uit 
stad en provincie
Niet alleen in de stad, maar in de hele  
provincie wordt de Vrede van Utrecht  
gevierd. Een overzicht van het programma 
in de regio.

Utrecht viert vrede met de regio

licht op de linie
Theater- en lichtspekta-
kel ter gelegenheid van 
de opening van het For-
tenseizoen. Op de 4 Lu-
netten Forten zijn licht-
installaties te zien met 
muzikale en theatrale 
performances. 
Waar: de 4 Lunetten, Beatrix

park, Utrecht

Wanneer: 20 april 2013

www.lichtopdelinie.nl

waterlinie
festival
In 2013 wordt het Wa-
terliniefestival georga-
niseerd dat verschil-
lende culturele initia-
tieven uit dorpen van 
Stichtse Vecht samen-
brengt op Fort Nieu-
wersluis. Deze initiatie-
ven monden uit in een 
locatieperformance, op 
basis van een lokaal ver-
haal over het fort of 
omgeving. Thema’s zijn 
insluiting-uitsluiting en 
oorlog-vrede.
Waar: Fort Nieuwersluis, 

Stichtse Vecht

Wanneer: 21 t/m 23 juni 2013

www.derest.nl

het vredesfort
Het Vredesfort, onder-
deel van het educatie-
programma Vrede van 
Utrecht op School, is 
een interactieve tentoon-
stelling waar schoolkin-
deren aan de slag gaan 
met de thema’s die ook 
bij de totstandkoming 
van de Vrede van 
Utrecht belangrijk  
waren. Naast het thema 
oorlog en vrede is er veel 
aandacht voor onderwer-
pen als vooroordelen, 
pesten en het zondebok-
verschijnsel. In een zes-
tal nissen van de voorma-
lige kogelvanger is een 
tweetalige (Engels en 
Nederlands) buitenten-
toonstelling ingericht. 
Waar: Fort de Bilt

Wanneer: het gehele jaar

www.vredevanutrecht2013.nl/

opschool

vertelling van Imme 
Dros en op muziek van 
Chiel Meijering, is het 
bloedstollende verhaal 
van een mysterieuze, 
rijke man die in een 
oud Fort woont. Tijdens 
een feest rond het Fort 
laat Blauwbaard z’n oog 
vallen op Judith. Blauw-
baard maakt haar het 
hof, maar vertrekt kort 
daarna. Hij geeft Judith 
de sleutels van het Fort 
én het sleuteltje van 
een deur die ze abso-
luut níet mag openen. 
Nieuwsgieriger kun je 
Judith niet maken. Al 
snel kan ze zichzelf niet 
bedwingen en maakt 
met trillende vingers 
die ene deur open. 
Waar: Fort Rijnauwen

Wanneer: 19 juni t/m 13 juli 

2013

www.operaoplocatie.nl

51

amersfoort
Beladen architec
tuur, vormgeven 
aan herinnering
In 2013 organiseert  
FASadE de tentoonstel-
ling ‘Beladen architec-
tuur, vormgeven aan 
herinnering’, over col-
lectief geheugen. Hier-
aan is een programma 
gekoppeld met debat, 
een filmprogramma en 
een excursie naar Ber-
lijn. Het programma is 
onderdeel van stichting 
Amersfoort in C.
Waar: FASadE, Amersfoort 

Wanneer: augustus/september 

2013 

http://fasade.nl

www.amersfoortinc.nl

visioen versus 
confrontatie 
In het Mondriaanhuis is 
in 2013 de expositie ‘Visi-
oen versus Confrontatie’ 
te zien waarin gedemon-
streerd wordt hoe Mond-
riaan (evenals andere 
Stijlkunstenaars) zich ver-
hield tot de wereldoorlog 
en de toekomst. De rol 
van kunst daarin staat 
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centraal. Ook is te zien 
hoe de huidige generatie 
kunstenaars daar tegen-
aan kijkt. Het programma 
is onderdeel van stichting 
Amersfoort in C.
Waar: Mondriaanhuis,  

Amersfoort

Wanneer: vanaf juni 2013

www.amersfoortinc.nl 

Zeist
KauKasische  
KrijtKring
Stichting Muziektheater-
plus presenteert een spe-
ciale bewerking van Ber-
tolt Brechts beroemde 
theaterstuk in theater 
Figi. Vijftig bewoners uit 
alle wijken uit Zeist en 
omgeving spelen en zin-
gen mee in dit spektakel.
Waar: theater Figi

Wanneer: 21 t/m 24 februari 

2013

ooK in Zeist 
het internationale kamer-
muziekfestival de Zeister 
Muziekdagen in de kerk 
van de Evangelische Broe-
dergemeente, waarbij een 
van de zeven avondcon-
certen in augustus 2013 
in het teken staat van oor-
log en vrede. Ronkende 
gitaren, zwoele stemmen, 

opzwepende beats zijn te 
horen tijdens Up2You in 
de Zeister Muziekschool 
op  1 juni 2013. Theater-
groep Koper laat je in 
mei en juni 2013 kennis-
maken met het leven van 
de onderhandelaars, de 
hofdames en hun knech-
ten uit 1713 in Slot Zeist. 
Daar is van 15 juni t/m  
1 september 2013 een 
expositie van dertig kun-
stenaars uit Zeist die zich 
lieten inspireren door 
historische prenten, teke-
ningen en documenten 
uit de onderhandelings-
periode in 1713.

veenendaal
Spring in het Park is een 
intercultureel festival 
voor en door Veenenda-
lers. Tal van lokale orga-
nisaties en groepen pre-
senteren zich hier aan 
het publiek.
Waar: Stadspark Veenendaal

Wanneer: Tijdens de Dag van 

het Park op 25 mei 2013

www.springinhetpark.nl

soest
Het Soestvrijstaal Festival 
is een muzikaal en cultu-
reel avontuur in Open-
luchttheater Cabrio met 

veel muziek en een uitge-
breide randprogramme-
ring. Jong talent krijgt 
tijdens het Soestvrijstaal 
Festival en Festival De 
Basis de kans op te treden 
voor een groot publiek.
Waar: Openluchttheater  

Cabrio, Soest

Wanneer: datum nog niet 

bekend

www.soestvrijstaal.nl

BunniK
museum  
oudamelisweerd
Medio 2013 vindt gefa-
seerd de opening plaats 
van Museum Oud- 
Amelisweerd met de 
combinatie van de  
Armando Collectie en  
de Collectie Chinese be-
hangsels uit de VOC-tijd. 
In het kader van de Vre-
de van Utrecht gaat de 
openingstentoonstelling 
over Armando en Euro-
pese geestverwante tijd-
genoten die zich ook 
hebben laten inspireren 
door de oorlogsthema-
tiek. Onder het credo: 
‘Het verleden is veel te 
lang geleden, het is een 
schande’ (Armando).
Waar: Museum  

OudAmelisweerd, Bunnik

Wanneer:  

begin september 2013

www.moa.nl

de ronde venen
In De Ronde Venen 
wordt gewerkt aan de 
Symfonie van de Veen-
steekmachine: een  
muzikaal historisch 
community project rond-
om de veensteekmachi-
ne. Het uitgangspunt is 
dat het verloren gegane 
unieke geluid van de ma-
chine wordt terugge-
haald uit het collectieve 
geheugen van de lokale 
gemeenschap en wordt 

omgezet in een muziek-
stuk. De Symfonie zal 
worden uitgevoerd door 
plaatselijke musici, mu-
ziekkorpsen en vereni-
gingen.
Waar: De Ronde Venen

Wanneer: 22 juni 2013

www.veensteekmachine.nl

de Bilt
In 2013 viert de  
gemeente De Bilt dat zij 
900 jaar geleden ontgin-
ningsrechten kreeg voor 
het gebied van Oost-
broek tot Westbroek. 
Een deel van de jubileu-
mactiviteiten vindt plaats 
in het kader van de  
Vrede van Utrecht. De 
zes dorpskernen van de 
gemeente hebben een 
gezamenlijke geschiede-
nis die tot uitdrukking 
komt in de jubileum-
viering, met als missie: 
‘Zes kernen: één toe-
komst’. Het pro  gram ma 
start op Mathildedag op 
14 maart 2013 en sluit af  
in oktober 2013.
Waar: diverse plekken in 

gemeente De Bilt

Wanneer: 14 maart t/m eind 

2013

www.900jaardebilt.nl

stichtse vecht
Slot Zuylen organiseert 
in 2013 een reeks ont-
moetingen rond een 
kunstzinnige tafel.  
Onder het genot van een 
lunch of diner wordt een 
gesprek gevoerd over 
idealen uit de tijd van de 
Verlichting. Net als in de 
18e-eeuwse salons wor-
den de conversaties  
gecombineerd met inte-
ressante wetenschappe-
lijke experimenten of 
podiumkunsten.
Waar: Slot Zuylen

Wanneer: november 2012, april, 

juni, september 2013



53Utrecht viert vrede met  VIER UTRECHTERS DIE VERBINDENUTRECHT kaNDIDaaT CUlTURElE HoofDSTaD 201853

Laten we eens samen dromen: het 
is 2018. Utrecht is Culturele 
Hoofdstad van Europa. Honderd
duizenden bezoekers uit heel 
Europa komen kijken naar optre
dens van Nederlandse en interna
tionale topkunstenaars. Er is 
muziek, dans, theater in alle denk
bare vormen, uit alle windstreken 
van de wereld. In de stad en de 
provincie zie en ervaar je op tien 
expolocaties de transformatie van 
Utrecht  in een Europese stad van 

zwermen uit over Europa en keren 
in 2018 met hun collegakunste
naars terug naar de Culturele 
Hoofdstad. Het Utrecht Science 
Park in De Uithof is een beeldend  
attractiepark van schone en 
duurzame energie. De schitteren
de buitenhuizen van de provincie 
brengen de Europese geschiedenis 
van Utrecht opnieuw tot leven met 
theater, animatie en games. En in 
de Utrechtse musea dwalen we 
door de toekomst van het vervoer, 
het geld, de religie en de stad.          

Wij durven te dromen en hebben 
alle vertrouwen in een goede 
afloop. Maar de race is nog niet 
gelopen. Utrecht heeft jou nodig!  
Word supporter en like ons op 
facebook.com/Utrecht2018 en 
gebruik #utrecht2018 als je twittert. 
Ga naar www.utrecht2018.nl en 
lees hoe je Utrecht nog meer kan 
supporten.  

kennis en cultuur. Het Stations
gebied is een futuristisch vervoers
knooppunt van wereldformaat: de 
ideale locatie voor flitsend theater 
op de perrons en een kunst
tentoon stelling in het grootste 
winkelcentrum van Nederland. 
Duizenden jonge Europeanen 
verzamelen zich in Central Park 
Soesterberg voor een zomers 
megafestival op de landingsbanen 
van de voormalige vliegbasis. 
Utrechtse dichters en muzikanten 

Utrecht kandidaat 
Culturele Hoofdstad 
van Europa 
Utrecht zit volop in de race om in 2018 Culturele 
Hoofdstad van Europa te worden. Om te winnen 
zijn twee dingen nodig. Een goed plan presen-
teren en laten zien dat we er met z’n allen voor 
gaan. Op 30 oktober 2012 aanstaande presenteren 
wij het bidbook met de titel ‘Trust the Future - Create Your 
City’ aan het Utrechtse publiek en een maand later aan de 
jury. In 2013 neemt de jury een besluit.

WE aRE 18
Utrecht’s residents and visitors have surely noticed: under the motto ‘We are 18’ 
Utrecht is warming up for the race to become European Capital of Culture in 2018! 
Utrecht’s story is about one of the fastest growing cities in the Netherlands; about an 
old city with a young, highly educated population: ‘Utrecht is 18’.
On 30 October 2012 we will present the bid book ‘Trust the Future - Create Your City’. 
In 2013 we will hear whether the jury has selected Utrecht as European Capital of 
Culture 2018. To find out more about our ambition, please visit www.utrecht2018.nl. 
The website also includes information about supporting Utrecht’s candidacy and the 
different ways to do so. We are 18! Are you also ‘18’?
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aSr, Marijke trooSt:
‘ASR voelt zich sterk verbonden 
met de stad en de regio Utrecht en 
ondersteunt daarom deze initia
tieven. Een goede samen leving in 
de regio is belangrijk voor ASR als 
werkgever. Bovendien bezit ASR 
Vastgoed veel grond in de regio. 
Door het lidmaatschap komt ASR 
in contact met onderwijs en 
cultuurinstel lingen en andere 
bedrijven in de regio om kennis te 
delen om de stad en provincie 
verder te brengen.’

BouwfondS ontwikke-
ling, Patrick jooSen: 
‘Al jarenlang heeft Bouwfonds 
Ontwikkeling sterke betrokken heid 
bij de stad Utrecht. Als 
projectontwikkelaar zijn wij bij 
zowel binnenstedelijke (her) 
ontwikkelingen als de uitleg locaties 
rondom de stad aan het werk. Het 
zijn gebiedsontwikke lingen waar 
we trots op zijn. Omdat ze een 
toegevoegde waarde hebben voor 
hun bewoners, gebruikers en 
omgeving. Bouwfonds staat 
midden in de maatschappij en stelt 

stad Utrecht: ‘kennis en cultuur’. 
Vrede van Utrecht wil bijdragen 
aan een nieuwe toekomst voor de 
stad, regio en Europa en daarom 
steunen wij dit mooie initiatief 
graag.’

corio nederland,  
Menno overtooM: 
‘Utrecht is het kloppend hart van 
Nederland en is dat op velerlei 
gebied. Haar historische rijkdom 
en de ambities voor de toekomst 
komen mooi samen in Vrede van 
Utrecht. Wij staan met ons winkel
centrum Hoog Catharijne midden 
in deze stad. We zijn er trots op om 
mee te bouwen aan Utrecht en in 
2019 een compleet nieuw Hoog 
Catharijne op te leveren. Een 
fantastische ontmoeting splaats en 
het economische hart van wat wel 
de aantrekkelijkste woonstad van 
ons land genoemd wordt.’

jaarBeurS utrecht,  
arie Brienen: 
‘Jaarbeurs staat midden in de 
samenleving. Het duurzaam 
verbinden en samenbrengen van 

altijd de kwaliteit van woon
gebieden centraal, vanuit deze 
lokale betrokkenheid delen wij de 
kernwaarden kennis en cultuur. 
Dat is de hoofdreden dat wij 
Utrecht graag willen bijstaan in de 
race om de titel van culturele 
hoofdstad in 2018. De organisatie 
Vrede van Utrecht is hierbij 
onmisbaar. Samenwerking is 
hierbij het sleutelwoord, vandaar 
dat wij dit mooie initiatief van harte 
ondersteunen.’

cMS derkS Star BuSMann, 
dolf Segaar: 
‘Het lidmaatschap van de Council 
Vrede van Utrecht past goed bij 
CMS Derks Star Busmann. Wij 
hebben een lange historie met de 
stad Utrecht. We zijn internatio
naal actief als onderdeel van 
Europa’s grootste zakelijke juri
dische dienstverlener CMS. Ook 
daarin vinden wij verbinding met 
de Vrede van Utrecht, die zorgde 
voor evenwicht in Europa. Onze 
betrokkenheid bij Vrede van 
Utrecht kan voorts gevonden 
worden in de kernwaarden van de 

Council Vrede  
van Utrecht
Meerdere invloedrijke bedrijven hebben 
zich aan Vrede van Utrecht gekoppeld 
binnen de Council Vrede van Utrecht. Zij 
zijn financieel en inhoudelijk betrokken.

Colofon
Het programma is tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met tal van 
Utrechtse culturele, maatschappelijke, 
educatieve, sportieve en religieuze instel-
lingen en het Utrechtse bedrijfsleven. 

 Stichting vrede van utrecht bedankt 
 alle partners voor hun inzet en 
 betrokkenheid.

Productie
Uitgeverij Virtùmedia, Zeist

advertentieaquisitie
Daily Productions

aan dit nummer werkten mee
vanuit virtùmedia
Hinke Hamer, Frank Noë, Marja van der 
Putten, Minke Sikkema (LineUp), Mirthe 
Smeets, Merijn van Stralen, Bram  
Tackenvogel, David Veldman 

vanuit vrede van utrecht
Anke Asselman, Maartje van Doorn, Paul 
Feld, Lonneke Laurant, Petra Orthel, 
Manon Scholten

Met dank aan Renger de Bruin

ontwerp/ vormgeving
Dietwee/ Twin Media bv, Eline Slegers

contact
Stichting Vrede van Utrecht
Kromme Nieuwegracht 70
3512 HL Utrecht
Postbus 532
3500 AM Utrecht
+31 (0)30 2393890
info@vredevanutrecht.nl

 www.vredevanutrecht2013.nl

info@utrecht2018.nl
www.utrecht2018.nl

Stichting Vrede van Utrecht is een  
initiatief van Gemeente en Provincie Utrecht 

Fondsen: 

Met dank aan: Ampco/Flashlight, Beam-
Systems, Dietwee, Evident, Explorama, 
Frismedia, Maatschap voor Communica-
tie, VODW Marketing

Mist u wat of klopt er iets niet? Laat het 
ons weten!

We hebben geprobeerd alle rechthebben-
den van het beeldmateriaal te achterhalen. 
Mocht uw foto zonder bronvermelding zijn 
gebruikt, neem dan contact met ons op en 
we zetten het recht.

mensen uit alle windstreken is 
waar het bij ons om gaat. Hierbij 
staan de ontmoeting en de 
dialoog centraal, waarbij elke 
ontmoeting steeds weer uniek is. 
Onze verbondenheid met stad en 
regio is groot. Hier zien we de 
parallel met de Council Vrede van 
Utrecht. Unieke ontmoetingen 
verbonden aan evenementen en 
activiteiten.’

nS, eloy van raaMSdonk: 
‘NS staat midden in de Neder
landse maatschappij. Met ruim  
1,1 miljoen reizigers per dag 
vormen onze stations en onze 
treinen een ontmoeting splek voor 
iedereen. Met Utrecht als klop
pend spoorhart van Nederland 
voelen wij een nauwe verbonden
heid met de stad en de regio. De 
stations van NS zijn niet alleen de 
poort naar de stad en de regio 
maar dienen ook als podium voor 
diverse maatschappelijke en 
culturele evenementen. NS ziet uit 
naar de samenwerking met Vrede 
van Utrecht om ook de trein
reizigers en bezoekers op de 
stations aangenaam te verrassen 
met dit culturele programma.’

Prorail, Patrick Buck: 
‘Spoor verbindt mensen, al meer 
dan 170 jaar. Utrecht is in het 
Nederlandse spoornetwerk het 
belangrijkste knooppunt. ProRail 
bouwt nu voor de stad een nieuw 
station (OV Terminal) om straks 
dagelijks 300.000 reizigers te 
bedienen. Ook het hoofdkantoor 
van ProRail (de Inktpot) is een 
monument en een icoon voor de 
stad. Wij voelen ons dan ook 
nauw verbonden met de stad 
Utrecht – de spoorstad van ons 
land –. Wij dragen de Council 
Vrede van Utrecht 2013 een 
bijzonder warm hart toe en geven 
dit initiatief graag alle steun.’ 

Pwc, Peter jongeriuS: 
‘Wij willen een bijdrage leveren 
aan het versterken van de positie 
van de stad en regio en Utrecht 
helpen de plek te geven die het 
verdient. Graag stellen wij dan 
ook onze kennis beschikbaar om 
tot een onderscheidend bidbook 
te komen. De agenda tot en met 
2018 met Vrede van Utrecht en 
Culturele Hoofdstad gaat helpen 
om het goud waar Utrecht op zit 
te verzilveren.’

raBoBank utrecht,  
Stijn terlingen: 
‘Toonaangevend, dichtbij en 
verbindend. Het zijn de kern
waarden van Rabobank Utrecht en 
ze zijn ook zo van toepassing op de 
Vrede van Utrecht. Mensen op 
verschillende manieren in stad en 
provincie met elkaar verbinden 
met een scala aan prachtige 
gebeurtenissen, evenementen en 
activiteiten die deze regio opnieuw 
trots maken. Dat is in alle eenvoud 
waar Vrede van Utrecht aandacht 
voor vraagt en waar Rabobank 
Utrecht om die reden van harte 
steun aan verleent.’ 

Shv, jooSt van klink: 
‘In het logo van SHV weerspiegelt 
het wapen van Utrecht, de stad 
waarmee SHV zich al sinds haar 
oprichting in 1896 als Steenkolen 
Handels Vereeniging nauw verbon
den voelt. SHV is inmiddels uitge
groeid tot een multiculturele 
onderneming met 50.000 mede
werkers en onderneemt wereld wijd 
in verschillende acti viteiten. SHV 
doet dat toekomst gericht, met 
respect voor het verleden en een 
specifieke eigen bedrijfsfilosofie. 
De uitgangs punten van Vrede van 
Utrecht sluiten nauw aan bij deze 
filosofie, reden waarom SHV zich 
graag als ‘goede buur’ aansluit bij 
de Council.’

CMS_LawTax_CMYK_from101.eps
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What’s on the agenda?

The ArT of MAking PeAce
In 2013 it will be exactly 300 years since Utrecht was the 
location of a historic global summit. As a stage and partner 
for the negotiations, the city was crucial for the future of 
Europe. Diplomats negotiated for 15 months; peace was 
established at the negotiating table and not on the battlefield. 
The Treaty of Utrecht, a global peace treaty that brought 
stability to Europe, was signed on 11 April 1713.

This magazine presents the programme for 2013, which has 
been carefully compiled with the help of our many partners. 
Utrecht will celebrate peace: on the roof of the A2 tunnel, in 
all districts and neighbourhoods, in and around the Dom 
Tower, in the museums, cultural institutions and festivals, at 
Soesterberg airbase and throughout the region. You are 
cordially invited to join us. A few highlights are described 
here. For the full programme, please see the English section 
of our website. 

The official launch of the Treaty of Utrecht tercentenary 
celebrations will be on 11 April 2013. The Royal Dutch Mint 
will strike a special commemorative coin to mark the beginning 
of a season of concerts, performances, exhibitions and 
conferences. Notable events include the unveiling of the new 
lightshow on Domplein as the centrepiece of the Trajectum 
Lumen project. The grand opening spectacle will take place 
on 13th of April on the roof above the A2 tunnel in Leidsche 
Rijn. The party will feature Junkie XL, the Metropole Orchestra 
and a spectacular firework display staged by Ephémère 
Productions of France. The next day Cultural Sunday ‘Utrecht 
Dances’ will make sure that the entire day everyone in the city 
will dance! 

MuseuMs
The Museum Quarter is taking a full part in the Treaty of 
Utrecht programme. Throughout 2013 there will be various 
special exhibitions and events at Centraal Museum, Dom 
Tower, Railway Museum, The Utrecht Archives, University 
Museum, Museum Speelklok, GeldMuseum, AAMU Museum 
of contemporary Aboriginal art and Museum 
Catharijneconvent. The common theme will be ‘War and 
Peace’, as in the title of Alexander Tolstoy’s epic novel.

cenTrAAl MuseuM - in The nAMe of 
PeAce 
This exhibition will take visitors on a journey through time, from 
the Reformation of the early sixteenth century to 1713, the 
year in which the Treaty of Utrecht was signed. The 
centrepiece will be the Treaty itself, the document which did 
so much to establish our city’s name and fame. The exhibition 
will offer many new insights into the Treaty of Utrecht as a 
turning point in European and indeed world history. 

When: 11 April - 21 September 2013
www.centraalmuseum.nl

rAilwAy MuseuM – TrAcks To The fronT 
This exhibition will highlight the military role of railways. How 
did the advent of the train influence the way in which war was 
fought in Europe? It will include many exhibits on loan from 
other countries, including wartime locomotives, armoured 
carriages and weaponry. The museum’s own collection is a 
rich source of photographs, videos, personal recollections and 
other objects of special interest. 

When: 27 March - 31 August 2013
www.spoorwegmuseum.nl

The uTrechT Archives – uTrechT in 1713
Diplomats and dignitaries from all corners of Europe 
converged on Utrecht in 1713. This exhibition will explore the 
mark they made on this hitherto small and unremarkable 
provincial city. Visitors can see where the elite and their 
entourages stayed and where they were entertained with 
lavish parties, theatre performances and grand opera. You will 
also be able to explore a seamier side to the city, with its 
gambling dens, prostitution and a thriving black market. The 
exhibition will recreate the Utrecht of 1713 through a wide 
range of everyday objects, carriages, costumes, prints and 
maps. Visitors can take their place at the negotiating table, 
meet the foreign diplomats, learn their secrets and even go on 
a virtual carriage ride through the Utrecht of 1713.

When: February 2013 - March 2014
www.hetutrechtsarchief.nl

MuseuM cAThArijneconvenT 
Museum Catharijneconvent is presenting a major exhibition 
of medieval Utrecht sculpture from before the Iconoclasm, 
the period when mobs destroyed many images in the city’s 
Catholic churches. Never before has there been a display of 
so many sculptures that escaped the waves of destruction 
unleashed between 1566 and 1580. The selection 
comprises more than 90 wooden, stone and pipeclay 
statues. They were all made in Utrecht, which was the 
economic, religious, political and cultural centre of the 
Northern Netherlands during the Middle Ages. Surviving the 
Iconoclasm will be a rare opportunity to admire the riches 
and beauty of medieval Utrecht sculpture. 

When: 16 November 2012 - 24 February 2013

Another exhibition at Museum Catharijneconvent will explore 
‘Religious Tolerance in the Golden Age’. The Netherlands and 
the Dutch have long enjoyed a reputation for tolerance and 
pragmatism. But is that reputation well founded, or is it a 
carefully maintained myth? 

When: 6 September 2013 - 5 January 2014  
www.catharijneconvent.nl

4/5 MAy:
On 5 May, the National Liberation Day Celebration will be held 
on Domplein and in the Dom Church. As is now traditional, the 
Liberation Festival will be held in Park Transwijk. Liberation Day 
also marks the opening of an outdoor photo exhibition entitled 
‘Making Peace’, which focuses on the people and institutions 
who are working to create world peace. The exhibition, 
produced by the International Peace Bureau, has been shown 
only once before – in 2010 on the banks of Lake Geneva. 

Where: Maliesingel
When: 5 May - 28 July 2013

The PeAceful ciTy 
Throughout the summer of 2013 we shall explore the concept 
of the ‘Peaceful City’. The historic treaty of 1713 provides the 
inspiration for a contemporary and very broad programme in 
which the key elements are participation and ‘bridge-building’. 
The vast majority of projects will be the work of individuals and 
groups in the city’s various neighbourhoods, as well as those 
from ten other towns in the region. There will also be various 
events, including a conference, to commemorate the 150th 
anniversary of the abolition of slavery in the Netherlands. The 
AAMU Museum of contemporary Aboriginal art is to stage an 
exhibition about the colonial history of Europe. 
Community arts projects can play an important part in the 
process of reconciliation following major conflicts. Examples 
from Northern Ireland and South America will form the focus 
of a conference held in the Stadsschouwburg. Respect for 
diversity will be reaffirmed during the national ‘Pink Saturday’ 
event, to be held in Utrecht on Saturday 29 June. Visitors to 
the Hoog Catharijne shopping centre will come face to face 
with works by leading international artists. In the run-up to 
the European Youth Olympic Festival, we shall involve the 
younger generation in a special Cultural Sunday event 
celebrating local and international street culture and sport. 
The three-day Cross Culture Festival will take The Art of 
Making Peace as its theme. 

www.aamu.nl

coMMuniTy ArT
The Community Art project culminates in a grand celebration 
on 20 and 21 June. The programme includes performances by 
the Henry Girls and Derry Playhouse, both from Northern 
Ireland, and the internationally acclaimed Peruvian theatre 
company Yuyachkani. 

Where: Stadsschouwburg Utrecht
When: 20 and 21 June 2013
www.cal-xl.nl
 
euroPe 
In the final phase of the tercentenary celebrations, our focus 
shifts as we consider Utrecht’s place in Europe, and our 
common European future. Belgian artist Filip Berte is to build 

his ‘House of Eutopia’ at a historic location in the city. Museum 
Catharijneconvent will stage the final exhibition of the season, 
examining religious tolerance in 18th-century Europe. As part 
of the PORTICO heritage project, young people from Utrecht, 
Ghent, Chester and Cologne will explore their own role in 
European history. On 31 August, Domplein will be the venue 
for the VJ New and Old Music event, a fusion of musical styles 
and visuals designed to build bridges between Utrecht and 
five other European cities. The bells of Utrecht’s magnificent 
carillons, a traditional yet very ‘hip’ instrument, will be heard far 
and wide. As the icing on the cake, from 13 September to 21 
September (International Day of Peace) we shall host an 
international festival at the province of Utrecht’s new ‘Central 
Park’, the former airbase at Soesterberg.

fesTivAl De BAsis
Festival De Basis will open on Friday 13 September and 
continue until Sunday 22 September. The unique venue is the 
former airbase at Soesterberg where an extremely varied 
programme will include theatre and music, the opportunity to 
cycle along the runways, and nature walks guided by the park 
rangers. An international conference on culture and heritage is 
planned for Wednesday 18 September, while on Thursday 19 
September we shall recall the ‘good old days’ when 
Soesterberg was home to hundreds of American soldiers and 
airmen. Friday 20 September sees a debate about the 
contemporary relevance of the Dutch constitution’s clause on 
freedom of religion and belief. It will feature prominent thinkers 
and speakers involved in these issues at national level.

Saturday 21 September is International Day of Peace and the 
official finale of the Treaty of Utrecht tercentenary celebrations. 
It will be marked by a grand Parade for Peace, which we hope 
will also include an airshow. Having enjoyed a lavish picnic on 
the runway, we shall close the day with an outdoor concert 
featuring the Metropole Orchestra, the Kyteman Orchestra and 
many others.

When: 13 - 22 September 2013 
Where: Soesterberg Airbase 
www.vredevanutrecht2013.nl/debasis

euToPiA
In July 2013, Belgian artist Filip Berte will begin work on his 
‘House of Eutopia’, to be built at a historic location in Utrecht. 
Europe continues to expand and its internal boundaries are 
rapidly fading. At the same time, its external boundaries are 
becoming every more distinct and secure. Newcomers 
seeking the modern-day EU-topia may not receive the warm 
welcome they had expected. Berte’s ‘House of Eutopia’ will 
have five rooms featuring various installations, images, 
paintings, sculptures, videos and models.

Where: (to be announced)  
When: 24 July - 21 September 
www.eutopia.be
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