
 

 

 

MEMORANDUM 

2021BEM109 

 

 

 

 

 

DATUM 28-5-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER 06-18982141 

ONDERWERP Zichtbaarheid ontstaan Nederlandse Staat In Utrecht 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Dit memo heeft als doel u te informeren over de stappen die zijn genomen om de zichtbaarheid van het ontstaan 

van de Nederlandse Staat in Utrecht te verbeteren in Utrecht.  

 

Achtergrond 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 25 september 2019 is de motie ‘Zichtbaarheid Ontstaan 

Nederlandse Staat in Utrecht’ aangenomen. In deze motie worden wij verzocht ons in te zetten om het ontstaan 

van de Nederlandse Staat meer zichtbaarheid te geven in de stad Utrecht.  

 

Naar aanleiding van de Statenbrief ‘afhandeling motie zichtbaarheid ontstaan Nederlandse staat in Utrecht’ van 

15 mei 2020, heeft u nog een tweetal vervolgvragen gesteld. De eerste vraag  was om uit te zoeken of het 

mogelijk is om een replica van de geboortepapieren in Het Utrechts archief toegankelijk te maken. Daarop gaf het 

college aan dat contact zou worden gelegd met de gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht als eigenaar van het 

gebouw en het Nationaal Archief als eigenaar van het document om de mogelijkheden verder te bespreken. De 

tweede vraag zag op de rol van vrijwilligersorganisaties, waarop het college heeft toegezegd om contact op te 

nemen met Vereniging Oud-Utrecht, met de vraag welke mogelijkheden zij zien om aandacht aan de Unie van 

Utrecht te besteden.  

 

Naar aanleiding hiervan zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente Utrecht en overige belanghebbenden in de 

stad. Daarover vindt u in het tweede deel van dit memo uitgebreidere informatie. Belangrijk om te benoemen is 

dat wij inmiddels op een goede manier samen optrekken met de gemeente Utrecht om projecten die de 

zichtbaarheid van het ontstaan van de Nederlandse Staat in Utrecht verbeteren, aan te jagen en aan elkaar te 

verbinden. Dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen. 

 

Opbrengsten gesprekken met partners in de stad 

1. Het Academiegebouw, Universiteitsmuseum, Universiteit Utrecht  

In december 2020 is er een eerste gesprek geweest met de meerdere betrokkenen van het Academiegebouw, de 

Universiteit Utrecht en het Universiteitsmuseum, waarin gesproken is over het verbeteren van de zichtbaarheid 

van de Unie van Utrecht, specifiek op de plek van herinnering: de aula van het Academiegebouw.  

In het gesprek werd aangegeven dat het Academiegebouw weliswaar een openbaar gebouw is, maar tijdens 

bijeenkomsten zijn sommige zalen niet toegankelijk voor iedereen, oftewel niet alles is altijd toegankelijk. Het 

gebouw wordt intensief gebruikt, het kent tussen de 100.000 en 200.000 bezoekers per jaar. Het 

Academiegebouw geeft in het gesprek aan dat zij het niet wenselijk vindt als daar ook met grote regelmaat grote 

groepen worden rondgeleid. Vandaar dat zij werken met rondleidingen op aanvraag, die kunnen op rustige 

momenten worden ingepland. De rondleidingen worden altijd gegeven door AORTA, een onafhankelijk platform 

voor ontwerp van de leefomgeving van Utrecht. In deze rondleidingen wordt stilgestaan bij de aula en worden 

bezoekers geïnformeerd over de Unie van Utrecht. 
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Het Academiegebouw is een grootscheepse renovatie aan het voorbereiden. In dat proces wordt ook de 

informatievoorziening (in het gehele pand) onder de loep genomen. Dat gaat niet alleen maar over 

bewegwijzering, maar juist ook over historische informatie. Het Universiteitsmuseum adviseert bij dit proces. We 

hebben in het gesprek aangegeven dat een facsimile van het document een mooie toevoeging zou zijn in de aula, 

om de historische gebeurtenis extra onder de aandacht te brengen op de plek van ondertekening. Er konden 

tijdens het gesprek (nog) geen toezeggingen over worden gedaan aangezien het renovatieproces nog moet 

starten. We hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden over de ontwikkelingen. 

 

De algehele opvatting is in ieder geval dat op dit moment er veel bordjes in het gebouw hangen, die nauwelijks 

gelezen worden. Nog meer bordjes heeft dus zeker niet de voorkeur. Het vervangen van bepaalde bordjes 

wellicht wel, eventueel tweetalig of met een QR-code met meer informatie online. Het voordeel van online 

informatie is dat je dat kunt blijven aanvullen met filmpjes, podcasts en andere bronnen. De vraag die echter op 

dat moment niet kon worden beantwoord naar welke landingspagina de QR-Code moest leiden. 

 

Naar aanleiding van dit eerste gesprek is er gezamenlijk een overzicht gemaakt van wat er al is op en in de buurt 

van de plek waar het document is ondertekend: 

- In tegenstelling tot eerdere informatie blijkt dat er slechts één (weliswaar de grootste) van de 

wandkleden in de aula verhaalt over de Unie van Utrecht, de andere zes wandtapijten beelden de 

faculteiten van de Universiteit Utrecht uit. 

- Buiten op het Domplein staat het standbeeld van Jan van Nassau met gouden plaquette, met op de 

achterzijde van het beeld informatie over de Unie 

- Buiten op het academiegebouw en in het pandhof hangen ANWB borden 

- Rondleidingen kunnen op aanvraag worden gegeven door AORTA 

- Jaarlijks kunnen bezoekers speciale programmering beleven tijdens Open Monumentendag 

- Een informatiebord hangt buiten de aula met korte informatie over de Unie van Utrecht 

 

We hebben tijdens het overleg ook een lijst opgesteld met een aantal ideeën die in het gesprek naar voren 

kwamen, die mogelijk kunnen worden gerealiseerd met financiële ondersteuning vanuit de subsidieregeling 

publieksbereik erfgoed: 

- Een virtuele rondleiding door het gebouw, met aandacht voor de geschiedenis van de Unie van Utrecht 

- Extra informatievoorziening over het wandkleed in de aula (gesprekken lopen) 

- Een documentaire van RTV Utrecht over de Unie van Utrecht (gesprekken lopen) 

- QR-code buiten bij het beeld van Jan van Nassau met extra informatie (gerealiseerd) 

- Een podcast van de studenten geschiedenis “Domcast” die op zoek gaan naar archiefstukken over de 

Unie van Utrecht (staat gepland) 

 

2. Het Utrechts Archief 

Om de mogelijkheid van een tentoonstelling of het maken van een facsimile te onderzoeken zijn er gesprekken 

gevoerd met Het Utrechts Archief. Aangezien het originele document niet bij Het Utrechts Archief wordt bewaard, 

kan Het Utrechts Archief wat betreft een facsimile van het document niet bijdragen. Het Utrechts Archief geeft aan 

dat zij echter wel inhoudelijk kan bijdragen. Voor projecten die deze geschiedenis zichtbaar maken, kan Het 

Utrechts Archief het bijbehorende verhaal onderzoeken en vertellen. Het Utrechts Archief heeft ook toegezegd 

het canonvenster met informatie over de Unie van Utrecht voor de Canon van Utrecht aan te leveren, dat zal nog 

voor de zomer van dit jaar worden geleverd. Landschap Erfgoed Utrecht, die de canonwebsite onderhoudt, zal 

het venster online plaatsen. Voor de huidige vensters van de Utrechtse canon kunt u naar 

https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/stad gaan.  

 

3. Universiteit Utrecht 

We zijn in gesprek gegaan met Pim Huijnen, docent digital cultural history aan de Universiteit Utrecht. Hij maakt 

samen met zijn studenten elk jaar de podcast ‘Domcast’. Deze podcast wordt gebaseerd op vragen van 

Utrechters over de geschiedenis van hun stad. De heer Huijnen wil bij de start van het nieuwe studiejaar zijn 

studenten (ook) aan de slag laten gaan met het onderwerp de Unie van Utrecht. Zie voor eerdere versies van de 

Domcast https://domcast.nl/.  

 

 

https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/stad
https://domcast.nl/
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4. Utrecht Time Machine 

De gemeente Utrecht was inmiddels ook betrokken geraakt bij het project ‘Utrecht Time Machine’, dat in het 

kader van het lustrum van de universiteit een erfgoedproject aan het ontwikkelen was. De Universiteit Utrecht, het 

Utrechts Archief, de historische vereniging Oud-Utrecht en de gemeente Utrecht, hebben een pilot uitgevoerd met 

QR codes op historische plekken die verwijzen naar een webapplicatie met erfgoedinformatie. Het doel is dat via 

deze applicatie verschillende erfgoeddatabases en collecties toegankelijk worden gemaakt. De pilot is dit voorjaar 

gerealiseerd. De wens is om deze pilot vervolgens te continueren en te verduurzamen, zodat het als een paraplu 

kan dienen voor de vele initiatieven die bestaan op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan het U900 project waarbij 

verschillende erfgoedinstellingen en verenigingen in de stad samen optrekken. We hebben de initiatiefnemers 

van de QR-code tegels of zij in het project ook aandacht wilden geven aan de Unie van Utrecht, om zo de 

zichtbaarheid te vergoten in de openbare ruimte voor deze belangrijke geschiedenis.  

 

In het kader van dit project zijn ook de informatieborden op het Academiegebouw inmiddels vervangen. 

Daarnaast is er een tegel met daarop een QR-code geplaatst in de bestrating bij het standbeeld van Jan van 

Nassau op het Domplein. De pagina waar naar toe wordt doorgeleid is nog in ontwikkeling, 

 

5. Historische Vereniging Oud-Utrecht  

We hebben inmiddels contact met de historische vereniging Oud-Utrecht over een participatieproject met als 

onderwerp de Unie van Utrecht. Het contact verloopt op dit moment via de Gemeente Utrecht, die op 9 februari 

jongstleden mede namens de provincie, met een overzicht van de initiatieven die op dat moment liepen rond het 

zichtbaar maken van de Unie van Utrecht. In de mail vragen wij de vereniging naar hun plannen en hoe wij hen 

daarin kunnen ondersteunen. Een gezamenlijk overleg zal nog plaatsvinden. 

 

Conclusie 

Ons beeld is dat we met de beschreven (aanvullende)  acties op een goede manier invulling hebben gegeven aan 

het verzoek uit de motie en kan deze daarmee dan ook als afgedaan worden beschouwd. Het zichtbaar maken 

van de ontstaansgeschiedenis blijft voor ons een aandachtspunt en wij zullen ook alert blijven op ontwikkelingen 

en deze stimuleren en aanjagen. 


