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Viering 900 jaar stadsrechten /// 2 juni 2022 /// activiteiten HUA   
 

Op 2 juni 2022 vieren de Utrechters dat ze precies 900 jaar geleden stadsrechten 

kregen van keizer Henrik V. En die stadsrechten worden bewaard in Het Utrechts 

Archief. Welke ontwikkeling werd er in 1122 in gang gezet? Wat betekent dit voor het 

Utrecht van nu én van morgen? In 2022 verzorgt Het Utrechts Archief een uitgebreid 

programma met een boek, tentoonstelling, digitaliseringsproject, wetenschappelijk 

symposium, feestelijke activiteiten en verschillende samenwerkingsprojecten.    

 1. Activiteiten met HUA als initiatiefnemer: 

Tentoonstelling 900 jaar Utrecht (provincie en stad) 

In 2022 organiseert HUA twee expo's om 900 jaar Utrecht in de stad en de provincie te 

vieren . Van januari tot juni ligt de nadruk op de groei van de provincie. Vanaf 2 juni staat de 

stad Utrecht centraal. Het hart van de tentoonstelling in de Expo op de Hamburgerstraat is 

de ‘topstukkenruimte’ voor de collectie van HUA. Het stadsrecht zal te zien zijn als 

‘geboortedocument’ van Utrecht. Daarnaast zijn er verschillende verhaallijnen en wordt de 

filmzaal gebruikt voor films en animaties.  

Activiteitenprogramma 

In het activiteitenprogramma gaan we de verbinding aan met verschillende 

gemeenschappen. Samen met hen maken we content, organiseren we vieringen op ons 

plein of Auditorium en verzorgen we een feestelijk programma. 

   

Educatie   

Het voornemen is om op het gebied van educatie onder meer samen te werken met de 

Utrechtse organisaties Emigratie Generatie en De Bibliotheek Utrecht. Centraal staan actief 

burgerschap, immaterieel & materieel erfgoed, erfgoedwijsheid en erfgoedparticipatie.  

Activiteiten met partners:  

Publiekspresentatie en website 900 jaar Utrechtse bestuurders 

2 juni 1122 markeert de uitvaardiging van het Utrechtse stadsrecht en het begin van een 

stadsbestuur. Wie vertegenwoordigen de inwoners van de stad in de schepenbank (vermeld 

1122) en de raad (vermeld 1196)? Voor de 12e en 13e eeuw zijn er al tientallen namen te 

achterhalen en vanaf eind 14e eeuw is het namenbestand nagenoeg compleet, in totaal 

3.000 namen. Een indrukwekkende reeks, een monument van openbaar bestuur, zoals in 

geen enkele andere stad is te vinden. HUA heeft in de afgelopen vijftien jaar samen met de 

Griffie een database samengesteld met alle namen van degenen (schepenen, raadsleden, 

schouten, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen etcetera) die in het bestuur 

van Utrecht actief zijn geweest. Het idee is een selectie te maken van historische en zittende 

bestuurders in een presentatie, fysiek in het Stadhuis, en digitaal op de website van Het 

Utrecht Archief.  

> Betrokken partijen: HUA (Kaj van Vliet, gemeentearchivaris), Griffie gemeente Utrecht 

(Merel van Hall, griffier). I.s.m. Presidium van de Utrechtse gemeenteraad, Vereniging van 

oud-raadsleden gemeente Utrecht en Evenementenbureau Gemeente Utrecht. 
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Publicatie Utrecht 900 jaar. Gekomen om te blijven 

Dit boek vertelt de geschiedenis van de stad op een andere manier. Het belicht de 

ontwikkeling van de stad in de afgelopen 900 jaar vanuit de mensen die in de stad woonden 

en die samen de stad maakten tot wat zij is geworden. Aanhakend bij het motto ‘Gekomen 

om te blijven’ gaan we op zoek naar wie dat doorheen de eeuwen zijn geweest. Wat bewoog 

bepaalde groepen om zich in de stad te vestigen? Welke drempels kwamen zij daarbij tegen? 

Waar in de stad kwamen al deze nieuwkomers te wonen? Werden bepaalde groepen 

geweerd en waarom ? Hoe veranderde dat beeld door de tijden heen? Een portret van de 

stad kortom als levende gemeenschap. 

> Betrokken partijen: HUA (Kaj van Vliet), Bettina van Santen, Arjan den Boer, WBooks. 

Website Utrecht 900 

Website met presentatie met tijdlijn met gebeurtenissen uit de afgelopen 900 jaar en 900 

portretten van Utrechters anno nu en terug in de tijd, in foto en (kort) gesproken interview.  

Ze vertellen over wat hen naar Utrecht heeft gebracht en waarom ze zijn gebleven. Enkele 

portretten worden ook gebruikt in de boekpublicatie Gekomen om te blijven. Onderdeel van 

het project is een stagemodule waarin studenten een deel van de biografische teksten 

maken.   

>Betrokkenen: HUA (Kaj van Vliet), Universiteit Utrecht (Geertje Dekkers), Caroline Arnold 

 

Symposium 900 jaar stadsarchief 

In 2022 is het archief van de stad 900 jaar oud. Wat zegt die 900 jaar historie over 

archiefvorming in bredere en specifieke zin? Gedacht wordt aan een dagvullend programma 

voor professionals, met als centraal onderwerp dat het continuüm van de informatie in het 

licht van de telkens veranderende context.> Doel: Symposium over negen eeuwen 

stadsarchief 

> Betrokkenen: HUA (Kaj van Vliet, gemeentearchivaris), UvA (Charles Jeurgens, opleiding 

Archivistiek), mogelijk i.s.m. GU (Mariëlle van der Zande, CIO) 

 

Utrecht 900 Quiz  

Ton van den Berg en Peter Gieling zijn initiatiefnemers van dit project. Op de laatste dag van 

de festiviteiten, op 11/11/2022, gaan 10 teams van 5 personen, in TivoliVredenburg met 

elkaar de strijd aan in de finale van de Grote Utrecht Quiz. Hieraan gaan, een half jaar lang, 

10 voorronden in de 10 wijken van Utrecht vooraf. In de ‘huiskamers’ van de stad wordt 

meegeleefd en ‘meegestreden’. RTV Utrecht, DUIC, AD en vele anderen besteden 

volop aandacht aan het geheel van de activiteiten. HUA is quizlocatie en levert  expertise. 

Lofen 

HUA (Kaj van Vliet) is in een adviesrol betrokken bij de uitwerking van de plannen van DOM 

Under voor een expo in het voormalige paleis Lofen (tussen Vismarkt en Domplein), waar in 

1122 het stadsrecht werd uitgevaardigd door de Duitse keizer. 
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En verder.. 

Is HUA betrokken bij verschillende publicaties, waaronder een artikel in Oud Utrecht en een 

Stripboek van tekenaard collectief De Inktpot.   


