Jaarverslag Vereniging Oud-Utrecht 2007
Algemeen
Het bestuur startte het jaar 2007 met een Nieuwjaarsborrel, in het
bijzonder bedoeld als blijk van dank aan de talrijke vrijwilligers die
onze vereniging kent. De geanimeerde bijeenkomst vond plaats in
het Volksbuurtmuseum Wijk C, waar directeur Albert van Wersch
een presentatie gaf over het beleid van zijn museum.
Het bestuur vergaderde acht keer op de vaste vergaderplaats, de
Fundatie van Renswoude, en één keer in het Ariënsconvict. Met de
redactie van het Tijdschrift en het Jaarboek werden afzonderlijke
besprekingen gehouden. Ook met de Activiteitencommissie en de
Commissie Cultureel Erfgoed onderhield het bestuur contact.
De eerste termijn van secretaris mevrouw drs. J.T.N. Bartelink verstreek dit jaar. Zij was niet herkiesbaar. De daardoor ontstane vacature werd opgevuld door mevrouw C.A.M. van der Lee. Mevrouw M.
Dirven, die tweeënhalve termijn als bestuurslid de portefeuille PR
beheerde, legde haar functie neer. Het bestuur gaf aan zich te bezinnen over een mogelijke opvolger.
Ook dit jaar werden de gelederen weer versterkt met een aantal
nieuwe vrijwilligers (zie voor de samenstelling van het bestuur, de
redacties en commissies het overzicht op pagina 80).
De vereniging telde eind 2007 1.944 leden. Dit aantal is als volgt verdeeld: 1.662 gewone leden, 99 huisgenootleden, 40 jeugd- en U-pasleden, 16 instellingen met winstoogmerk en één sponsor. Verder 55
bibliotheken, 21 VVV-gidsen, 14 adverteerders, 2 leden voor het leven,
5 ereleden en 30 ruilabonnementen. Het totaal aantal leden van de
vereniging blijft daarmee net onder de 2.000 schommelen.
Publiciteit
Het jaar 2007 stond in het teken van de opfrissing van de huisstijl.
Samen met vormgever Jeroen Tirion en de redacties van het Tijdschrift en het Jaarboek is gekeken naar mogelijkheden om de lay-out
van zowel Tijdschrift als Jaarboek aan te passen.
Als eerste was het Tijdschrift aan de beurt; de resultaten zijn begin
2008 zichtbaar geworden. In de nabije toekomst zullen de andere
uitgaven van de Vereniging een opfrisbeurt ondergaan.
Net als andere jaren was de stand van Oud-Utrecht aanwezig bij een
aantal gelegenheden: bij de Nicolaas van der Mondelezing, op de
Open Monumentendag en de Sinterklaasverkoop van het Utrechts
Archief. Actief aanspreken van bezoekers door de standhouders heeft
dit jaar opnieuw een aantal nieuwe leden opgeleverd. De stand is
geprofessionaliseerd met houders voor ansichtkaarten en ander display-materiaal.
De folder van de Vereniging is door vrijwilligers verspreid over diverse
punten in de stad Utrecht. Tevens zijn door middel van een mailing
folders aan alle Openbare Bibliotheken in de provincie gestuurd.
Het bezoek van de website van Oud-Utrecht bleef vrij constant;
steeds vaker werd ook historisch en cultuur nieuws uit stad en provincie op de site geplaatst. In 2007 is begonnen met de voorbereidingen om een Nieuwsbrief per e-mail aan de leden te kunnen sturen.
Tijdschrift
Er verschenen in 2007 zes nummers van het Tijdschrift. De jaarlijkse
serie stond in het teken van het 200-jarig bestaan van het Genootschap Kunstliefde, de oudste kunstenaarsvereniging van Nederland.
Naast een schets van de geschiedenis van Kunstliefde verschenen
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korte bijdragen over schilders die in de loop der tijd een belangrijke
rol speelden in het genootschap en de Utrechtse kunstwereld. Het
decembernummer was als vanouds een themanummer, dit maal
gewijd aan het 80-jarig bestaan van het Tijdschrift 80 jaar en met
bijdragen over andere organisaties, personen en cultuuruitingen die
80 jaar werden of 80 jaar geleden ontstonden, zoals het Utrechts
Landschap, De Utrechtsche Filmliga en de Utrechtse Stichting voor
Lichamelijke Oefening. Drie 80-jarige leden van de vereniging blikten terug op de veranderingen die zij meemaakten in de stad en de
buurten waarin ze woonden.
Het initiatief van de redactie van het Tijdschrift om de vormgeving
te vernieuwen vond bij het bestuur een gunstig onthaal en werd
gekoppeld aan een geleidelijke vernieuwing van de huisstijl van de
vereniging.
Berichten vanuit het bestuur en commissies werden voortaan opgenomen in de rubriek Agenda en Berichten waarmee de vaste rubrieken Van de Bestuurstafel en Cultureel Erfgoed kwamen te vervallen.
De rubriek Literatuursignalement werd voortgezet.
Gedurende 2007 is de redactie niet van samenstelling veranderd.
Jaarboek
Het Jaarboek 2007 werd samengesteld uit vijf artikelen over verschillende onderwerpen. De presentatie ervan vond plaatsop zondag
25 november in Zalencentrum Trianon aan de Oudegracht. Mevrouw
Ludgard Mutsaers, winnaar van de Witte Vlek 2007, hield een korte
lezing over haar artikel ‘Op de maat en in de pas. De populaire danscultuur in de stad Utrecht 1918-1940’, waarna de voorzitter het eerste exemplaar aanbood aan de broers H. en J. Cornelissen. Beiden zijn
nauw verbonden met de naast Trianon gevestigde dansschool Cornelissen.
Andere artikelen waren ‘De route van de wijn’ door Mariëlla Beukers,
‘De auteur van “De verwoestinge van Bozra” ’ door G.R.W. Dibbets,
‘Van kluisters wars en slavernij, de zinspreuk hier is: dood of vrij’ door
Edwin Maes, en ‘Kunstenaars versus kunstlievenden’ door Roman
Koot. De kroniek over het jaar 2006 werd verzorgd door Ingrid en
Simon den Daas.
Ledenvergaderingen en andere activiteiten
De voorjaarsledenvergadering vond plaats op donderdag 28 juni
2007 in de Sint-Antonius van Paduakerk aan de Kanaalstraat te
Utrecht. Na de vergadering gaf de heer drs. C.H. Staal een korte inleiding over de glas-in-loodramen en de bouwgeschiedenis van deze
gerestaureerde kerk. Met een hapje en een drankje konden de leden
een korte rondleiding meemaken onder leiding van de spreker.
De najaarsledenvergadering werd gehouden op 15 november 2007 in
het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange Smeestraat in Utrecht. Na
afloop van de vergadering gaf ds. Gerrit Krul een boeiende inleiding
op de geschiedenis van het Bartholomeus Gasthuis, waarna de gelegenheid bestond om de prachtige gobelins in de regentenkamer te
bezichtigen.
De Activiteitencommissie organiseerde vele lezingen en excursies,
die uitstekend werden bezocht. Het Historisch Café werd maandelijks gehouden in het Zaadhuis van het Universiteitsmuseum, met
uitzondering van de zomermaanden juli en augustus en bleef ook
goed tot zeer goed bezocht.
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De 22e Nicolaas van der Mondelezing - dinsdag 13 februari 2007 in
de Pieterskerk te Utrecht - was gewijd aan het bouwkundige verleden van het gebouw van de voormalige rechtbank aan de Hamburgerstraat. De hoofdrol viel toe aan de Paulusabdij, die daar van 1050
tot 1580 heeft bestaan. Dit rijke bezit werd in de lezing gepresenteerd aan de hand van foto’s, historische prenten en (reconstructie)tekeningen. Ook was er aandacht voor de publiekspresentatie die
het Utrechts Archief hier in zijn nieuwe onderkomen zal inrichten.
Sprekers waren dr. K. (Kaj) van Vliet - historicus, hoofd van de afdeling
archieven van Het Utrechts Archief - en drs. H. (Hein) Hundertmark
- bouwhistoricus, adviseur van onder meer het Archeologisch en
Bouwhistorisch Centrum. Beiden zijn actief betrokken bij het onderzoek, de verbouwing en de opzet van de vaste publiekspresentatie.
Het Groot Evenement vond plaats op 12 mei 2007 en richtte zich op
het gebied tussen Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn. Een gebied,
bekend door de reeks kastelen langs de Langbroeker Wetering en om
zijn lange geschiedenis. De excursie was geheel volgeboekt.
Utrechts historische stadscollectie
Het afgelopen jaar heeft het bestuur ook de discussie over de
Utrechtse historische stadscollectie nieuw leven ingeblazen. Het doel
is om dit onderwerp opnieuw op de politieke agenda te krijgen. OudUtrecht betreurt het feit dat het grootste deel van de historische collectie van de stad Utrecht - welke over meerdere locaties is verdeeld
– op dit moment nauwelijks toegankelijk is voor het publiek. De Vereniging stelt zich op het standpunt dat een stad als Utrecht met een
behoorlijke, samenhangende visie en een daarop gestoeld beleid
betreffende haar historische collectie aan de slag behoort te gaan.
Twee bestuursleden hebben daarom gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de binnenstadsmusea, Het Utrechts Archief
en Domplein 2013 om hun mening hierover te polsen. Het initiatief
om te komen tot de ontwikkeling van een samenhangende visie van
waaruit de Utrechtse museadirecties en andere belangrijke partners
met elkaar tot een nieuw concept van tentoonstellen kunnen komen,
wordt door de vertegenwoordigers van eerder genoemde instellingen als zeer positief ervaren. Het komende jaar worden de gesprekken voortgezet met de directies van de overige musea in de stad.
Commissie Cultureel Erfgoed
De Commissie Cultureel Erfgoed heeft zich de laatste maanden van
2007 bezonnen op haar werkwijze. Dit heeft geleid tot een beleidsplan dat door het bestuur nog bekrachtigd en ondersteund moet
worden. Al eerder was op papier vastgelegd hoe de communicatie
tussen bestuur en de CCE soepel kon verlopen. Belangrijk is dat de
commissie zich zelfstandig kan ontplooien.
De wens om proactief op ontwikkelingen in te spelen vergt bezinning op wat, hoe en hoeveel onderwerpen men kan aanpakken. Bij
uitvoering wil de commissie aan het bestuur extra capaciteit (onder
andere in de vorm van externe deskundigheid) vragen. Het beleidsplan komt in april 2008 op de agenda van het bestuur.
Belangrijk thema’s zullen zijn:
- Vroegtijdige signalering, dat wil zeggen dat onderwerpen in een
besluitvoorbereidende fase aangepakt worden. Zo kan ook het
beste resultaat geboekt worden in relatie met het beschermen van
cultureel erfgoed.
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- Samenwerking met andere culturele organisaties krijgt meer aandacht.
- De inbreng van onderwerpen aangaande cultureel erfgoed en
verzoeken om advies van de politiek en betrokken burgers wordt
op dit moment reeds voorzichtig in praktijk gebracht. Daarbij is
gewenst dat duidelijk wordt aangegeven wat er van de commissie wordt verwacht.
- Om de gewone burger voor te lichten over Oud-Utrecht en de
werkzaamheden van de CCE zal de commissie een schriftelijke
publicatie voorbereiden voor week- of maandbladen in 2008.
Lopende en afgehandelde zaken:
- De bemoeienis en bezwaarschriften van commissie en bestuur
ten aanzien van het woonbotenbeleid hebben helaas geen effect
gehad.
- Verzoeken rondom het schoolplein van de Kohnstammschool en
het voorkomen van sloop en het redden van het secretariaatgebouw van de Jaarbeurs aan het Vredenburg zijn niet in behandeling genomen.
- Het Kleine wijk (complex I) Ondiep is ondanks een sterke lobby van
de bewoners, Heemschut en Oud-Utrecht helaas niet behouden.
Succes hiermee hebben we toch geboekt met de naamsbekendheid bij de politiek. Er zijn kortere lijnen afgesproken waardoor het
makkelijker is voor de commissie om voortaan advies te vragen bij
erfgoedbescherming.
- Aandacht voor de hovenierswoning van Mien aan de van Zijstweg.
- Veel energie is gaan zitten in het overleg met het POS en de NS
rondom de beeldbepalende gevel van de Sijpesteynkade 2-23.
Nr. 25 blijft staan als rijksmonument. De commissie probeert zich
hard te maken de overige nog fraaie gevels te behouden en in te
passen bij de nieuwbouw.
- De sloop van het radiodistributiehuisje aan de Menno van Coehoornstraat lijkt niet tegen te houden. Om de geschiedenis te
behouden zal één van de commissieleden er bouwhistorisch
onderzoeknaar verrichten op een later tijdstip.
- Aandacht heeft ook het dreigende verdwijnen van de heemtuin bij
het Centraal Museum.
- Er is eind 2007 flink aan de bel getrokken bij de belanghebbenden
en uitvoerenden van de restauratie van de Leeuwenbergh, toen
daar archeologische vondsten zeer snel afgebroken werden, om
de voortgang van de verbouwing ten behoeve van de vervangende
kleine zaal van Muziekcentrum Vredenburg niet te stagneren.
- Veel aandacht is er geweest met betrekking tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Fort Vossegat op het terrein van de Kromhoutkazerne (eigendom defensie) is daar niet in opgenomen. Een
van de commissieleden schreef al eerder (2006) een stukje ‘150 jaar
openlucht zwemmen in Utrecht-Oost’ waarin ook de geschiedenis
van Fort Vossegat in wordt verhaald.
- Het debatplan rondom pleinen is achterhaald. Er zal een nieuw
onderwerp in 2008 gezocht worden in samenwerking met de
betreffende commissies.
Het Bestuur
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Bestuur, redacties en commissies

Agenda en berichten

De samenstelling van bestuur, redacties en commissies was in 2007 als volgt:
Bestuur
mr. J.J. Degenaar, voorzitter
drs. J.C.M. van Rooijen, penningmeester
mw. drs. J.T.N. Bartelink, secretaris (tot 28 juni 2007)
mw. C.A.M. van der Lee, secretaris (vanaf 28 juni 2007)
mw. drs. M.P. Beukers, PR-zaken
mw drs. I. den Daas, clusters
mw. drs. M.E.G. Dirven, lid (tot 28 juni 2007)
mw. drs. A.H.M. Schoots-Timmerman, commissie cultureel erfgoed
mw. M.I.Y. Idsinga, notulen
mw. drs. J. Krijnen, adjunct-secretaris
Redactie Tijdschrift
drs. M.F.R.J. van Lieshout (eindredacteur)
prof. dr. L. J. Dorsman
mw. drs. M.C. van Oudheusden
mw. drs. J.C.M. Pennings
R.P.M. Rhoen
mw. drs. B. van Santen
dr. K. van Vliet
mw. drs. M.A. Vugts
Redactie Jaarboek
dr. P.D. ’t Hart (voorzitter)
mw. drs. M.A. van der Eerden-Vonk
drs. R. Koot
drs. H.L.Ph. Leeuwenberg
dr. J. Renes
drs. J. van der Spek
drs. M.H. Stafleu
Activiteitencommissie
Jhr.drs. L.D.M.T. von Bönninghausen
P.J.M. Collard
W. Deijkers
J.K.L. van Laar
mw. P. Vlot-Werner
A. van der Wees
Commissie Cultureel Erfgoed
drs. F.H.J. Wensing (voorzitter)
J. van den Akker
H. Beugels
P. Donkersloot (contactpersoon Prov.Cie Heemschut)
M. de Graaf
mw. C. den Hartog (adviseur commissie)
K. van der Haven
ing. J.R. Hoogerland
J.A. Kocken
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Cluster Nicolaas van der Monde-lezing
E.M. van den Berg
mw. drs. E.I. Jimkes-Verkade
mw. drs. A. Witvliet-van den Berg
Cluster Groot Evenement
mw. M.J. Barreveld-Hordijk
ing. M. Brand
Cluster website Oud-Utrecht
mw. drs. M.P. Beukers, J. Tirion
Cluster Fotografie
P.J.M. Collard, S.J. den Daas
Clust er losse en administratieve taken
mw. E. Bakker-Labordus
mw. J. van Beusichem
mw. J. Brakkee
mw. S. Brandligt
mw. E. O’Connor, C. Gosen
mw. J. Gosen-Berendse
mw. B. Kuperus-Moeys
mw. J.M. Lasseur
mw. L. van Loon
Vertegenwoordigingen
Stichting Utrechtse Kastelen: dr. R.E. de Bruin
Stichting Leerstoel Utrecht-Studies: mr. H.H.W. Kernkamp, mw. mr. E.S.C. Erkelens-Buttinger
Provinciale Commissie Utrecht van de Bond Heemschut:
drs. F.H.J. Wensing
Utrechts Monumentenfonds: drs. C. van Buren
Stichting Utrechts Geveltekenfonds: mw. drs. S. Weide,
L.G. Waterman
Bestuur SPOU
mr. H.H.W. Kernkamp (voorzitter)
L.P. Kok (penningmeester)
mw. drs. E.M. Dijkhuizen (directeur)
mw. drs. R. Efdée, dr. A.P.J. Miltenburg
drs. N.H.W. van Xanten
Stichting Steunfonds Oud-Utrecht
mr J.J. Degenaar
drs. J.C.M. van Rooijen
drs G.H. Abrahamse
Ledenadministratie & coördinatie bezorging jaarboeken
mw. M.P.B. Bosch-Everaerd
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Vereniging

Andere organisaties

Voorjaarsledenvergadering
De voorjaarsledenvergadering vindt plaats op donderdag 26 juni in
Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99 Utrecht, aanvang 19.30 uur.
De stukken vindt u los bijgevoegd bij dit nummer. Na afloop is er
de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding door de brouwerij van Oudaen.

Expositie over Vredenburg
Nog tot 20 juni is in Het Volksbuurtmuseum Wijk C de expositie Vredenburg Plein Vol Verandering te zien. Nadruk ligt op de verschillende
functies van het plein vanaf 1850: marktplaats voor runderen, paarden
en algemene waren, standplaats voor kermis en circus, centrum van
horeca, cultuur (schouwburg, bioscopen) en economie (Jaarbeurs),
opstapplaats voor diligences, trams en bussen. Ook is er aandacht
voor de nieuwste geschiedenis en de toekomst van het nu zo onherbergzame plein. Een boekje, voor € 3,50 verkrijgbaar in het museum,
gaat ook in op de geschiedenis van Vredenburg vanaf de 12e eeuw.
Het Volksbuurtmuseum Wijk C, Waterstraat 27 (bij de Jacobikerk) is
geopend op zondag en van dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 17 uur, op
de 1e zaterdag van de maand van 10 tot 15 uur. Toegang kost € 1,50,
houders van een Museumkaart of U-Pas betalen niets.

Historisch Café
Op vrijdag 13 juni is Monseigneur Jan de Kok te gast, auteur van het
onlangs verschenen Acht eeuwen Minderbroeders in Nederland.
Hij behandelt enkele thema’s uit zijn onderzoek en met name de
redenen waarom er juist van de geschiedenis van de Utrechtse
minrebroeders zo weinig bekend is. Monseigneur De Kok, franciscaner minderbroeder en voormalig hoogleraar kerkgeschiedenis,
was tot 2005 hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht.
Het Historisch Café vindt plaats in Het Zaadhuis van het Universiteitsmuseum, ingang via de Eligenstraat 37c (vanaf de Lange Nieuwstraat de zevende deur aan de rechterkant). Aanvang 17.00 uur,
toegang gratis.
Nijhoff-wandeling
Zondag 22 juni organiseert de activiteitencommissie een Nijhoffwandeling. Niels Bokhove (gastspreker tijdens het Historisch Café
van 14 maart) leidt de deelnemers rond langs plekken in Utrecht
die betekenisvol zijn geweest voor de dichter Martinus Nijhoff. Tijdens de wandeling zal Boris van den Wijngaard fragmenten voordragen uit het gedicht Awater van Nijhoff.
Start om 14.00 uur bij Salon Saffier, Herenstraat 29 (poortje tussen
27 en 33 ). De lengte van de wandeling is 5 kilometer (met onderbrekingen ). De kosten per deelnemer zijn € 7,50.
Aanmelden voor de wandeling bij mevr. P. Vlot- Werner (030) 220 26
08, op woensdag 18 en donderdag 19 juni tussen 9.00 uur en 12.00
uur (niet per voicemail ). Er kunnen maximaal 20 deelnemers meewandelen.
Lustrumviering
Dit jaar bestaat de Vereniging Oud-Utrecht 85 jaar. Een speciale lustrumcommissie is al druk bezig met de invulling van de
feestelijkheden. De lustrumviering is vastgesteld op zaterdag
25 oktober 2008. Die dag staat in het teken van de kennismaking met een aantal minder bekende kerkgebouwen onder het
motto Onbekend maakt bemind. Het jaar 2008 is tenslotte het
Jaar van het Religieus Erfgoed.
Op de lustrumdag gaan de leden van Oud-Utrecht al wandelend
en per bus langs onbekende religieuze plaatsen in de stad en de
provincie Utrecht. Ter plaatse zullen toelichtingen worden gegeven en rondleidingen worden verzorgd door mensen die betrokken zijn bij het betreffende erfgoed en er zal ook muziek klinken.
De dag wordt met een feestelijke samenkomst afgesloten.
Nadere informatie over het programma en te bezoeken (voormalige) religieuze locaties verschijnt in het oktobernummer van dit
tijdschrift.
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Lezing voormalige Paulusabdij
Op maandag 14 juli is er van 10.30 tot 14.00 uur een lezing door Kaj
van Vliet met bezichtiging van de refter van de voormalige Paulusabdij. U kunt zich melden bij de ingang van Het Utrechts Archief
aan de Hamburgerstraat (voormalige rechtbank). De lezing, in eerste instantie bedoeld voor de gidsen van Kerken Kijken Utrecht, is
voor anderen bij te wonen na aanmelding via info@kerkenkijken.nl .
Zomeractiviteiten
Zie voor agenda en mogelijkheden: kerken kijken (www.kerkenkijken.nl), forten van de Hollandse Waterlinie bezoeken (www.hollandsewaterlinie.nl), architectuurwandelingen maken (www.aorto.
nu), historisch wandelen (www.gildeutrecht.nl), religieus erfgoed
bekijken (www.2008re.nl).
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