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Algemeen
Het bestuur begon het jaar 2006 met
een Nieuwjaarsborrel, speciaal voor de
talrijke vrijwilligers die onze vereniging kent. De bijeenkomst vond plaats
in de Fundatie van Renswoude, waarbij
chatelaine Constance van Nijenhove
tot erelid werd benoemd. Het was een
geanimeerde bijeenkomst als blijk van
dank voor het vele werk dat deze leden
ieder jaar weer verrichten.
Op 1 september 2006 overleed ons erelid, tevens oudste lid van onze vereniging, dr. A. van Hulzen. De vereniging
liet als blijk van deelname een krans
bezorgen.
In het kader van het project Sabine zijn
de jaargangen 1927-2003 van het Tijdschrift gescand. In de loop van 2007
zullen al deze jaargangen beschikbaar
zijn voor een breed publiek via www.
sabine.nu. Daarvan zijn vanzelfsprekend
de meest recente jaargangen uitgezonderd, om de vereniging geen schade te
berokkenen.
Het bestuur vergaderde zeven keer op
de vaste vergaderplaats, de Fundatie
van Renswoude. Met de Tijdschrift
redactie en de Jaarboekredactie werden afzonderlijke besprekingen gehouden. Een afvaardiging van het bestuur
sprak eveneens enkele malen met de
Commissie Cultureel Erfgoed.
Met de Activiteitencommissie werd
regelmatig contact onderhouden. De
Adviesgroep Singels werd in de loop
van het jaar opgeheven, omdat er in het
gemeentebestuur geen politiek draagvlak meer was voor de voorgenomen
parkeergarage onder het Zocherplantsoen, ter hoogte van het Lucasbolwerk.
De derde termijn van voorzitter mr.
P. Blok verstreek dit jaar. De daardoor
ontstane vacature werd opgevuld
door mr. J.J. Degenaar. Mr. P.A. Blok
werd wegens grote verdiensten voor
de  vereniging benoemd tot erelid van
Oud-Utrecht.
In verband met het besluit van de
kerkenraad van het Citypastoraat

Domkerk om de herplaatsing van de
domtafelen nog geen doorgang te
laten vinden, werd geen beroep gedaan op het K.F. Heinfonds.
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 70).
De vereniging telde ultimo 2006 1.952
leden. Dit aantal is als volgt verdeeld:
1.683 gewone leden, 98 huisgenootleden, 31 jeugd- en U-pasleden, 22 instellingen met winstoogmerk en één
sponsor. Verder 55 bibliotheken e.a.,
22 VVV-gidsen, 13 adverteerders, 2 leden voor het leven, 6 ereleden en 32
ruilabonnementen. Het totaal aantal
leden van de vereniging blijft daarmee
net onder de 2.000 schommelen.

schrift een winkel of bedrijf in Utrecht
als onderwerp heeft, kan die firma van
Oud-Utrecht extra exemplaren van
het Tijdschrift inkopen om vervolgens
door te verkopen. Bezoekers van de
Pieterskerk, klanten van bijvoorbeeld
handwerkwinkel De Vlijt op de Lijnmarkt en boekhandel de Rooie Rat
konden op deze manier kennismaken
met de Vereniging.
Eind 2006 is een begin gemaakt met
de herziening van de huisstijl. Zowel
voor het Jaarboek als het Tijdschrift
is het tijd om een aantal zaken beter
op elkaar af te stemmen. Een en ander  gebeurt uiteraard in nauw overleg
met de redacties van zowel Tijdschrift
als Jaarboek. In 2007 zal de huisstijl in
samenhang met een nieuw PR-beleid
opgefrist dan wel aangepast worden.

Publiciteit
Evenals andere jaren was de stand van
Oud-Utrecht aanwezig bij een aantal gelegenheden: bij de Nicolaas van
der Mondelezing, op de Open Monumentendag, de Nationale Archievendag en de Sinterklaasverkoop van Het
Utrechts Archief. Actief aanspreken
van bezoekers door de standhouders
heeft dit jaar een aanzienlijk aantal
nieuwe leden opgeleverd. Die nieuwe
leden konden dankzij een samenwerking met Stichting De Plantage als
welkomstgeschenk een boek van deze
uitgeverij uitzoeken.
De Historische Cafés blijven onverminderd populair; mede dankzij de persberichten die geplaatst worden door het
Stadsblad is de opkomst meestal groot.
De herdrukte folder van de Vereniging is door diverse vrijwilligers verspreid over diverse punten in de stad
Utrecht. Tevens zijn door middel van
een mailing stapeltjes van vijftien folders aan alle Openbare Bibliotheken in
de provincie gestuurd.
Diverse malen is een nummer van het
Tijdschrift door een belanghebbende
afgenomen. Als een artikel in het Tijd-

Tijdschrift
Er verschenen in 2006 zes nummers
van het Tijdschrift. Naast meerdere bijdragen over Utrechtse kerken en kerkgenootschappen en over de geschiedenis van de universiteit plaatste de
redactie onder andere artikelen over
het Utrechtsch Kinderhuis, de 160 jaar
oude handwerkwinkel De Vlijt, de Stevensfundatie en het IJsselsteinse klooster Mariënberg. Het themanummer
handelde over Utrechtse actie- en protestbewegingen in de jaren 1968 - 1982.
Op dit nummer kreeg de redactie veel
positieve reacties, bovendien raakte
de losse oplage geheel uitverkocht. De
vaste rubrieken - Van de Bestuurstafel,
Cultureel Erfgoed en Literatuursignalement - werden voortgezet. Vanaf nummer 5 van de jaargang nam de redactie
ook weer regelmatig boekbesprekingen
op. Gedurende 2006 is de redactie niet
van samenstelling veranderd.
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Jaarboek
Het Jaarboek 2006 werd samengesteld uit zes artikelen over verschillende onderwerpen. Vanwege het artikel
van Ludo ten Cate en Kees Smit, geti-

teld ‘Doodstraf voor ‘Kalverliefde’ te
Rhenen in 1723’, werd het Jaarboek op
zondag 26 november gepresenteerd
in Museum het Rondeel te Rhenen.
Dr. P.D. ’t Hart vertelde als redactievoor
zitter over de inhoud van het Jaarboek
in het algemeen en over het artikel van
Kees Smit over bestialiteit in Rhenen
in het bijzonder. De heer Frans Rikhof
sprak over zijn artikel over kapelanieën
in de Dom, waarna de voorzitter van de
Vereniging het eerste exemplaar aanbood aan de wethouder cultuur van de
gemeente Rhenen mevrouw E. van den
Bosch. De bijeenkomst werd muzikaal
opgeluisterd door de Liereleiers.
De kroniek over het jaar 2005 werd verzorgd door Ingrid en Simon den Daas.

dinsdag 14 februari in de Pieterskerk
te Utrecht. De lezing was getiteld
‘Domplein toont zijn schatten’ en werd
gehouden door Theo M.H. van Wijk, de
geestelijk vader van en de stuwende
kracht achter het Project Domplein
2013. Hij sprak over de algehele herontwikkeling van en vooral onder het
Domplein, die het plein een door het
verleden geïnspireerde nieuwe belevingswaarde zal geven. Er werden ruim
150 bezoekers geteld, opvallend veel
jongeren waren aanwezig.
Het jaarlijkse Groot Evenement vond
plaats op zaterdag 20 mei: de Hollandse Waterlinie werd bezocht. 52
leden namen deel aan een weliswaar
natte, maar zeer leerzame excursie.

Ledenvergaderingen
en andere activiteiten
De voorjaarsledenvergadering vond
plaats op donderdag 22 juni 2006 in
de voormalige Algemene Bibliotheek
van de Universiteit Utrecht, aan de
Wittevrouwenstraat te Utrecht.
Na de vergadering gaf Edwin van den
Berg een inleiding over Lodewijk Napoleon en zijn verblijf in Utrecht, waarna
de aanwezigen werden rondgeleid. De
avond werd besloten met een drankje.
De najaarsledenvergadering vond
plaats op donderdag 16 november
2006 in Sociëteit ‘De Vereeniging’ aan
de Mariaplaats te Utrecht. Na afloop
van de vergadering volgde een rondleiding door de sociëteit, waarna een
drankje en hapje genuttigd werden.
De opkomst was bij beide vergaderingen uitstekend.
Er werden nog vele andere activiteiten
door de Vereniging of in samenwerking
met anderen georganiseerd. Het Historisch Café werd maandelijks gehouden
in het Zaadhuis van het Universiteitsmuseum, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus en bleef
goed tot zeer goed bezocht.
De jaarlijkse Van der Mondelezing,
ditmaal de 21e editie, vond plaats op

Commissie Cultureel Erfgoed
In november 2006 hebben de commissieleden en bestuurslid Tim Schoots de
werkwijze met elkaar onder de loep
genomen. Gezamenlijk is de relatie
tussen bestuur en commissie wat uitgediept om een betere communicatie
tot stand te brengen en daardoor een
meer gestructureerde manier van werken met elkaar te bepalen.
Op het programma staat het nadenken over doelstelling en visie van de
commissie. Daarbij komen vragen aan
de orde als: ‘Wat wil de commissie,
wat kan de commissie aan, moeten
we wel alles kunnen aanpakken, wat
beschouwen we als cultureel erfgoed
en hoe zorg je voor behoud?’ En in samenhang daarmee: ‘Hoe ga je met de
Utrechtse geschiedenis om?’
In het verleden hebben we als vereniging soms gemerkt dat we achter de
feiten aanliepen en dat er behoefte
is aan vroegtijdige signalering ten
aanzien van onder andere het behoud
van cultureel erfgoed. De commissie
zal deze taak nog nadrukkelijker op
zich nemen. Daarbij is het van belang
dat ook de leden van de vereniging
hun aandachtspunten kwijt kunnen
bij de commissie.
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Lopende zaken ten aanzien van behoud
onder andere: Domplein 2013, Jongeriuscomplex, Ledig Erf 5 sloop en historie (is het veerhuis of niet), Ondiep:
het Kleine Wijk, sloop/behoud, Overleg
POS, Stationsgebied (Spaanse toren,
Van Sijpesteijnkade 25 (rijksmonument5 t/m 23), Terrein Kromhoutkazerne:
12 gatenbrug-fort Vosschegat onderdeel Hollandse waterlinie (Krommerijn zwembad), Van Boekhoven Bosch,
Woonbotenbeleid. Signaal over verval:
binnenterrein Plompetorengracht 18/
Asch van Wijckkade.
Het Bestuur
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Bestuur, redacties en commissies

De samenstelling van bestuur, redacties en commissies was in 2006 als volgt:
Bestuur
mr. P.A. Blok, voorzitter tot 16-11
mr. J.J. Degenaar, penningmeester tot 16-11,
voorzitter vanaf 16-11
mw. drs. J.T.N. Bartelink, secretaris
mw. drs. M.P. Beukers, PR-zaken
mw. drs. I. den Daas, clusters
mw. drs. M.E.G. Dirven, lid
drs. J.C.M. van Rooijen, penningmeester
vanaf 16-11
mw. drs. A.H.M. Schoots-Timmerman,
cie cultureel erfgoed vanaf 16-11
drs. E.F.L.M. van de Werdt, cie cultureel
erfgoed tot 16-11
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
mw. drs. M.A. van der Eerden-Vonk
dr. P.D. ’t Hart
drs. R. Koot
drs. H.L.Ph. Leeuwenberg
dr. J. Renes
drs. J. van der Spek
drs. M.H. Stafleu
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Activiteitencommissie
Jhr.drs. L.D.M.T. von Bönninghausen
mw. drs N. de Bruijn
P.J.M. Collard
J.K.L. van Laar
mw. L. Oudshoorn
mw. P. Vlot-Werner
A. van der Wees

Commissie Cultureel Erfgoed
drs. F.H.J. Wensing (voorzitter a.i.)
J. van den Akker
H. Beugels
P. Donkersloot (contactpersoon
Prov. Commissie Heemschut)
M. de Graaf
ir. J.N.M. de Grood
drs. M. Haaksman
K. van der Haven
ing. J.R. Hoogerland
J.A. Kocken
Adviesgroep Singels
ir. C. Bos
drs. Th.P.F. Haffmans
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
dr. A.G. Rauws
Cluster website Oud-Utrecht
mw. drs. M.P. Beukers
J. Tirion
Cluster Fotografie
P.J.M. Collard
S.J. den Daas
Cluster losse en administratieve taken
mw. E. Bakker-Labordus
mw. J. van Beusichem
mw. J. Gosen-Berendse
C. Gosen
mw. L. van Loon
mw. J.M. Lasseur

vereniging Oud • Utrecht

juni 2007

Jury Oud-Utrecht Prijs
mw. drs. M.A. van der Eerden-Vonk
mw. mr. E.S.C. Erkelens-Buttinger
drs. F. Vogelzang
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
ir. J.N.M. de Grood
Utrechts Monumentenfonds
drs. C. van Buren
Stichting Utrechts Geveltekenfonds
mw. drs. S. Weide
L.G. Waterman
STABU
drs. H.J. de Vries
Bestuur SPOU
mw. drs. E.M. Dijkhuizen (directeur)
mr. H.H.W. Kernkamp (voorzitter)
L.P. Kok (penningmeester)
mw. drs. R. Efdée
dr. A.P.J. Miltenburg
drs. H. Mulder
drs. N.H.W. van Xanten
Stichting Steunfonds Oud-Utrecht
drs. G.H. Abrahamse, vanaf 16-11
mr. P.A. Blok, namens het bestuur tot 16-11
drs. J.D. Carrière, tot 16-11
mr. J.J. Degenaar, namens het bestuur
drs. J.C.M. van Rooijen, namens het
bestuur vanaf 16-11
Ledenadministratie en
coördinatie bezorging jaarboeken
mw. M.P.B. Bosch-Everaerd

