Voorjaarsledenvergadering 2013
Het bestuur van Oud-Utrecht nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
voorjaarsledenvergadering op donderdag 16 mei 2013 om 19.30 uur in
het Jongeriuscomplex, Kanaalweg 64 in Utrecht.
De inloop is vanaf 19.00 uur met koffie en thee.
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Opening
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen van de najaarsledenvergadering 2012 (zie bijlage)
Jaarverslag 2012 (zie bijlage)
Jaarrekening 2012 (zie bijlage)
Bestuurssamenstelling: het bestuur stelt voor dhr. W. Deijkers te
herbenoemen als bestuurslid.
Voortgang beleidsplan
Mededelingen vanuit de vereniging
Rondvraag
Sluiting

Na de vergadering zal architectuurhistorica en redactielid van het tijdschrift
Bettina van Santen een presentatie geven over het Jongeriuscomplex.
De avond wordt afgesloten met een borrel.
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Notulen van de najaarsledenvergadering van de Vereniging Oud-Utrecht,

op donderdag 15 november 2012 in de Luthersekerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht

Aanwezig: allen die de presentielijst hebben getekend
1 Opening
De voorzitter Heins Willemsen opent de vergadering om 19.30
uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt alle
bestuursleden voor en deelt mee dat Annemiek Roessen afwezig
is. Wim Deijkers zal haar taak vanavond overnemen.
Voorts deelt hij mee dat het de laatste vergadering voor een
bijzonder lustrumjaar is. Hij wil er nog weinig over verklappen,
maar raadt iedereen wel aan 17 maart 2013 alvast in de agenda
te zetten.
2 Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
3 Notulen van de voorjaarsledenvergadering van 24 mei 2012
Dhr. P. Blok wijst op een fout in punt vijf van de notulen. Niet de
jaarrekening 2012 is besproken, maar die van 2011. De secretaris
(Menno Wiegman) erkent de fout en zegt dat het inderdaad ging
om de jaarrekening 2011.
De voorzitter stelt voor de notulen met deze correctie goed te
keuren. De notulen worden goedgekeurd.
4 Begroting 2013
De voorzitter geeft het woord aan Lucas Janssen, de
penningmeester. Deze licht de begroting 2013 toe. Het eerste wat
opvalt is het bedrag dat begroot is voor het lustrum. Dit bestaat
uit het vrijvallen van de voorziening die is getroffen in eerdere
jaren.
De penningmeester wil inzicht geven in de baten van de
vereniging, vandaar dat de donatie van de steunstichting
voortaan staat vermeld bij de financiële baten en niet meer als
tekort wordt opgevoerd. Het bestuur wil duidelijk maken waar
het geld vandaan komt. Het is bovendien de bedoeling dat
duidelijk gaat worden waar deze donaties van de steunstichting
voor bestemd zijn. In de toekomst zal het verenigingsbestuur
expliciet aan de steunstichting vragen om activiteiten en
projecten te ondersteunen en niet meer om automatisch het
tekort te dekken.
De contributie-inkomsten zijn begroot op basis van de
contributies van eerdere jaren. Een aanwas van leden is
echter gewenst, vooral omdat de advertentie-inkomsten sterk
teruglopen.
Een aantal activiteiten zal nagenoeg hetzelfde kosten als eerdere
jaren: tijdschrift, jaarboek, ledenactiviteiten, Van der MondeLezing en de activiteiten van de commissies. Voor het lustrum
is € 20.000,- begroot, dit is deels een extra bedrag vanuit de
steunstichting en deels de vrijgevallen voorziening uit eerdere
jaren. De Oud-Utrecht Prijs wordt in 2013 niet uitgereikt en de
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grote excursie (voorheen groot evenement) is opgenomen in
de kosten voor het lustrum. De leerstoel wordt niet bekleed en
kost derhalve niets. Wel krijgt de Stichting Leerstoel een kleine
bijdrage voor secretariële kosten. De website is af, dus de kosten
voor de PR gaan weer omlaag.
Dhr. P. Blok vraagt of het verstandig is om de donatie uit de
steunstichting zo te vermelden in verband met het verkrijgen
van subsidies. De secretaris geeft aan dat deze begroting puur
voor de leden is en niet naar fondsen wordt gestuurd. Dhr.
Blok uit zijn twijfels, omdat schommelingen in een begroting
juist vragen oproepen. De secretaris zegt desondanks toch
vertrouwen te hebben in de fondswerving, bijvoorbeeld voor het
lustrum volgend jaar.
5 Voortgang beleidsplan
De voorzitter licht de voortgang van het beleidsplan toe.
Allereerst stelt hij dat de communicatie wat het bestuur
betreft sterk is verbeterd. De website is nu geheel vernieuwd
en is volgens het bestuur toegankelijk, overzichtelijk en goed
te gebruiken. Hij dankt Jeroen Tirion, de vormgever en Wim
Deijkers voor het werk dat zij hiervoor verricht hebben. Ook
loopt de digitale nieuwsbrief goed, met dank aan Annet
Werkhoven. Wel moet het nog de gewoonte worden dat meer
commissies en clusters berichten aanleveren voor de website
en nieuwsbrief.
De interne communicatie lijkt echt te verbeteren en meer
activiteiten worden op elkaar afgestemd. Zo staan volgend jaar
zowel het jaarboek als de Van der Monde-lezing in het teken van
de Vrede van Utrecht en zal Hans Zijlstra, auteur in het jaarboek
een Historisch Café verzorgen en een meewerken aan de excursie
naar het Zeisterbos volgend jaar.
Ook de externe samenwerking komt steeds meer opgang. Zo is
er een intensieve samenwerking met het Catharijneconvent
deze winter in het kader van de tentoonstelling ‘Ontsnapt aan
de Beeldenstorm’ en is er samen met Het Utrechts Archief een
prijs in het leven geroepen voor het beste profielwerkstuk van
HAVO- of VWO-leerlingen over de geschiedenis van Utrecht. Dit
is tevens een activiteit die meer jeugd bij de vereniging moet
betrekken. Volgend jaar is hopelijk de eerste prijsuitreiking.
Mw. van Winter vraagt of Oud-Utrecht ook participeert in de
viering van de Vrede van Utrecht. De voorzitter geeft aan dat de
Van der Monde-lezing en het jaarboek in het teken van de Vrede
zullen staan, maar dat het geen onderdeel zal vormen van de
lustrumviering. Juist omdat er niet teveel in het teken van de
Vrede moet staan volgens het bestuur.
Mw. van Winter vraagt of de leden via de vereniging wel op de
hoogte blijven van de activiteiten van de Vrede. De voorzitter
geeft aan dat dit zal gebeuren, maar alleen als de activiteiten
(historisch) interessant zullen zijn.
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6 Mededelingen uit de vereniging
Namens de Jaarboekredactie voert Wilbert Smulders het woord.
Dhr. Smulders heeft het voorzitterschap overgenomen van Els
Stronks. Zij zal net als Ria van der Eerden de redactie verlaten.
Dhr. Smulders is verbonden aan het departement Nederlands
van de Universiteit Utrecht, met als onderzoeksgebied moderne
letterkunde.
In 2013 zal het Jaarboek Oud-Utrecht gewijd zijn aan de Vrede van
Utrecht. Het Jaarboek zal onder andere een grondige bespreking
door historicus dr. D. Onnekink bevatten over de toedracht,
oorzaak en de betekenis van de Vrede in 1713. Daarnaast zal
Prof.dr. E. Jonker ingaan op het fenomeen van festiviteiten als
de viering van 300 jaar vrede en hoe feestjaren worden ingezet
als city branding. Het Jaarboek 2013 zal in verband met de
festiviteiten rond de viering van de vrede eerder, waarschijnlijk in
september, worden gepresenteerd.
Heins Willemsen dankt dhr. Smulders en de redactie.
Namens de Tijdschriftredactie voert Maurice van Lieshout
het woord. In december zal een themanummer over winkels
verschijnen. Het bleek een lastig onderwerp, omdat winkels
veelal geen of een slecht archief hebben. In het nummer kan
gelezen worden hoe het winkelen zich heeft kunnen ontwikkelen
van noodzaak tot ‘beleving’. Veel aandacht is er ook voor
verschillende familiebedrijven met een lange geschiedenis.
In 2013 zal veel aansluiting gezocht worden bij de lustrumviering.
Het lustrum kent vier momenten. Bij elk ‘moment’ komt een
artikel in het tijdschrift. Ook komt er een serie over historische
verenigingen in de provincie. In 2013 verschijnt daarnaast een
themanummer over Utrecht in de Koude Oorlog.
Heins Willemsen dankt dhr. Van Lieshout en de redactie.
Namens de Van der Monde-lezing voert dhr. Piet van Galen het
woord. Na overleg tussen bestuur en cluster is besloten prof.dr.
Renger de Bruin te vragen een lezing te geven over de Vrede van
Utrecht. Hij zal daarbij uitgebreid ingaan op de tentoonstelling
over de vrede in het Centraal Museum in 2013. De lezing vindt
plaats op 12 februari, zoals gebruikelijk in de Pieterskerk.
Namens de Activiteitencommissie voert Anne Marie Molensky
het woord. De Historische Cafés worden steeds beter bezocht,
ook door niet-leden. Het laatste café in het Zaadhuis ging over
de Historische Collectie van Het Utrechts Studentencorps. Lotty
Broer gaf de eerste lezing in het Bartholomeusgasthuis, over
het Utrechtse stadsrecht. Hierna gaf Wim Zwaniken een lezing
over de firma Welsingen en Zwartendijk. De laatste lezing in
2012 zal gehouden worden door Theo Poort en Arie Noordermeer
over het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Samen met de Stichting
Orgelland was er in september een excursie naar de Nicolaaskerk

in Jutphaas en in oktober verzorgde Bert Maes een rondleiding
door het singelplantsoen van Zocher.
Ook in 2013 hoopt de Activiteitencommissie op de warme
belangstelling van de leden. Heins Willemsen dankt Anne Marie
Molensky en de commissie.
Namens de Grote Excursie commissie voert Wim Deijkers het
woord. De grote excursie - voorheen ‘Groot Evenement’ - vond
dit jaar plaats op zaterdag 23 juni en sloot aan bij het landelijke
thema: Historische Buitenplaatsen. Bezocht werden de parken
van de buitenplaatsen Sandwijck, Beerschoten en Hoedringen.
Op Beerschoten werden de bezoekers verwelkomd door Marco
Glastra namens Het Utrechts Landschap. René Dessing hield
daarna een presentatie over de Nationale Buitenplaatsen. Na de
lunch was er gelegenheid om onder leiding van twee gidsen de
parken te bezoeken.
Het aantal deelnemers viel met circa 55 wat tegen gezien de
ervaringen uit andere jaren. Ondanks dat was het een geslaagde
dag met een gezonde wandeling en veel informatie.
Namens de Lustrumcommissie voert Wim Deijkers het woord. In
2013 vieren we dat onze vereniging Oud-Utrecht 90 jaar bestaat.
De vereniging is op 12 maart 1923 opgericht.
Dat wordt gevierd op verschillende momenten:
- Op zondag 17 maart 2013 vieren we de verjaardag met
een feestelijke bijeenkomst in de Geertekerk met o.a. een
optreden van Emmy Verhey. Ook zal dan het nieuw consoleboekje gepresenteerd worden, wat gebruikt zal kunnen
worden als gids (te voet of per boot) langs alle consoles aan
onze grachten.
- Op zaterdag 15 juni 2013 is de Buitendag in de natuur rond
Zeist en de vliegbasis Soesterberg. Het programma moet nog
verder uitgewerkt worden.
- Op op zondag 20 oktober 2013 gaat Oud-Utrecht Dada. Een
van de allersterkste staaltjes van ‘Uteregse’ humor uit de
geschiedenis greep plaats toen de kunstbeweging Dada
op 29 januari 1923 - stichtingsjaar van Oud-Utrecht - naar
Utrecht kwam als sluitstuk van een landelijke ‘veldtocht’. Een
bijeenkomst in het Gebouw voor Kunsten & Wetenschappen
mondde uit in optreden met heel veel tumult; zelfs de
politie kwam er aan te pas om de orde te handhaven. Dit
optreden gaan we - ook in het Gebouw voor Kunsten &
Wetenschappen - reconstrueren. Het Historisch Café van
oktober zal ook over Dada gaan.
In ons lustrumjaar viert ook het UMF zijn lustrum (70 jaar). Dat
zal plaatsvinden in de maand november 2013. Het programma
wordt nog uitgewerkt.
Het belooft dus een feestelijk en mooi, maar ook een druk jaar
te worden. Het bestuur hoopt dat alle leden aan zoveel mogelijk
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activiteiten deel kunnen nemen. In het tijdschrift van februari
volgend jaar zal in detail informatie verschijnen over al de
genoemde feestelijke activiteiten.
Namens de Commissie Cultureel Erfgoed voert Jeroen de Leede
het woord. De CCE bestaat uit tien leden en is uitsluitend in de
gemeente Utrecht actief. Nauwe contacten zijn er met andere
erfgoedinstellingen als de Bond Heemschut, USINE en het
Cuypersgenootschap. De afgelopen tijd is een aantal successen
geboekt. Zo wordt het Radiodistributiehuisje niet gesloopt. Over
de Van Sijpesteijnkade is nog veel discussie, maar de raad lijkt nu te
willen dat de kade behouden blijft. Ook hierover is veel contact met
andere organisaties. Samen met USINE worden daarnaast acties
ondernomen waar het gaat om de bescherming van industrieel
erfgoed. Er is een lijst samengesteld van rond de 40 industriële
monumenten die een status en bescherming verdienen.
Er zijn ook mislukkingen te melden. Zo wordt het Gerrit
Rietveldcollege gesloopt. De gemeente heeft de zienswijze van
de vereniging naast zich neergelegd en het bestemmingsplan
dat de sloop goedkeurt, aangenomen. Momenteel lopen er nog
twee procedures: een beroepsprocedure bij de Raad van State
en een verzoek om het pand aan te wijzen als gemeentelijk
monument bij de gemeente Utrecht.
Onzekerheid bestaat ook nog over de hovenierswoning aan de
Van Zijstweg. Het gebouw uit de 19e eeuw is, in tegenstelling tot
alles er omheen, nooit veranderd. Het interieur stamt uit 1927 en
is nagenoeg origineel. Op de plaats naast de veilinghaven plant
de gemeente helaas een zesbaansweg. Het lijkt echter de goede
kant op te gaan.
Daarnaast zet de commissie zich in om de Utrecht Collectie, die
nu verspreid is, in de volle breedte te tonen. Ook is er met Theo
van Wijk van de Stichting Domplein 2013 een actie begonnen om
de Elisabethstraptoren te herbestemmen op het Domplein.
Heins Willemsen dankt Jeroen en de commissie voor het
gedegen werk wat er geleverd wordt en de uitstekende
communicatie met het bestuur. Het gaat immers vaak over
politiek gevoelige onderwerpen.
Namens de PR-commissie voert Lex de Wever het woord. In het
komende tijdschrift zal weer een bon bijgevoegd zitten waarmee
het lidmaatschap cadeau gedaan kan worden voor slechts € 17,50.
De vereniging telt momenteel 1.978 leden. Hij benadrukt nogmaals
dat de leden de beste ambassadeurs van de vereniging zijn.
7 Rondvraag
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Collard. Deze stelt voor
de ledenvergadering volgende keer in het Jongeriuscomplex te
laten plaatsvinden. De secretaris belooft de mogelijkheden te
onderzoeken.
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Deijkers. Deze meldt dat
er nog bezorgers voor het komende Jaarboek nodig zijn voor 20
adressen in Soest.
8 Sluiting
Om 20.42 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Na de vergadering houdt dhr. G.R. Procee een presentatie over de
Lutherse kerk. De avond wordt afgesloten met een borrel.
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Jaarverslag Vereniging Oud-Utrecht 2012

Algemeen
In het in 2010 door het bestuur opgestelde beleidsplan komen vier
aandachtspunten aan de orde. Het betreft het bevorderen van de
samenwerking tussen commissies en redacties binnen de vereniging, het versterken van de samenwerking met externe partijen,
het eigentijdser maken van de communicatie en het betrekken van
jongeren bij de vereniging.
Interne samenwerking: de afstemming van activiteiten van de verschillende commissies begint steeds beter te lopen. Het bestuur is
van mening dat de verschillende commissies en redacties elkaars
activiteiten kunnen versterken. Zo zijn in 2012 afspraken gemaakt
tussen de Van der Mondelezing, de twee redacties en de activiteitencommisie.
Externe samenwerking: de afgelopen jaren is een reeks projecten
ontwikkeld in samenwerking met o.a. het Wijkbureau Leidsche Rijn,
Het Bartholomeusgasthuis en de Universiteit Utrecht. In 2012 heeft
onze vereniging het initiatief genomen om een samenwerkingsverband aan te gaan met het Catharijneconvent. Aanleiding is de
tentoonstelling `Ontsnapt aan de beeldenstorm`. In 2013 wordt
de samenwerking tussen het Catharijneconvent en Oud-Utrecht
geëvalueerd, waarna op basis van de resultaten behaald in 2012
besloten kan worden de samenwerking voort te zetten.
Communicatie: belangrijk in de communicatie zijn de website en
de digitale nieuwsbrief. De nieuwe website is inmiddels nagenoeg
afgebouwd, hoewel er in 2013 nog een koppeling met het digitale
betalingssysteem Ideal gemaakt zal worden. De digitale nieuwsbrief is dit jaar wederom 6 keer verschenen.
Jongeren: Het Utrechts Archief is in 2012 een samenwerking gestart
om gezamenlijk meer jongeren te interesseren voor de geschiedenis van Utrecht, in 2013 zal deze samenwerking uitmonden in de
Utrecht Profielwerkstukkenprijs, bedoeld voor leerlingen in 5 Havo
en 6 VWO.
Leerstoel Utrecht Studies: in 2012 is de Leerstoel Oud-Utrecht Studies vacant gebleven, nadat prof.dr.R.E. de Bruin met emeritaat is
gegaan. Met het Provinciaal Utrechts Genootschap en de Universiteit Utrecht wordt van gedachten gewisseld over de toekomst van
de leerstoel en over de wijze waarop de vereniging kan bijdragen
aan wetenschappelijk onderzoek.
Ledenvergaderingen: in 2012 hebben twee ledenvergaderingen
plaatsgevonden: op 24 mei in de Onderwegkerk in Blaucapel en
op 15 november in de Luthersekerk aan de Hamburgerstraat. Beide
vergaderingen werden redelijk bezocht.
Op 31 december 2012 telde de vereniging 1.978 leden.
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Tijdschrift
In 2012 produceerden redactie, vormgever en drukker weer vijf
gewone nummers en een – goed ontvangen – dubbeldik themanummer ditmaal gewijd aan de geschiedenis van Utrechtse
winkels. 29 verschillende auteurs, onder wie vier redactieleden,
schreven in totaal 36 langere bijdragen over onderwerpen die 26
maal (voornamelijk) de stad Utrecht betroffen en 10 maal de provincie. Thema's uit de 19e en 20e eeuw kregen de meeste aandacht
(respectievelijk 7 en 16, zonder het themanummer 3 en 10). Middeleeuwen (3), 16e en 17e eeuw (4) en 18e eeuw (3) kwamen minder
aan bod.
Bij de historische actualiteit werd aangesloten door artikelen naar
aanleiding van 40 jaar stadsarcheologie, het Jaar van historische buitenplaatsen (2) en van tentoonstellingen in Museum Catharijneconvent (2) en het Geldmuseum (1). De onderwerpen van de artikelen
waren zeer gevarieerd: van vuilbestrijding tot schaatssport, van veemarkt tot rooms protest tegen de Duitse bezetter, van laat-middeleeuwse Utrechtse beeldhouwkunst tot 20e-eeuwse ontwikkeling
van een regionaal winkelcentrum. De serie 'Aan tafel met', gewijd
aan Utrechtse eetculturen, bood een vergelijkbare variatie. De
samenstelling van de redactie bleef in 2012 ongewijzigd.
Jaarboek
In een goed gevulde Catharijnekerk te Utrecht werd op zondag 25
november het eerste exemplaar van het Jaarboek Oud-Utrecht
2012 uitgereikt. Aan Wouter van Heyst, nazaat van de familie
Van Heyst, die een waardevol 15e-eeuws handschrift schonk aan
Museum Catharijneconvent. Casper Staal schreef in het jaarboek
een artikel over dat handschrift en hij gaf bij de uitreiking ervan
een toelichting. De auteurs Hans Zijlstra en John Tholen vertelden
over hun artikelen over respectievelijk natuur en recreatie in het
Zeisterbos en over de bibliotheek van humanist Evert van de Poll.
De nieuwe voorzitter van de redactie, Wilbert Smulders, lichtte de
aanwezigen in over het jaarboek, waarin van nog zes auteurs een
stuk is opgenomen. Een mooi gevarieerd palet. Naast Wilbert Smulders trad ook Ronald Rommes tot de redactie toe. Ria van der Eerden, Huib Leeuwenberg en Els Stronks namen in 2012 afscheid van
de redactie.
Utrecht Geschiedenisprijs
Op 1 januari 2012 was de deadline voor de Utrecht Geschiedenisprijs. Het aantal inzendingen (vijf) viel tegen, maar de jury was
goed te spreken over de kwaliteit. De jury droeg unaniem Hans Zijlstra voor als winnaar van de prijs. Zijn onderzoek naar het Zeisterbos was van een goed wetenschappelijk gehalte en gebaseerd op
nieuw onderzoek in de archieven. Op 24 mei kreeg dhr. Zijlstra de
penning van Theo van de Vathorst uitgereikt uit handen van de
voorzitter. Hierna gaf hij een presentatie over zijn onderzoek. In het
Jaarboek Oud-Utrecht 2012 is het onderzoek gepubliceerd.

Activiteitencommissie
Vanaf september is het Historisch Café, vanwege de hoge opkomst
verhuisd van het Zaadhuis naar de Smeezaal van het Bartholomeusgasthuis. In 2012 kwamen de volgende onderwerpen aan
bod: Stichting Utrecht Orgelland (Peter van Dijk), zorg voor kwetsbare jongeren op landgoed Vosseveld in Soest (Maurice van Lieshout), onderzoek naar en boek over de bouw van de Domtoren
(René de Kam), Romeinse schrijfplankjes gevonden rond Fort Vechten (Wouter Vos), David van Bourgondié (Joost Soeters), de collectie memorabilia van het Utrechts Studenten Corps (Frits Broeyer).
In het nieuwe onderkomen volgden: het Utrechtse Stadsrecht
(Lotty Broer,) de firma Welsing en Zwartendijk, fabriqueurs in zijden en halfzijden stoffen (Wim Zwanikken) Utrechtse klokken die
luiden (Theo Poort en Arie Noordermeer) en sporen van slavernij in
Utrecht (Esther Captain en Hans Visser.)
Excursies: in februari bezochten de leden het Utrechts Statenjacht.
In het kader van het Jaar van de Buitenplaatsen werd onder leiding van drie leden van het Zeister Gilde een wandeling gemaakt
langs een aantal Zeister buitenplaatsen. In mei leidde Joost Soeters
de leden rond in het Museum Dorestad in Wijk bij Duurstede. I.s.m.
de Stichting Utrecht Orgelland vond op 22 september een excursie
met lezingen en orgelbespeling plaats naar de Sint Nicolaaskerk in
Nieuwegein. Bioloog en cultuurhistoricus Bert Maes leidde in oktober een rondgang door het Singelplantsoen.
Lezingen: in maart hield Thera Coppens voor een groot gehoor in
het pand van de Kunstuitleen aan de Maliebaan een verhandeling
over de Utrechtse schilder Antonius Mor. In december hield Casper
Staal in de aula van Museum Catharijneconvent een voordracht
over kerststallen, in het bijzonder over de Napolitaanse Kerststal.
Nicolaas van der Monde-lezing
De belangstelling voor de jaarlijkse Nicolaas van der Monde-lezing
op 14 februari in de Pieterskerk was weer groot. Deze keer was mr.
ing. Paul Berends van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie uitgenodigd om een voordracht te geven over de betekenis van
deze linie als drager van het - hedendaagse - landschap. Hij illustreerde dat met vele beelden en spitste zijn verhaal toe op de regio
Utrecht. Hij lichtte toe wat de betekenis is van het devies ‘Behoud
door ontwikkeling’ is: hoe oude elementen en kenmerken van de
Waterlinie een plaats (kunnen) krijgen in eigentijdse structuren.
Grote Excursie
De grote excursie met als thema ‘Historische Buitenplaatsen in de
natuur’ vond plaats op zaterdag 23 juni. Op het programma stonden bezoeken aan de parken van de buitenplaatsen Sandwijck,
Beerschoten en Hoedringen. Op Beerschoten werden de deelnemers verwelkomd door Marco Glastra namens Het Utrechts
Landschap. René Dessing hield daarna een presentatie over de
Nationale Buitenplaatsen. Na de lunch was er gelegenheid om
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onder leiding van twee gidsen de parken te bezoeken. Met ca. 55
deelnemers viel de interesse wat tegen gezien de ervaringen uit
andere jaren. Ondanks dat was het een geslaagde dag met een
gezonde wandeling en veel informatie.
Lustrum 2013 In 2012 ging een Lustrumcommissie van start ter
voorbereiding van de viering van het 90-jarig bestaan van de vereniging (opgericht 12 maart 1923). De lustrumcommissie staat
onder voorzitterschap van Annemiek Roessen met als overige
leden: Tolien Wilmer, Jetta Ernst, Heins Willemsen, Peter Donkersloot en Wim Deijkers. Op de najaarsledenvergadering maakte de
commissie het feestprogramma bekend (zie verder het verslag
van die vergadering).
Commissie Cultureel Erfgoed
Het behoud van cultureel erfgoed in de stad Utrecht is niet vanzelfsprekend. Oud-Utrecht heeft met name bij de gemeente aan de bel
getrokken voor behoud van laat 19e-eeuwse en 20e-eeuwse gebouwen. Succesvol was de jarenlange inzet voor het radiodistributiegebouw in Tuinwijk. Het college van B&W heeft besloten het pand te
behouden en met verbeterplicht te koop te zetten. De gemeenteraad ging nog een stap verder met een voorstel om het gebouw op
de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Een tweede succes is de start van de procedure voor plaatsing
van een aantal industriële gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst. De aanleiding was minder vrolijk, te weten de verontwaardiging over de sloop van een schoorsteen van het voormalige
Ontspanningsgebouw van Werkspoor. Onze commissie heeft de
historie van een ander industrieel gebouw uitgediept, namelijk
van het graanpakhuis Oudenoord 1. Voor dit leegstaande pand zijn
plannen om er een supermarkt te huisvesten. Helaas zou realisatie
van dit plan betekenen dat de bovenverdiepingen blijvend ongebruikt blijven en de gehavende gevel er troosteloos bij blijft staan.
Veel commotie was en is er over de panden aan de Van Sijpesteijnkade. De sloopplannen worden steeds concreter, de eigenaar
zet in op behoud van slechts één pand. De inzet van anderen,
waaronder onze vereniging, is hoger. De gemeenteraad speelt
een hoofdrol en heeft op eigen initiatief een variantenstudie
geïnitieerd. Wordt vervolgd.
Spannend is de slag om de Van Zijstweg. Werd begin 2012 de realisatie van een zesbaansweg door de gemeente nog als noodzakelijk
beschouwd, zo leek eind van het jaar, wederom door een onderzoek
op voorstel van de raad, de aanleg van vier banen én behoud van
de oude hovenierswoning bij de Veilinghaven dichterbij te komen.
De CCE heeft samen met andere verenigingen aan de gemeente
gevraagd dit huis op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten.
Geen succes had onze vereniging bij het verijdelen van sloopplannen voor het Gerrit Rietveld College in Tuindorp-Oost.
Ondanks onze gedegen onderbouwing met een rapport waar-
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uit de cultuurhistorische waarde van het pand blijkt, heeft de
raad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het ontbreken van een goede motivatie van de sloop is voor Oud-Utrecht,
Bond Heemschut en Cuypers Genootschap reden om in beroep
te gaan bij de Raad van State. Onze acties hebben veel aandacht
van de regionale pers gehad.
Tot de nieuwe onderwerpen op onze actielijst behoort de ‘Utrecht
collectie’. Er zijn veel voorwerpen die behoren tot de geschiedenis
van de stad. Een deel hiervan is op verschillende plekken te zien.
Een groot deel ligt in archieven en opslagplaatsen. De CCE onderzoekt hoe deze historische stadscollectie beter kan worden gepresenteerd. Om inspiratie op te doen is het Stadsmuseum Gent
bezocht: een stad met een vergelijkbare rijke geschiedenis.
De CCE is betrokken bij het plan om de restanten van de dubbele
traptoren van het Sint Elisabethgasthuis, die al jaren opgeslagen
liggen, een nieuwe plek en functie te geven als onderdeel van de
Schatkamer Domplein.

Oud • Utrecht

Bestuur, redacties en commissies
De samenstelling van bestuur, redacties en commissies was in 2012 als volgt:

Bestuur
drs. H.A.H.A. Willemsen, voorzitter; M.A. Wiegman MA MSc,
secretaris; mr. L.L. Janssen, penningmeester; W. Deijkers, clusters;
drs. A.M.P. de Wever, PR-zaken; mw. Ir. A.M. Roessen; mw. M.I.Y.
Idsinga, notulen; mw. drs. J.E. Krijnen, bestuursondersteuning
Redactie Tijdschrift
drs. M.F.R.J. van Lieshout (eindredacteur); prof. dr. L.J. Dorsman;
mw. drs E. de Ligt; mw. drs. M.C. van Oudheusden; mw. drs. J.C.M.
Pennings; R.P.N. Rhoen; mw. drs. B. van Santen; dr. K. van Vliet
Redactie Jaarboek
mw. prof.dr. E. Stronks; mw. drs. M.A. van der Eerden-Vonk; drs. R.
Koot; prof.dr. J. Renes; drs. J. van der Spek; drs. M.H. Stafleu; dr. F.
Vogelzang; Dr. W.H.M. Smulders; mw. drs. C.C.S. Wilmer; dr. R.N.J.
Rommes. Kroniek: F. Kaiser
Activiteitencommissie
J.K.L. van Laar; mw. E.M. Leussink; mw. A.M. Molensky; ing. J.
van der Wal
Commissie Cultureel Erfgoed
mr. E.A.H. van der Biezen; mw. M. Dorigo; drs. M.J. Hoekstra; Ing.
J.R. Hoogerland; H. Beugels; drs. J.J. de Leede; W.J.G. Le Large; R.
Sterk; A.A.H. Kasbergen; M.B. van Gend
PR-commissie
drs. J. Teunenbroek; mw. drs. A.C. Werkhoven-Scherpel; drs. A.M.P.
de Wever; drs. R. Wijkhuizen; M.P. Maandag (webmaster); J.
Tirion (ontwerper); mw. C.F. Huitema MA (webredacteur)
Cluster Nicolaas van der Monde-lezing
E.M. van den Berg; H. de Bruijn; mw. A. Reintjes; mw. drs. A.
Witvliet-van den Berg; ir. P. van Gaalen

Jury Utrecht Geschiedenisprijs
prof.dr.J. van Eijnatten (voorzitter); mw. drs. M.A. van der EerdenVonk; dr. F. Vogelzang
Cluster losse en administratieve taken
mw. E. Bakker-Labordus; mw. J.G. Brakkee; mw. B. KuperusMoeys; mw. J.M. Lasseur; mw. E.J. van Loon; mw. P.D. O’Connor;
mw. K. Passenier
Vertegenwoordigingen
Stichting Utrechtse Kastelen: dr. R.E. de Bruin;
Stichting Leerstoel Utrecht Studies: mr. H.W.W. Kernkamp; mw.
drs. M.A. van der Eerden-Vonk;
Provinciale commissie Utrecht van de Bond Heemschut: drs. G.H.
Abrahamse;
Utrechts Monumentenfonds: mw. H.E.M.E. Ernst;
Stichting Utrechts Geveltekenfonds: drs. P.O.J.M. Krijnen; L.G.
Waterman
Bestuur SPOU
mr. H.H.W. Kernkamp, voorzitter; mr. D.J. Brauckmann, penningmeester; mw. drs. E.M. Dijkhuizen, directeur; dr. A.P.J. Miltenburg,
secretaris; drs. N.H.W. van Xanten, tweede penningmeester; drs.
G.H. Abrahamse; mw. drs. R. Efdée
Stichting Steunfonds Oud-Utrecht
drs. H.A.H.A. Willemsen, voorzitter; mr. L.L. Janssen, penningmeester; drs. G.H. Abrahamse
Ledenadministratie en coördinatie bezorging jaarboeken
mw. M.P.B. Bosch-Everaerd;. W. Bosch

Cluster website Oud-Utrecht
J. Tirion; M.P. Maandag; mw. C.F. Huitema
Cluster Fotografie
P.J.M. Collard; mw. M. Dorigo; J. Mulder; J. Vermeulen
Cluster Grote Excursie
mw. M.J. Barreveld-Hordijk; W. Deijkers; drs. H.A.H.A. Willemsen;
mw. drs. C.C.S. Wilmer
Kerncommissie lustrum 2013
mw. ir. A.M. Roessen; mw. drs. C.C.M. Wilmer; W. Deijkers; mw.
H.E.M.E. Ernst
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Jaarrekening Vereniging Oud-Utrecht 2012
Baten en lasten
Begroting
2013

Jaarrekening
2012

Begroting
2012

Jaarrekening
2011

Begroting
2011

Contributies
Advertenties
Verkopen
Financiële baten

59.000
2.500
500
36.000

55.093
2.470
341
32.484

57.000
7.000
650
1.500

59.930
3.300
258
2.473

58.000
10.000
1.000
1.000

Totaal

98.000

90.388

66.150

65.961

70.000

Tijdschrift
Jaarboek
Ledenactiviteiten
Lustrumactiviteiten 2013
Voorziening Lustrum 2013
Van der Monde-lezing
Jaarlijks evenement
Commissies (AC / CCE / PR)
Leerstoel Utrecht Studies
Oud-Utrecht Prijs
Kosten van beheer
Ledenwerving & PR
Algemene kosten en onvoorzien

38.000
19.000
4.000
20.000
0
2.500
0
2.500
100
0
8.000
2.500
2.500

44.130
15.389
4.690
12.500
2.334
2.137
5.138
100
2.648
8.336
1.912
4.167

38.000
17.000
4.000
2.500
2.500
1.500
2.500
1.350
3.000
7.800
5.000
1.500

33.275
25.776
3.944
2.500
2.460
1.029
2.823
1.350
354
8.009
2.661
6.735

38.000
22.945
5.500
2.500
1.500
1.350
3.000
10.000
5.000
3.150

Totaal

99.100

103.481

86.650

90.916

92.945

Overschot / tekort

-1.100

-13.093

-20.500

-24.955

-22.945

Baten

Lasten

Balans
Activa
Vorderingen op korte termijn
Debiteuren
Vooruit betaalde kosten
Liquide middelen
Effecten
Geldmiddelen

Totaal

2012

2011

500
2.306

1.500
0

5.520
29.040

5.520
40.716

37.366

47.736

Passiva

2012

2011

Eigen Vermogen
Kapitaal

-5.991

7.102

Voorzieningen
Voorziening Lustrum
Donatie Lustrum nalatenschap

5.000
10.000

2.500
-

Schulden op korte termijn
Te betalen posten
Vooruit ontvangen bedragen

26.722
1.635

37.036
1.098

37.366

47.736

Totaal

De balans en de winst- en verliesrekening 2012 worden op de website van Oud-Utrecht gepubliceerd: zie www.oud-utrecht.nl.

