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Aan het einde van de 19de eeuw werden er diverse historische verenigingen opge

richt in de grotere steden van Nederland. Een van de belangrijkste producten waar

mee die verenigingen zich profileerden was een jaarboek, een verzameling van lan

gere artikelen over historische onderwerpen betreffende hun werkgebied. Utrecht 

volgde vrij laat met de oprichting van een historische vereniging, en de reden daar

voor is niet helemaal duidelijk. In de meeste verenigingen speelden de lokale archi

varissen een grote rol, ook al omdat zij werden gezien als belangrijke leveranciers 

van artikelen voor de uit te geven jaarboeken. De Utrechtse archivaris, van zowel 

gemeente als rijk, S. Muller Fzn, gezien als een reus onder zijn vakbroeders, voelde 

zich ongeschikt om in een historische vereniging een belangrijke rol te spelen. 

Misschien durfde Utrecht het niet aan om zonder zijn beroemde archivaris een ver-

ad Vogelzang (1961) studeerde geschiedenis aan de eniging te beginnen. Meteen na zijn dood 

universiteiten van Utrecht en Leiden en was daarna w e r d d e Vereniging Oud-Utrecht opge

richt. De nieuwe historische vereniging 
een aantal jaren werkzaam als docent en wetenschap 

pelijk onderzoeker aan de universitaire lerarenoplei

ding in Utrecht. Vervolgens trad hij in dienst bij de besloot zonder enige discussie tot de uitga-

Federatie StichtS Cultureel Erfgoed, nu Erfgoed huis v e van een jaarboek, in het eerste nummer 

Utrecht, als consulent regionale geschiedenis. In die 
I waarvan diverse artikelen van en over S. 

functie ondersteunt hij professionele en vrijetijdshis-

torici die zich bezig houden met de geschiedenis van . M u , l e r F z n w e r d e n ° P g e n o m e n - Sindsdien 

stadiën provincie Utrecht. Hij is betrokken bij diverse heeft Oud-Utrecht ieder jaar (met een 

publicaties en series op dat gebied. . 

I enkele uitzondering) een jaarboek het licht 

doen zien en heeft dat jaarboek ook een belangrijke plaats verworven als naslag

werk voor historisch geïnteresseerden. Wat uiterlijk betreft is er het een en ander 

veranderd, de inhoud komt meestal tot stand zoals dat in 1925 ook al gebeurde: 

zonder vooropgezet plan. Wel hebben redacties gepoogd om themanummers 

samen te stellen, maar de historici die het onderzoek uitvoeren en de artikelen 

schrijven, laten zich blijkbaar slecht sturen. Aan de andere kant levert deze 'wilde 

geschiedenis' afwisselende en verrassende jaarboeken op. 
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De geschiedenis van het Jaarboek Oud-Utrecht hangt nauw samen met de geschiede

nis van de gelijknamige historische vereniging. Dat lijkt voor de hand te liggen, want 

het jaarboek is uitgave van die vereniging, maar het spreekt zeker niet vanzelf: er 

bestaan tientallen historische verenigingen die het zwaartepunt van hun inspanningen 

op heel ander gebied concentreren dan de uitgave van een jaarboek. Voor de 

Vereniging Oud-Utrecht is het jaarboek echter altijd van groot belang geweest, al zijn 

de redenen daarachter moeilijk boven water te halen. Om een geschiedenis van dat 

jaarboek te schrijven zijn weinig bronnen beschikbaar en die gaan niet expliciet in op 

de keuze voor het jaarboek. Het gaat daarbij vooral om de notulen van het verenigings

bestuur, hoewel na een paar decennia daarin maar weinig over het jaarboek wordt 

gerept. Van de verschillende redacties zijn nauwelijks notulen overgeleverd, wat het 

onmogelijk maakt de rol van de individuele redactieleden uit de doeken te doen. De 

inleidingen op de jaarboeken zelf zijn vaak zeer summier. In dit artikel wordt vooral 

ingegaan op de rol van bestuuren redacties bij de totstandkoming van de verschillende 

jaarboeken en de relatie met de doelgroep en de auteurs. Een inhoudelijke analyse van 

de jaarboeken voegt niet veel toe, omdat de jaarboeken vooral 'toevallig' ontstaan en 

het de onderscheiden redacties nooit is gelukt daarin een sterk bepalende rol te spelen. 

Genese 

Toen op 5 februari 1923 de toenmalige Utrechtse burgemeester J.P. Fockema Andreae 

een aantal historisch angehauchte heren ten stadhuize uitnodigde om te praten, was 

dat omdat 'van verschillende zijden in den laatsten tijd de wenschelijkheid betoogd 

[was] om te komen tot de oprichting van een Vereeniging, die zich met de historie van 

Utrecht zou bezighouden en o.a. in eenjaarboekje de uitkomsten van geschiedkundige 

nasporingen zou neerleggen'. ' Vanaf het allerprilste begin was dus de uitgave van een 

jaarboekje een centrale activiteit van de nieuw op te richten vereniging. Die keuze werd 

niet met redenen omkleed. Misschien was het zo overduidelijk voor de oprichters dat 

een jaarboekje bij een historische vereniging hoorde dat daarover niet expliciet gespro

ken hoefde te worden. Misschien kwam het ook door de verenigingen waar men zich 

had georiënteerd. Men was te rade gegaan in Amsterdam (het Genootschap 

Amstelodamum) en Den Haag (Die Haghe), die beide een jaarboek het licht deden zien. 

Dichter bij huis werd door het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake al sinds 1913 een 

jaarboekje uitgegeven. Niftarlake verschilde in zoverre van het nieuwe Oud-Utrecht dat 

het een regionale vereniging was: Oud-Utrecht koos bij de oprichting expliciet om zich 

te beperken tot de stad Utrecht en omstreken. Provinciaal werkte de in 1897 opgerichte 

Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht Gelre, 

die in veel opzichten een tegenhanger van Oud-Utrecht was en een vergelijkbare doel

stelling had: het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis. Ook Gelre legde 

daarbij veel nadruk op publicaties. Zij gaven bijdragen en mededelingen uit en daar-
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lOud-Utrecht 

naast een serie Werken. De bijdragen en mededelingen fungeerden als een soort jaar

boek, terwijl de Werken een serie bronnenpublicaties vormden. In de geschiedweten

schap van dat moment was het adagium, dat goede geschiedschrijving gebaseerd 

moest zijn op goed bronnenonderzoek: op veel plaatsen werd dan ook hard gewerkt 

aan de uitgave van oorspronkelijke bronnen. Ook de Utrechtse hoogleraar Otto 

Opperman (benoemd in 1909) was daarvan een belangrijke exponent, die van grote 

invloed was op de methodiek van het historisch onderzoek. Opperman was aanvanke

lijk als archivaris werkzaam geweest en het is dan ook logisch dat hij veel nadruk legde 

op het gebruik van archiefbronnen. Ook bij de oprichting van Gelre hadden archivaris

sen een hoofdrol gespeeld en de uitgave van bronnen door die vereniging is daarom 

niet verbazingwekkend. Bij Niftarlake gebeurde dat niet: die vereniging kwam voort uit 

de sociale bovenlaag en dat weerspiegelt zich ook in de gekozen onderwerpen in haar 

jaarboekjes: tot op de dag van vandaag is er veel aandacht voor buitenplaatsen en kas

telen. Oud Utrecht koos dus net als Gelre voor een jaarboek, maar niet voor de uitgave 

van bronnen. Dat kan te maken hebben met de onduidelijke rol van de Utrechtse archi

varis Samuel Muller & Fzn. 

Utrecht liep namelijk flink achter bij de oprichting van een eigen historische vereniging: 

Den Haag was daartoe al in 1890 overgegaan, Dordrecht in 1892, Amsterdam volgde in 

1900, Haarlem in 1901 en Leiden 1902. Het zou in de lijn der verwachting hebben gele

gen dat Utrecht toen eveneens een historisch genootschap had opgericht. Temeer 

omdat de buurstad Amersfoort al sinds 1878 over een dergelijke vereniging beschikte, 

al lag daar het zwaartepunt van de activiteiten bij het oprichten en instandhouden van 

een eigen museum. In Utrecht, zo gaat wel het verhaal, werd de oprichting van een his

torische vereniging tegengehouden door Muller & Fzn. Hij was gemeentearchivaris van 

Utrecht, een baan die hij later combineerde met die van rijksarchivaris. Zonder de 

zegen van de archivaris, die bovendien in zijn vakgebied als een reus werd beschouwd 

en overal (inclusief het jaarboekje van Niftarlake!) publiceerde, kon een Utrechtse 

geschiedkundige vereniging niet levensvatbaar zijn, zo leek het gevoelen in de stad. 

Voor deze obstructieve rol van Muller pleit het feit, dat Oud-Utrecht luttele maanden 

na zijn dood werd opgericht, alsof men op zijn verscheiden heeft moeten wachten. 

Maar juist het jaarboek ontzenuwt deze theorie. Het eerste jaarboek staat bol van de 

eerbetonen aan Muller en bevat enkele postume bijdragen van de Utrechtse archivaris. 

In de inleiding wordt zelfs over Muller gezegd, dat hij juist wel graag een historische 

vereniging had zien ontstaan, maar dat hij als persoon ongeschikt was om daarin een 

rol te spelen. Hij ontving grote waardering bij vakbroeders, maar kon buiten die kring 

weinig mensen voor zich winnen. Hij voelde dat hij niet in staat zou zijn om mensen te 

enthousiasmeren lid te worden van een dergelijke vereniging. Het is wel ironisch dat hij 

juist in zijn wetenschappelijk werk daartoe wel in staat bleek: dat wordt door een latere 

historicus getypeerd als concreet, tastbaar en essayistisch, juist niet zwaar weten

schappelijk.2 
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Geschiedenis in het wild 

Over het nut van de uitgave van een jaarboek is binnen Oud Utrecht nooit getwijfeld. 

Als rechtgeaarde historische vereniging kon Oud-Utrecht niet bij haar medeverenigin

gen in den lande achterblijven en moest er een jaarboekje komen. Over opzet en 

inhoud van een jaarboek werd ook al niet gediscussieerd: blijkbaar waren de heren van 

het eerste uur zo bekend met het verschijnsel, dat alleen over de omvang werd nage

dacht. En die werd vooral bepaald door de te verwachten inkomsten uit contributies. 

Veel werd daarbij verwacht van het jaarboek: dat zou de grote trekker van de vereni

ging moeten zijn. Ondanks die belangrijke rol worden vanaf het begin de jaarboekjes 'a 

l'histoire sauvage' samengesteld, of zoals ook over de Gelderse Bijdragen en mededelin

gen wordt gezegd, er lijkt geen vastomlijnd plan aan de jaarboekjes ten grondslag te 

liggen, het verleden is 'publiek jachtdomein'. 3 De redactie bepaalde geen beleidslijn, 

bedacht geen onderwerpen maar stelde zich afwachtend op. Potentiële auteurs kon

den hun stukken aanmelden en na overleg met de redactie werden die al dan niet 

geplaatst. Meestal wel, omdat de stroom artikelen nooit zo groot werd dat er sprake 

was van ruime keuze. Daarmee maakte de redactie zich echter wel afhankelijk van het 

toeval en dat is terug te zien aan de bijdragen. Er is geen heldere opzet of lijn in te her

kennen. De betere amateur verhaalt over een detail dat hem toevallig heeft getroffen, 

af en toe wordt een hooggeleerde verleidt om enige onderzoeksresultaten aan het 

papier toe te vertrouwen. 

Reeds in april, een maand na de oprichtingsvergadering, werden de historici K. 

Heeringa, W.C. Schuylenburg (de gemeentearchivaris) en C.W. Wagenaar tot de eerste 

redacteuren benoemd, zoals in het vlak daarvoor vastgestelde huishoudelijk reglement 

was aangekondigd. Dat een archivaris zitting had 

(en dat zou eigenlijk altijd zo blijven) geeft aan, 

hoe sterk de band was tussen archiefdienst en ver

eniging. Juist van de archivaris, die dicht op de 

bronnen zat, was een regelmatige stroom publica

ties te verwachten. Niet alle archivarissen zouden, 

tot verdriet van de mederedactieleden, aan die ver

wachting voldoen. De keuze voor deze redactiele

den was een garantie voor hoge kwaliteit van de 

bijdragen, maar leek weinig concessies te doen aan 

het brede publiek. Dat blijkt ook wel uit de inhoud 

van het eerste jaarboekje. Dit was het eerste pro

duct van de vereniging waarmee men naar buiten 

trad, een visitekaartje en tevens propagandamid-

W.C. Schuylenburg, gemeentearchivaris van Utrecht (igig-

1940). Schilderij door Otto van Rees. HUA, Icon.Atlas, neg. C. 

37-697 

\ 
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W. Craadt van Roggen (1879-1945), oud-hoofdredacteur van het 

Utrechts Dagblad en secretaris van de Jaarbeurs. Foto door 

F. Kramer. HUA, Icon. Atlas, neg. C1582A. 

del, waarmee de Utrechtse bevolking moest wor

den geënthousiasmeerd. Volkskundige Catharina 

van de Graft kwam met een artikel over de opvoe

ringen van het driekoningspel van Herodus dat in 

de vijftiende eeuw in de Dom was opgevoerd, com

pleet met tekstcitaten. Redacteur Heeringa stelde 

een ingewikkelde kwestie aan de orde, die tot op 

de dag van vandaag de gemoederen in Utrecht 

flink kan verhitten: de loop van de Rijn rondom de 

stad. Ook verenigingsvoorzitter W. Bannier deed 

een duit in het zakje met bijdragen over het 

Utrechtse stadsbanier en over schoorsteenman

tels. Bannier was in het dagelijks leven leraar 

geschiedenis aan het Utrechtse gymnasium en 

schreef ook een In memoriam voor archivaris S. 

Muller. De aanduiding jaarboekje is waarschijnlijk ingegeven door het formaat en niet 

vanwege de omvang (123 pagina's) of zoals uit bovenstaande blijkt, het niveau van de 

bijdragen. De oplage was 300 stuks, de prijs 3 gulden. Al in dit eerste nummer was een 

stadskroniek opgenomen: een lijst met de belangrijkste gebeurtenissen die in Utrecht 

het jaar ervoor hadden plaatsgehad.4 

Het jaarboekje had dus- in ieder geval bij de leden van het verenigingsbestuur-onder 

meer als taak de bekendheid van de vereniging te vergroten. Voor de publicitaire taak 

had men een geschikte kracht weten te strikken in de persoon van de oud-hoofdredac

teur van het Utrechtsch Dagblad en secretaris van de jaarbeurs, W. Graadt van Roggen, 

die dankzij een uitgebreid netwerk in de krantenwereld, op vele plaatsen tot het lid

maatschap van Oud-Utrecht opwekkende berichten kon laten plaatsen. Aandacht werd 

ook getrokken door het inrichten van een tentoonstelling in het gebouw van de 

Volksuniversiteit, waar de burgemeester als erevoorzitter een openingsrede uitsprak. 

Die rede kwam integraal in het eerste jaarboekje terecht. Maar Graadt van Roggen had 

weinig verwachtingen van de wervende kracht van het jaarboek. Al leek uit de weinige 

reacties in de pers men voorzichtig positief over de eerste verenigingsuitgave en groei

de Oud-Utrecht in het eerste jaar tot ruim honderd leden, voor het bereiken van het 

grote publiek zag Graadt van Roggen andere mogelijkheden. Hij stelde aanvankelijk 

voor in de lokale kranten regelmatig korte bijdragen over historische onderwerpen te 

doen publiceren, maar na afwijzingen van de hoofdredacteuren lanceerde hij een 

nieuw plan: een maandblad. Een drukker bleek voor eigen risico (met plaatsing van 

advertenties) zo'n maandblad te willen produceren. Door omstandigheden werden de 
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onderhandelingen uitgesteld, zodat pas in 1926 het eerste maandblad het licht zag. De 

jaarboekredactie zag in het maandblad blijkbaar geen concurrent, want Wagenaar 

breidde zijn werkzaamheden uit en deed samen met Van de Graft ook de maandbladre

dactie. De vereniging had toen al meer dan 200 leden. Wonderlijk genoeg werd de 

oplage van het jaarboekje meteen naar 400 opgeschroefd en dat terwijl de productie

kosten al meer dan de helft van de totale verenigingsinkomsten opslokten. Vanwaar 

die grote oplagen? Het lijkt er op dat men verwachtte dat veel toekomstige leden de 

gehele serie jaarboekjes zouden willen aanschaffen. Daartoe werd de oplettende lezer 

ook indirect gedwongen; zeer regelmatig waren er bijdragen, die een vervolg of een 

reactie behelsden op eerder geplaatste stukken. De auteurs deden geen concessies aan 

de lezer door die eerdere stukken kort toe te lichten: men ging er blijkbaar van uit dat 

de lezer ze onder handbereik had en alle verwijzingen snel even nazocht. Ook weigerde 

men de jaarboeken opte laten nemen in de collectie van de openbare leeszaal. Was het 

jaarboekje toch meer statussymbool dan publiekstrekker? 

Meer naar de actualiteit? 

In 1927 was de vereniging Oud-Utrecht gegroeid tot 300 leden. Of die groei door het 

maandblad was veroorzaakt is onduidelijk. In ieder geval kampte het maandblad met 

kostenstijgingen en een tekort aan kopij. Het jaarboek van 1927 sloot aan bij de actuali

teit. Dat jaar werd druk gewerkt aan de restauratie van de Domkerk en drie artikelen 

over die kerk vonden hun weg naar het jaarboek. Het is niet na te gaan in hoeverre 

opzet in het spel is: er zijn geen verslagen van de 

redactie uit deze periode overgeleverd. De meeste 

informatie is te halen uit de bestuursnotulen, ook 

al omdat in de eerste decennia (en later opnieuw) 

de redactieleden bijna zonder uitzondering lid 

waren van het bestuur. Toch lijkt het er op dat ook 

in het bestuur geen sturing werd gegeven aan de 

inhoud van het jaarboekje. Een nieuwe koers van 

de vereniging had wel invloed op de inhoud van 

het jaarboekje. Oud-Utrecht ging zich inzetten 

voor het beschermen van monumenten in de stad. 

Daartoe werd ook een nieuwe rubriek in het jaar

boek opgenomen: 'Verdwenen stadsgezichten', 

ledere keer werden foto's uit het verleden van een 

plekje uit Utrecht geplaatst naast een moderne 

foto, zodat pijnlijk duidelijk werd wat er aan prach-

B.M. de Jonge van Ellemeet, rijksarchivaris in Utrecht (1933-
1946). Foto ca. 1933. HUA, Icon. Atlas. 
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I Oud-Utrecht 

tige panden uit de stad was verdwenen. Tekort aan kopij was niet alleen een euvel voor 

het maandblad. CA. Evers, conservator bij de Universiteitsbibliotheek, leidde leden van 

Oud-Utrecht rond langs de schatten in die bibliotheek, in de hoop de drempel te verla

gen om daar historisch onderzoek te gaan doen. Dit leidde in ieder geval tot een dikker 

jaarboek in 1928, van maar liefst 220 pagina's. 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog varieerde de omvang van het jaarboekje en het aantal 

artikelen daarin, regelmatig. Omdat het inmiddels een zo ingeburgerd deel van het 

bestaan van Oud-Utrecht was geworden, vinden we steeds minder terug over het jaar

boek in de bestuursverslagen. De redacteuren delen af en toe mee, dat er weer een 

nieuw jaarboek zit aan te komen, het bestuur dringt aan op tijdige publicatie 5, maar 

van enige inhoudelijke discussie tussen bestuuren redactie was lange tijd geen sprake. 

En dat terwijl na het bedanken van redacteur Wagenaar Oud-Utrechtvoorzitter Bannier 

zitting nam in de jaarboekredactie. Een terugkerend probleem is de vele auteurs die als 

puntje bij paaltje komt, toch niet hun toezegging gestand kunnen doen. In de decennia 

tot aan de oorlog werden die problemen altijd ondervangen door de redactie- en 

bestuursleden. Zij fungeerden blijkbaar als een soort achtervang. Vandaar ook het flin

ke aantal bijdragen van steeds dezelfde mensen. Graadt van Roggen, als Goethekenner, 

wist er regelmatig weer een artikeltje over de relatie van Goethe met het Utrechtse uit 

te persen, terwijl ook Catharina van de Graft, Bannier en Heeringa de pen desgevraagd 

ter hand namen. 

In 1935 vond discussie plaats over de samenstelling van de redactie. Aanleiding was 

misschien de waarschuwing van de penningmeester van Oud-Utrecht, die aankondigde 

dat de hoge kosten van het jaarboek toch echt tot beperking van de omvang moesten 

leiden. De oude redactie voelde zich niet in staat 

om dit karwei te klaren. Heeringa en Bannier ver

trokken. Bannier, als voorzitter, had een duidelijke 

mening over zijn opvolging. Hij opende 'een aanval 

op dr. Schuylenburg door hem te verzoeken het 

voorzitterschap over te nemen en zoodoende de 

plaats in te nemen, die hem als gemeente-archiva

ris rechtens toekomt en die hem ook reeds bij de 

oprichting der vereeniging toegedacht en aange

boden is'. 6 Schuylenburg voelde daar helemaal 

niets voor, voor voorzitter was hij niet in de wieg 

gelegd. Bannier moest dus aanblijven, al kwam 

kerkhistoricus B.M. de Jonge van Ellemeet de 

redactie versterken. 

Werd gediscussieerd over de omvang van het jaar-

W.A.F. Bannier (1868-1951), voorzitter van Oud-Utrecht en redac

teurvan het Jaarboek. HUA. Icon. Atlas, neg. C 37.694. 

FRED VOCELZANG H E T JAARBOEK O U D UTRECHT T A C H T I G JAAR 



boekje, opnieuw was de inhoud geen onderwerp van gesprek. Des te opvallender, 

omdat in datzelfde jaar geklaagd werd over de ontoegankelijkheid van de excursies. De 

leden van Oud-Utrecht kregen gemiddeld tweemaal per jaar de gelegenheid tot een 

uitstapje, in de stad of in de provincie, onder begeleiding van een gids. Die gidsen ble

ken zich nogal eens te verliezen in diepgravende verhalen met veel details. Het bestuur 

werd er op gewezen, dat die diepgang niet aansloot bij de wensen en de kennis van de 

leden: die wilden vooral de grote lijnen voorgeschoteld krijgen. Net als met het 

Maandblad bleken de leden van de vereniging dus vooral gecharmeerd van niet al te 

zware kost. Het is opvallend dat men die wijze lessen niet toepaste op het jaarboekje. Al 

begonnen auteurs met (valse?) bescheidenheid hun bijdragen met de mededeling, 

geen intensief wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd te hebben, het gebruik van jar

gon en citaten in vreemde talen maakten de bijdragen weinig toegankelijk. Achter

grondkennis werd vanzelfsprekend verondersteld, de onderwerpen waren vaak specia

listisch en werden zelden door een samenvatting of conclusie afgesloten. Men was wel

iswaar afhankelijk van wat er binnenkwam, maar de redactie had aan de toon en het 

taalgebruik van de bijdragen wel kunnen sleutelen. Die afhankelijk bleek opnieuw, 

toen het in 1936 niet lukte een auteur te vinden om aandacht te besteden aan het 300-

jarig bestaan van de universiteit. Uit armoede nam men genoegen met de opname van 

een bijna woordelijke weergave van feestverslagen, die waren geschreven naar aanlei

ding van eerdere universitaire jubilea, die van 1736 en 1836. 

Misschien had een dergelijk actueel onderwerp als dit jubileum beter in het maandblad 

gepast, dat was daarvoor immers bedoeld. Het jaarboek zou zich richten op de langere, 

diepgravender bijdragen, het maandblad voor korte actuele artikelen en verenigings-

nieuws. Die tweedeling bleek niet altijd helder en jaarboek en maandblad waren soms 

eikaars concurrent (misschien ook vanwege het feit dat er nu twee separate redacties 

waren). Zo was er enige controverse over het In memoriam van de heer Calkoen, dat 

'maar' in het maandblad was geplaatst. Had hij niet beter verdiend? Blijkbaar werd 

daarna een modus vivendi gevonden: vanaf dat moment verschenen er geen herden-

kingsartikelen meer in het jaarboek, behalve in het geval van kardinaal De Jong. 

Oorlog 

De oude discussie over vernieuwing van de redactie werd in 1938 opnieuw actueel. 

Bannier vond het tijd om op te stappen en jongeren een kans te geven, daarin gesteund 

door De Jonge van Ellemeet. Schuylenburg was weliswaar secretaris maar het bleef ste

ken dat hij geen redactievoorzitter wilde zijn. Het bestuur leunde zwaar op Bannier om 

aan te blijven. Alleen CA. Evers kwam de redactie versterken. Het contact met de 

auteurs bleef een struikelblok. Niet alleen voelde lang niet iedereen zich verplicht eer

der gemaakte afspraken te honoreren, als er dan een artikel werd ingeleverd, was de 

auteur niet altijd overtuigd van de wijsheid van de ingrepen van de redactie. Een goed 
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J.W.C, van Campen, gemeentearchivaris van Utrecht (1941-

1964). Tekening door Ch. Schut, 1964. HUA, Icon. Atlas. 

voorbeeld is een korte passage, die de redactie had 

verwijderd uit een bijdrage van de heer W. 

Bijleveld. De hernieuwde tekst werd Bijleveld toe

gestuurd en die had daarop geen commentaar 

gegeven. Na het verschijnen van het betreffende 

jaarboekje ontstak de man alsnog in toorn: een in 

zijn ogen cruciale passage bleek verdwenen. Hij 

stuurde vervolgens alle leden van de vereniging 

getypte velletjes met de gewraakte zinnen toe, 

vergezeld van een brief waarin de redactie haar 

barbaarse ingreep werd ingepeperd. Op de opmer

king van de redactie dat Bijleveld toch met de druk

proef had ingestemd, antwoordde die, dat hij zoveel publicaties tegelijk in druk had, 

dat hij niet meer uit zijn hoofd alle oorspronkelijke teksten kende en pas na rustige 

nalezing tot deze afgrijselijke ontdekking was gekomen. In onze tijd van computers en 

kopieermachines is het noodzakelijk ziehte realiseren, dat in deze periode de meeste 

bijdragen nog handgeschreven bij de redactie arriveerden en door de drukker pas gezet 

werden. Auteurs beschikten vaak niet over een eigen kopie. 

In januari 1940 werd een mijlpaal bereikt: het jaarboekje was blijkbaar 'meerderjarig' 

geworden, iets dat in de naamgeving tot uitdrukking moest komen: het werd Jaarboek 

Oud-Utrecht. Het ging tenslotte om een volwaardige wetenschappelijke bundel. 

Aanstichter van dit initiatief was J.W.C, van Campen, de nieuwe gemeentearchivaris. 

Hij zou de komende decennia een belangrijke kracht blijken voor het jaarboekje: niet 

alleen als redacteur, maar ook als schrijver van tientallen artikelen. Hij werd daarom 

zeer gewaardeerd: hij bezat een 'boeiende verteltrant, waarbij hij feiten en veronder

stellingen goed uit elkaar houdt, zonderde binding te doorbreken, die van gezonde fan

tasie getuigt. Als de lezer dus uitweidingen tegenkomt die hij bij een historicus niet ver

wacht, dan weet hij dat ook deze uit de pen van mr. Van Campen gevloden z i jn ' / 

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de naamsverandering echter 

niet geëffectueerd. De omslag van het jaarboek werd gedrukt met behulp van een 

koperen stempel. Toen eind 1940 een nieuw omslag concreet aan de orde was, had de 

bezetter inmiddels vastgesteld, dat koper te belangrijk was voor de oorlogsinspanning 

om aan zulke frivoliteiten als boekomslagen besteed te worden. Het oude stempel en 

daarmee de oude naam moesten voorlopig gehandhaafd blijven. Logischerwijze zou je 

verwachten dat de naamswijziging alsnog doorgevoerd zou worden na het vertrek van 

onze oosterburen, maar het duurde tot 1970 voordat de naam inderdaad veranderde. 

De Tweede Wereldoorlog was niet alleen van invloed op de beschikbaarheid van 

metaal, maar ook op die van papier. Dat werd in rap tempo duurder, waardoor in de 
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vereniging bezuinigingen opnieuw op de agenda verschenen. Het belang van het jaar

boekje in deze tijd wordt aangegeven door het feit, dat die bezuinigingsgesprekken 

alleen over het maandblad gingen; het jaarboek bleef buiten schot. Door de oorlogsom

standigheden verscheen het jaarboek van 1940 veel te laat. Het bestuur was daarover 

nogal ontstemd, het jaarboekje was een belangrijk middel om de leden te behouden, of 

zoals de secretaris zei: 'een in de huiskamer slingerend jaarboek of maandblad (voor 

velen de aantrekkelijkste zijde van Oud-Utrecht)'s, was het beste propagandamiddel 

dat de vereniging bezat. Deze fictie was een lang leven beschoren. De grote groei van 

de vereniging in de oorlogsperiode is eerder uitte leggen als een vlucht voor de grauwe 

werkelijkheid van alledag. Of, zoals het in het Utrechtsch Dagblad van 29 december 1941 

dooreen recensent werd verwoord: hij was blij dat het jaarboek toch in deze ongelukki

ge tijden verscheen, tijden, die 'er zoo eigenaardig toe leiden, dat men zich op de 

geschiedenis bezint'. 

Het bestuur besloot om te zien naar een andere vergaderruimte, omdat ze zich ergerde 

aan de bordjes 'voor joden verboden' die bij hun traditionele onderkomen waren 

geplaatst. De bezetter kondigde aan dat joodse leden dienden te worden geroyeerd, 

maar het bestuur van Oud Utrecht besloot daarin geen actieve rol te spelen: ze ging 

geen zoektocht houden welke leden van joodse afkomst waren (wel moesteen bijdrage 

van een joodse auteur aan het jaarboek geweigerd worden). Na de oorlog huldigde zij 

eenzelfde standpunt inzake NSB-leden: van die mensen ging het bestuur uit, dat zij zelf 

hun lidmaatschap zouden beëindigen. Wel was het zo, dat toen in het midden van de 

jaren vijftig een vanwege zijn NSB-verleden afgetreden oud-lid verzocht om weer lid te 

worden, het bestuur daar negatief over adviseerde. Ze vond niet dat iemand zijn hele 

leven lang voor een fout moest boeten, maar achtte de tijd nog niet rijp voor verzoe

ning. 

De toekomst van het jaarboek werd onzeker. Niet alleen kwamen er maar weinig bij

dragen binnen, waarvan bovendien een deel op stilistische gronden werd afgekeurd 

(het is niet meer na te gaan of dit een eufemisme was voor een al te 'volkse' inhoud), 

ook verscheen het steeds later. Vaak werd dit veroorzaakt door de auteurs die niet op 

tijd leveren, maar in sommige gevallen ook door laksheid van de redactie. Ironisch 

genoeg was het soms de bezetter die de vereniging stimuleerde het jaarboek op tijd uit 

te geven, omdat voor papier streng gecontroleerde productieschema's bestonden. Of 

zoals de notulen droog weten te melden, nadat de redactie na een planningsechec 

weer eens beterschap beloofde: '[de redactie had] wellicht sterker blijk van zijn ernsti-

gen wil tot verbetering gegeven, als niet maatregelen van overheidswege in verband 

met drukbeperking en papierschaarschte het eenige malen op het goede pad hadden 

gehouden'.'' Het werd steeds lastiger om aan voldoende papier te komen. Daarvoor 

moest bij het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten telkens een aanvraag 

worden ingediend. Die aanvraag verviel als de productie vertraging opliep. Even zag het 

er naar uit dat het jaarboek helemaal zou stoppen: de bezetter vaardigde een verschij-
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ningsverbod uit. Dat werd na enig lobbywerk weer ingetrokken. Voor het maandblad 

liep dat minder goed af: de bezetter wenste, omdat het daarbij om een periodiek ging 

invloed op de inhoud uit te oefenen. Reden voor de maandbladredacteur om zijn werk 

neer te leggen. Het maandblad verscheen een aantal jaren niet. Tewerkstelling elders 

van het personeel van de drukker veroorzaakte nieuwe vertragingen. Sommige jaar

boeken uit de oorlogsperiode verschenen dan ook pas na de bevrijding. 

Daar was niet iedereen rouwig om: de penningmeester zag zijn kans en benadrukte dat 

hij er geen enkel bezwaar tegen had als het allemaal wat minder zou kunnen. Toch was 

hij een uitzondering. De secretaris had een andere kijk en schreef: 'onze belangrijkste 

uitgave, het Jaarboek, verscheen met haar gebruikelijke rubrieken en de verrassing van 

haar korte of lange studies en andere bijdragen. Spaet kommt Ihr, doch Ihr kommt' 

voegt men haar onwillekeurig ieder jaar opnieuw in gedachten toe'. '° In oktober 1943 

kreeg het bestuur van Oud-Utrecht te horen dat ook het jaarboekje als wetenschappe

lijke uitgave onder het persgilde van de Nederlandse Kultuurkamer zou komen te val

len. 'Het bestuur heeft zich niet in slaap laten wiegen door de verzekering, dat aard en 

strekking van de uitgave niet in het minst beïnvloed zouden worden. Dat toetreding 

verlangd werd tot een organisatie, die minstens indirect den bezetter van het land 

handlangersdiensten bewees, was voldoende om te weigeren daaraan deel te hebben'. " 

Grenzen worden verlegd 

Nog tijdens de oorlog werd een fundamentele discussie gevoerd over de koers van het 

jaarboek. Aanleiding was een artikel over opgravingen bij Fort Vechten. Dit vonden 

sommigen geografisch gezien te ver buiten het werkgebied van de vereniging liggen. 

Aan de andere kant bleek dat voor De Bilt niet op te gaan. P.D. Damsté, gemeentesecre

taris van die plaats en amateur historicus werd gevraagd om bijdragen aan het jaar

boekje. Daarmee werd een nieuwe veelschrijver binnengehaald. De discussie over het 

werkgebied van de vereniging maakte echter veel los bij een groepje leden, onder hen 

bestuurslid en nieuwe rijksarchivaris A.J. van de Ven. Hij werd bijgestaan door de 

rechtsthistorici mw. A.J. Maris, P.W.A. Immink, J.P. de Monté Verloren en professor D.W. 

Enklaar. Zij vonden dat Oud Utrecht zich niet langer zou moeten beperken tot de stad 

Utrecht en omstreken, maar de hele provincie zou moeten bestrijken; de vereniging 

diende ook meer aansluiting te zoeken met de andere historische verenigingen; het 

jaarboek zou moeten worden vervangen door een viermaandelijks tijdschrift van hoog 

wetenschappelijk niveau; en er zou gewerkt moeten worden aan een provinciale biblio

grafie. 

Een schokgolf ging door de restvan het bestuur, misschien door de suggestie het jaar

boek te stoppen. Een gesprek was niet denkbaar, deze dissidenten werden afgeschil

derd als een stel ontevredenen met een verdacht motief: ze zouden hun eigen pennen

vruchten nergens kwijt kunnen en daarom de vereniging willen opzadelen met een 
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nieuw tijdschrift. Het groepje was echter niet vooreen gat te vangen: wilde het bestuur 

niet luisteren, dan waren er altijd nog de leden. Op diverse ledenvergaderingen wisten 

ze voldoende aanhang te mobiliseren - nog steeds een beproefde methode - om hun 

voorstel onder de aandacht te houden. Ze stuurden een schrijven rond en ontvingen 150 

adhesiebetuigingen. Dat leken er genoeg om, als het verenigingsbestuur bleef dwars

liggen, zich af te scheiden en een eigen vereniging op te richten. De naam 'Nedersticht' 

voor deze ciub ging rondzingen en het bestuur van Oud-Utrecht werd onrustig. Er volg

de alsnog een gesprek met deze 'bende van vijf', met als resultaat een mooi compro

mis. Oud Utrecht belegde een vergadering met de andere verenigingen in de provincie 

om te praten over een fusie, en de leden werd een statutenwijziging voorgelegd, die 

inhield dat Oud-Utrecht haar werkgebied verruimde tot de gehele provincie. Als tegen

prestatie zouden de dissidenten hun eis voor een wetenschappelijk tijdschrift laten val

len. Ook het jaarboek bleef, omdat, aldus het bestuur, daarin al langer plaats was voor 

bijdragen over de gehele provincie. Een wat gezocht argument, omdat de controverse 

over het artikel over Vechten nauwelijks achterde rug was. Weliswaar was er inmiddels 

over onder meer Polsbroek geschreven, maar dat was juist gebeurd door een van de 

dwarsliggers, Johanna Maris! 

De wijze waarop Oud-Utrecht de toenadering tot Niftarlake en Flehite vorm gaf, was 

een garantie voor het mislukken daarvan. Zonder enige vooraankondiging lieten enkele 

bestuursleden zich bij die verenigingen uitnodigen en legden een fusievoorstel op tafel. 

De reacties waren voorspelbaar: beleefd werd de afvaardiging duidelijk gemaakt, dat 

men gaarne over samenwerking sprak, maar dat er geen enkele behoefte bestond aan 

een fusie. Die samenwerking kreeg slechts heel aarzelend vorm: excursies naar eikaars 

werkgebied, en jaren later een afgevaardigde van Niftarlake in het Oud-Utrechtbe-

stuur. De jaarboeken van Niftarlake en Oud-Utrecht weerspiegelen deze toenadering 

op geen enkele wijze.De laatste suggestie van de 'bende van vijf', het samenstellen van 

een provinciale bibliografie, werd door het Oud-Utrecht bestuur overgenomen. Het 

bleek een klus waarop vele bestuursleden hun tanden stuk zouden bijten. Uiteindelijk 

verscheen die bibliografie pas in de jaren zestig. Al eerder had redacteur Bannier een 

register gemaakt op de jaargangen van het jaarboek, dat na de oorlog werd aangevuld 

en in 1953 afgerond. Het duurde nog vier jaar voordat dit werd uitgegeven. Ook later is 

een aanvullend register met de nodige inspanning van J.A.C. Mathijssen en diens vrouw 

tot stand gebracht. Wij zijn inmiddels verwend met w_ww.sa_bine.nu een database 

waarin alle artikelen over Utrecht worden verzameld. De gehele inhoud van alle jaar

gangen van het jaarboek heeft daarin een plaatsje gevonden. 
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Een nieuwe wind 

Vanaf 1950 tot aan 1969 verschenen de jaarboekjes in hun oude vorm en onder de oude 

naam. De redactieleden, meestal hooggeleerden aangevuld met een archivaris, hadden 

over het algemeen lang zitting, maar het aantal auteurs groeide nauwelijks. Steeds 

dezelfde namen duiken op: Damsté, Graafhuis, Van Campen, W. van Itterson, Maris en 

Rombach. Een bijdrage van die laatste was aanleiding tot bezinning op het niveau van 

het jaarboek. Rombach werd verweten dat de toon van zijn bijdragen, altijd al populair-

wetenschappelijk, volgens de redactie dreigden af te glijden naar de populaire kant. 

Een verwijt dat een beetje een gotspe was, gezien de opmerking van redacteur Van 

Campen in een terugblik op 25 jaar Oud-Utrecht in 1948, dat het jaarboek niet de 

bedoeling had om hoog wetenschappelijk te zijn. Doel was juist dat de artikelen 

belangstelling voor de lokale geschiedenis wekten, ook onder niet-deskundigen en 

niet-historisch geschoolden. Hij noemde het 'meer voor de gasten dan voor de koks'.,2 

Misschien schemerde Van Campens twijfel over dit uitgangspunt een beetje door in 

zijn opmerking even verderop, waar hij het maandblad het troetelkind van de vereni

ging noemde. Dat voldeed tenslotte beter aan die doelstelling. Was de onaantastbare 

positie van het jaarboek veranderd? In ieder geval financieel: was lange tijd het jaar

boek twee keer zo duur als het maandblad, dat laatste kwam langzaam langszij en is 

tegenwoordig een beduidend zwaardere last op de verenigingsbegroting. 

Het ledental van de vereniging en daarmee de oplage van het jaarboek bleven heel 

geleidelijk stijgen: net na de oorlog 600 leden, eind jaren zestig werd de 1000 bereikt, 

beginjaren zeventig al 1500. Vervolgens vlakte de groei af: het aantal leden bleef jaren

lang schommelen rond de 1800. Een deel van deze nieuwe leden werd op een wel heel 

bijzondere manier over de streep getrokken. Telkens werd een bepaalde groep mensen 

uitgekozen (zoals bijvoorbeeld gemeenteraadsleden of journalisten) die een schrijven 

van het bestuur ontvingen met de verheugende mededeling, dat ze waren uitgekozen 

om lid te worden van Oud-Utrecht. Een deel van de mensen maakte daarop daadwerke

lijk het contributiebedrag over, 

klachten werden zelden over deze 

vroege vorm van direct mail ge

hoord. De methode raakte echter 

uitgeput. Grote hoop was geves

tigd op de verruiming van het 

werkgebied: nu zouden de leden 

uit de provincie toestromen. Dat 

gebeurde niet. Misschien kan dat 

ook worden geweten aan het feit, 

J.E.A.L Struick, gemeentearchivaris van 

Utrecht (1964-1987). Tekening door H.J. 

Dijkhuizen, 1979. HUA, Icon. Atlas, neg. C 

11.684. 
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dat juist vanaf de jaren vijftig in onder meer Zeist, Woerden, het Kromme Rijngebied en 

Soest lokale historische verenigingen ontstonden, die potentiële leden wegkaapten. 

Pas de onrust onder de Utrechters rond de grootschalige plannen met de binnenstad, 

zoals Hoog-Catharijne in de jaren zestig veroorzaakte een nieuwe toeloop van leden. 

Niet het jaarboek bleek de grootste trekker, maar een groeiend bewustzijn van het ver

dwijnende erfgoed. 

In februari 1969 kondigde archivaris en jaarboekveteraan Van Campen aan, uit de 

redactie van zowel het maandblad als het jaarboek te stappen. Collega-archivaris Van 

de Ven deed hetzelfde een maand later. Het derde redactielid, hoogleraar kunstge

schiedenis M.D. Ozinga, was kort tevoren overleden. Was Oud-Utrecht ook aangesto

ken door het virus van vernieuwing, dat in deze jaren door Europa trok? In ieder geval 

trad een geheel vernieuwde redactie aan, met daarin bestuurslid mw. E.LS. Offringa-

Boom. Ze werd bijgestaan door J.E.A.L. Struyck, de nieuwe gemeentearchivaris, en W. 

Uittenbogaard, provinciaal ambtenaar en regelmatig auteur in het maandblad. 

Uittenbogaard zou één van de langst zittende redactieleden worden. Hij werd de 

steunpilaar van de nieuwe redactie, die de contacten met de drukker en met de auteurs 

onderhield, de financiën in de gaten hield, kortom een duizendpoot die heel terecht 

erelid van de vereniging werd. 

De nieuwe redactie maakte meteen een groot gebaar: de oude naam van jaarboekje 

werd eindelijk afgeschaft, sterker nog, het jaarboek kreeg een totale make-over. Het 

oude jaarboek was ook te duur geworden en nieuwe technieken maakten goedkopere 

productiemethoden mogelijk. De redactie leidde deze revolutie als volgt in: 'de vereni

ging Oud-Utrecht buigt zich immer over het verleden vanuit het heden. Hoe oud de 

onderwerpen, waarmee de leden zich bezighouden, ook mogen zijn, de leden zelf zijn 

jong. Oud-Utrecht, kortom is van vandaag niet van gisteren. En om geen verleden tijd 

te worden, om verstaanbaar en aansprekelijk te blijven voor het heden, is aan het jaar

boekje dit nieuwe costuum aangemeten'. Het formaat werd groter (gebaseerd op de 

boeken van uitgeverij Fibula-Van Dishoek), foto's konden nu direct in de tekst worden 

geplaatst in plaats van op aparte, tussengevoegde pagina's. Om ruimte te winnen werd 

de stadskroniek in omvang beperkt. Het was niet het enige dat de nieuwe wind bracht. 

De Stichts Culturele Raad riep de historische verenigingen in de provincie bij elkaar om 

tot een gezamenlijke uitgave te komen. Oud-Utrecht bood aan, dat hun maandbladre

dacteur dat gezamenlijke tijdschrift onder zijn hoede zou nemen. Omdat echter de 

redacties van Heemtijdingen (uitgaven van de Stichts-Hollandse Historische Vereni

ging) en Flehite (de Amersfoortse vereniging had in 1961 besloten zich op het pad van 

publicaties te wagen) dwarslagen, verdween na diverse vergeefse pogingen dit initia

t ieftot samenwerking uit het zicht. 

Nieuw waren ook de pogingen om regelmatig themanummers samen te stellen. Zo 

trachtte de redactie voor 1972 een apart jaarboekje te maken over 850 jaar stad, naast 

de regulier uitgave. Door geldgebrek ging dat niet door. 1973 werd geheel gewijd aan 
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De "Vrijheid", verbeeld door Sabine Jimkes, dochter van redactievoorzitter E.l. Jimkes-Verkade, overhandigt 

het eerste exemplaar van het themanummer over de patriotten aan Commissaris van de Koningin Beelaerts 

van Blokland, igSj. Foto bezit mevr. Jimkes-Verkade. 

vijftig jaar Oud-Utrecht, met vooral overzichtsartikelen betreffende vijftig jaar geschie

denis van de andere steden in het Sticht. In 1978 was het thema de Unie van Utrecht en 

in 1981 maakte men van het jaarboek een liber amicorum vanwege de zeventigste ver

jaardag van rijksarchivaris M. van Buijtenen. Op dat laatste, enorm dikke nummer 

kwam nogal wat kritiek. Er zouden teveel katholieke auteurs hebben meegewerkt en de 

vele Latijnse citaten waren storend. Enkele jaren later leidde dit tot een verzoek van de 

leden om niet alleen de Latijnse, maar alle in vreemde talen gestelde citaten van een 

vertaling te voorzien. De mislukking om een jaarboek geheel aan de negentiende eeuw 

te wijden maakte opnieuw duidelijk, dat redacties maar een beperkte invloed hadden: 

'broodschrijvers' die zich aanboden konden niet worden ingehuurd door geldgebrek en 

zo bleef men afhankelijk van toevallige bijdragen. Ondanks dat lukte het om in 1987 

een jaarboek gewijd aan de patriotse opstand te publiceren, met daarin een aantal zeer 

belangwekkende artikelen. N.C.F, van Sas en mw. C.M.P.F. van den Broek werden als 

gastredacteuren aangetrokken. Dit jaarboek verscheen, zonder ledenlijst en kroniek, 

ook als een aparte uitgave. Het werd uitgereikt aan de Commissaris van de Koningin 

door de dertienjarige dochter van redactielid E. Jimkes-Verkade, voor de gelegenheid 

gekleed in het kostuum van de Vrijheid. 

Tekort aan geld en kopij bleven de opeenvolgende redacties plagen. Eind 1971 bleek het 

jaarboek met 8000 gulden in de rode cijfers te komen en omdat de redactie niet op het 

jaarboek zelf wilde bezuinigen, moesten de stadskroniek en de ledenlijst het ontgelden. 

De kroniek was gericht gebleven op de stad, omdat de gemeente Utrecht daar geld aan 
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bijdroeg. Dat paste uiteraard minder in de provinciale jas die de vereniging nu had aan

getrokken. De ledenlijst was in de ogen van de redactie oninteressant maar schrappen 

lag erg gevoelig bij de leden. Als alternatief werd voorgesteld, eens in de vijfjaar een 

volledige lijst te plaatsen en in de tussenliggende periode slechts de mutaties weer te 

geven. Het zag er dus slecht uit voor de kroniek, maar door anonieme giften werd het 

jaarboek voorlopig uit de brand geholpen. 

Het geldprobleem was daarmee even van de baan, maar het kopijprobleem was hard

nekkiger. De band met de universiteit, aangetrokken door opname van enkele 

Utrechtse wetenschappers, waarvan men hoopte dat die een regelmatige stroom van 

bijdragen van medewerkers en studenten zou bevorderen, bleek niet het gewenste 

effect te hebben. Bij het doorlezen van de verslagen van de redactie valt op dat de voor

lopige inhoudsopgaven die in de loop van een jaar worden gemaakt, slechts zelden 

overeenkomen met de uiteindelijke samenstelling van het betreffende jaarboek. Nogal 

wat beloofde bijdragen sneuvelen onderweg. De auteur blijkt niet in staat om het ver

haal rond te krijgen, stelt de zaken tot nader order uit, verdwijnt naar het buitenland 

(naar we mogen aannemen niet op de vlucht voor de aandringende redactie) of plaatst 

een artikel onverwacht in een ander tijdschrift. Soms werd dooreen auteur op aandrin

gen van een redacteur zo lang geschaafd aan een artikel, dat de redactie zich waar

schijnlijk moreel verplicht voelde het op te nemen. Bij redactiewisselingen namen som

mige auteurs de kans waar om eerder afgewezen artikelen in een nieuw jasje aan te 

bieden in de hoop op een positiever besluit. Dat wil niet zeggen dat het niveau van het 

jaarboek afnam: het aantal bijdragen van niveau werd alleen maar groter en ook de 

variëteit nam toe. Slechts zelden werd een artikel geweigerd. Utrechtdeskundige en 

universitair docent P.D. 't Hart vond een uitgekookte manier om met de redactie om te 

gaan. Toen hij slachtoffer dreigde te worden van een al te rigoureuze redactionele 

beslissing, moet hij gedacht hebben 'Ifyou can't beat them, join them'. Hij nam gewoon 

zitting in de redactie. Deze kon tevreden zijn over de opname van de eerste hoogleraar 

Utrechtstudies, want vanaf dat moment nam het aantal bijdragen van zijn hand in het 

jaarboek flink toe. 

De concurrentie met het maandblad kwam eind jaren zeventig opnieuw op de agenda. 

Diverse malen bromden de jaarboekredacteuren ontevreden over artikelen die in het 

maandblad verschenen waren en in hun ogen beter in het jaarboek tot hun rechtwaren 

gekomen. Gesprekken met de maandbladredacteuren volgden om tot afstemming te 

geraken. Ondanks het feit dat bijvoorbeeld de médiéviste Louise van Tongerloo een 

tijdlang van beide redacties deel uitmaakte, waren die overleggen niet structureel. 

Sterker nog, een door het bestuur geïnitieerde regeling om maandblad- en jaarboekre

dacties hun bijdragen van te voren te laten uitwisselen, werd beslist afgewezen. Ook 

aan de andere kant kreeg de jaarboekredactie er concurrentie bij, toen op instigatie van 

onder meer Van Tongerloo de Stichts Historische Reeks werd opgericht, om weten

schappelijke bijdragen die te omvangrijk waren voor het jaarboek, te kunnen opnemen. 
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Wisselingen van de wacht 

Het verenigingsbestuur ging zich in de jaren tachtig intensiever bemoeien met het 

jaarboek. Hoewel er in principe vanuit de redactie iemand zitting had in het vereni

gingsbestuur, bleek dat geen garantie voor bestuursinvloed op de samenstelling van 

het jaarboek. Ook toen bestuurssecretaris en conservator van het Centraal Museum 

Derk Snoep in de redactie werd benoemd, bleek dat geen garantie voor een flinke 

bestuurlijke vinger in de redactionele pap. Sterker nog, toen hij na enkele jaren naar 

Haarlem vertrok, hamerde de nieuwe voorzitter, U. Hylkema erop, dat nu iemand van

uit het bestuur in de redactie zitting moest krijgen, die niet zoals Snoep, de boel 

afschermde. Het oog viel op bestuurslid en stadsarcheoloog T. Hoekstra. De redactie 

voelde er niets voor: tegen Hoekstra was als persoon geen enkel bezwaar, maar men 

hechtte aan de eigen onafhankelijkheid. En bovendien was er, na het vertrek van 

Struyck wegens gezondheidsredenen, grote behoefte aan opnieuw een archivaris in de 

redactie. Kunsthistorica en archiefmedewerkster C.J. von Rönnen vervulde de brugfunc

tie tussen archief en redactie, zoals er steeds archivarissen zitting hadden (in 1987 

H.L.Ph. Leeuwenberg van het Rijksarchief, een jaar later versterkt met P.C.B. 

Maarschalkerweerd, toen archivaris van Amersfoort). Hoekstra nam in 1987 zitting in 

de redactie, maar Hylkema poogde ook op een andere manier de greep van het bestuur 

op het jaarboek te versterken. Hij wenste een beleidsplan van de redactie. Dat wist de 

redactie af te wimpelen. Door een goed gesprek tussen bestuur en redactie, waarin de 

laatste toegaf dat het verenigingsbestuur uiteraard het laatste woord had, klaarde de 

lucht op. Kunsthistorica en informeel redactievoorzitter E.l. Jimkes-Verkade nam toen 

eveneens zitting in het bestuur, waardoor de relaties extra werden versterkt. De con-

trolewens kwam misschien ook voort uit de penibele financiële situatie. Zo trok in 1983 

het bestuur opnieuw aan de bel wegens budgetoverschrijdingen. Meer leden werven 

was geen oplossing meer: een nieuw lid kostte meer dan hij inbracht aan contributie. 

Het bestuur poogde de redactie te overtuigen van inkrimping: kon het lettercorps niet 

kleiner? De redactie stond pal: zij lieten de omvang liever afhangen van de hoeveelheid 

aangeleverde kopij dan van het geweeklaag van de penningmeester. Redactielid 

Christine von Rönnen deelde op de ledenvergaderingen gewoon mee uit welke artike

len het komende jaarboek zou bestaan. Als het bestuur niet reageerde werd dat 

beschouwd als een goedkeuring, ongeacht het aantal pagina's dat nodig bleek om de 

genoemde artikelen te kunnen plaatsen. 

Redacties wisselden vanaf 1980 sneller van samenstelling. Soms was dat wegens akeli

ge omstandigheden zoals ziekte, maar ook lijken wel eens onenigheden daaraan ten 

grondslag te liggen. Een redactielid bijvoorbeeld zat jarenlang zonder wanklank bij de 

redactievergaderingen, totdat een artikel van zijn broer op misschien niet al te tactvolle 

wijze werd afgewezen. Per direct vertrok hij, hij wenste zelfs niet aanwezig te zijn bij 

het traditionele afscheidsetentje. 

Het bleef moeilijk om een constante stroom van artikelen op gang te houden. Een 
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De drie gedaantes, waarin het Jaarboek(je) van Oud-Utrecht in zijn tachtigjarig bestaan aan de leden is gepresenteerd: 

treffend voorbeeld is de odyssee die Els Jimkes-Verkade in het midden van de jaren 

tachtig moest ondernemen om een auteur een bijdrage te ontfutselen. Deze bleek na 

haar studie in Rome te zijn gaan wonen. Via haar ouders in Hamburg wist Jimkes-

Verkade haar adres in Rome te achterhalen, maar daar was ze net in het huwelijk getre

den en vertrokken. Er bleef niets anders over dan te wachten op een toevallige ontmoe

ting in Nederland om haar alsnog tot een jaarboekartikel te verleiden. Niet alleen 

auteurs waren moeilijk tot schrijven te bewegen: ook sommige redactieleden 'hullen 

zich in nevelen'.13 als ze gevraagd werden zich over een concrete datum uit te spreken 

waarop hun pennenvruchten verwacht konden worden. Financiële problemen waren 

nooit ver weg, of zoals eenmalig notulis Gerard Hooykaas de stemming van de redactie 

omschreef: 'Els opent het samenzijn met een korte aanspraak: donkere wolken, ongun

stige tijden, het hoofd koel, de handen ineen, niet wanhopen, Willem van Oranje als 

lichtend voorbeeld enz. Drie heren trachten hun bewondering voor deze mannentaal te 

verbergen'. " De peptalk had succes: het jaarboek bleef bestaan. 

In 1991 werd opnieuw van vormgeving gewisseld: het witte kaft met historische kaart 

maakte plaats voor een full color omslag, met donkerblauw als terugkerend element. 

De redactie maakte er in haar inleiding weinig woorden aan vuil: er was behoefte aan 

een meer eigentijdse vormgeving. Ook het binnenwerk werd nu geheel vormgegeven. 

Een paar jaar later werd de donkerblauwe steunkleur losgelaten en sindsdien is ieder 

jaarboek van een vrolijk gekleurd omslag voorzien. De losse verkoop is echter nog 

steeds niet groot, het blijft een product voor de leden van Oud-Utrecht. Het jongste 

thematische jaarboek is dat van 2002, toen hoogleraar Utrechtstudies R.E. de Bruin een 

belangrijke rol speelde in de totstandkoming van een uitgave over de familie Martens, 

een uitgave die ook gelieerd was aan een tentoonstelling in het Centraal Museum. 
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Maar ook deze uitgave mocht zich niet in hoge verkoopcijfers verheugen. Niftarlake 

deed al die jaren geen enkele concessie aan de commercie: de vormgeving van het door 

hen uitgegeven jaarboek is al jaren dezelfde. Het nieuwe jaarboek van Flehite daaren

tegen is zeer eigentijds aangepakt. Het is een gebonden uitgave van zo'n 160 pagina's 

met, net als dat van Oud-Utrecht, een full color omslag. Dat jaarboek is een gezamenlij

ke uitgave van de Vereniging Flehite, het Museum Flehite, het gemeentearchief 

Amersfoort, de gemeentelijke monumentenafdeling en de afdeling archeologie van de 

gemeente. Daarom bevat het naast een kroniek en enkele artikelen, van vergelijkbare 

omvang en niveau als het Utrechtse jaarboek, ook een overzicht van de monumenten

restauraties en archeologische opgravingen. Die laatste onderwerpen zijn door het 

jaarboek van Oud-Utrecht losgelaten. De vereniging heeft diverse malen gepoogd om 

restauratieoverzichten te geven, in samenwerking met de Rijksdienst voorde Monu

mentenzorg, maar die verdwenen na een paar jaar geruisloos. Archeologie krijgt altijd 

een plaatsje in de Archeologische Kroniek Provincie Utrecht en daarvoor in de archeolo

gische kroniek uitgegeven door de gemeente Utrecht, uitgaven die de leden van Oud 

Utrecht tegelijk met het jaarboek in de brievenbus ontvangen als onderdeel van hun 

lidmaatschap. 

Slotwoord 

Het jaarboek Oud-Utrecht geeft blijk van een opmerkelijke continuïteit en levensvat

baarheid, ondanks even structurele financiële en organisatorische problemen. De uit

gave van een jaarboek stond bij de oprichting van de vereniging Oud-Utrecht vast, of in 

de woorden van redacteur Van Campen: 'zolang Oud-Utrecht wil blijven wat het wil 

zijn, zijn de publicaties essentieel voor zijn bestaan. Al het andere, hoe nuttig of stimu

lerend ook, is voorbijgaand, maar het blijvend karakter van gepubliceerd onderzoek 

doet de vereniging volmaakt aan haar doel beantwoorden, waarbij de kwaliteit der bij

dragen als graadmeter fungeert'.I5 Toch lijkt Oud-Utrecht wat betreft het jaarboek op 

twee gedachten te hinken. De doelstelling van de vereniging is tenslotte niet alleen de 

verspreiding van de kennis van de geschiedenis, maar ook het wekken van belangstel

ling daarvoor. En een jaarboek van hoog niveau vervult wel een rol in het stimuleren 

van onderzoek en het publiceren van de resultaten daarvan, maar bereikt niet echt het 

brede publiek. Daarvoor is het maandblad meer geschikt. Een tweedeling ligt voor de 

hand: wetenschappelijke bijdragen in het jaarboek, korte meer populaire artikelen in 

het Maandblad. Toch is in de loop van de tijd regelmatig geroepen dat ook het jaarboek 

niet al te wetenschappelijk mocht zijn. Het lijkt er op dat met name het verenigingsbe

stuur meer hecht aan een toegankelijk jaarboek, terwijl de redactie kwaliteit hoog in 

het vaandel heeft staan. Los van deze discussie over de rol van het jaarboek zijn er 

andere problemen. Hindernissen werden gevormd door de steeds terugkerende lamen

taties van de penningmeesters over de kosten en de problemen met veelbelovende 
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maar niet altijd betrouwbare auteurs, leder die wel eens de ondankbare taak van redac

teur heeft vervuld, weet dat dat een van de constanten in het leven is. 

Bijlage 

Lijst van redacteuren (alfabetisch) 

meegewerkt aan de jaarboeken 

J. Aalbers 1983-1986 

W.A.F. Bannier 1931-1950 

J.W.C, van Campen 1945/46-1968 
Mw. R. van der Eerden 1993-

G.A.Evers 1938-1950 
P.D.'t Hart 1990-

K. Heeringa 1924-1934 

TJ. Hoekstra 1987-1999 

G.J. Hooykaas 1985-1989 

Mw. E.l. Jimkes-Verkade 1983-1988 

B.M. de Jonge van Ellemeet 1935-1940 

Mw. A.L Jordens 1988-2001 

H.L.Ph. Leeuwenberg 1987-
P.C.B. Maarschalkerweerd 1988-1992 

A.D.A. Monna 1979-1987 

Mw. E.LS. Offringa-Boom 1969-1976 
M.D. Ozinga 1951-1968 

A. Pietersma 1994-2003 
H.Renes 2002-
Mw. CJ. van Rönnen 1977-1984 

W.C. Schuylenburg 1924-1945/46 
A.R.M. Smit 1978-1983 

D.P. Snoep 1977-1984 
J. van der Spek 2004-

M. Stafleu 2000-

J.E.A.L Struick 1969-1978 
Mw. E. Tobé 2002-

Mw. L van Tongerloo 1977-1978 

Mw. J. van de Torren-Gerritsen 1989-1993 

W. Uittenbogaard 1969-1986 
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C.W. Wagenaar 1924-1930 
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Noten 

Met dank aan Jacquelien Vroemen en Edwin Maes voor hun verhelderend commentaar. 

1. Het Utrechts Archief, Archief Vereniging Oud-Utrecht, invnr 6, notulen van het bestuur 1923; Jaarboekje Oud-Utrecht 1924, inleiding. 

2. F.W.N. Hugenholtz, 1974, p. 215-224. 

3. Janssen, 1997. 
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ge keuze wat wel en wat niet een plaatsje in de kroniek verdient: de eerste kronieken zijn vooral een who is who van het Utrechtse 

bestuurlijke en culturele wereldje. Later namen de samenstellers meer gebeurtenissen op naast benoemingen, met als gevolg dat er 

onmiddellijk verwijten kwamen van trivialiteit en slechte keuzen. Voor dat probleem is gedurende de tientallen jaren dat een kro

niek is opgenomen, geen bevredigende oplossing gevonden. Bij de lezers echter was de kroniek altijd populair, gezien het gemor 

toen Oud-Utrecht uiteindelijk besloot de kroniek als los katern naast het jaarboek te publiceren. Vereniging Flehite, die pas in 2000 

de stap waagde een eigen jaarboek uit te geven, heeft gekozen daarin wel een kroniek op te nemen, ook al omdat ze er van over

tuigd is dat het een handige bron is om zaken snel in te kunnen terugvinden. 

5. Een terugkerend probleem. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het jaarboekje in januari van het gelijknamige jaar zou verschij

nen, zodat het meteen stimuleerde tot betaling van de contributie. De verschijningsdatum schoof echter in de loop van de tijd zover 

op, dat nu het jaarboek aan het einde van het jaar pas verschijnt. Door omstandigheden is het zelfs voorgekomen dat een jaarboek

je een jaarte laat kwam. 

6. HUA, AVOU, invnr. 5, Notulen van het bestuur, januari 1935. 

7. idem, notulen van het bestuur, januari 1941. 
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9. HUA, AVOU, inv. nr. 5, verslag van de secretaris 1943, verschenen na 1945. 

10. 'Jaarverslag over 1943', in: Jaarboekje Oud-Utrecht 1944, p. 15. 

11. idem, cursief gedeelte, p. 16. 

12. Campen, Van, 1947/48, p. 37. 
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15. Campen, Van, 1973, p. 18. 
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