
Maandblad van Oud-Utrecht 1963 DE TOPOGRAFISCHE ATLAS VAN HET GEMEENTE-ARCHIEF VAN UTRECHT EN DE JUBILEUM-TENTOONSTELLING VAN OUD UTRECHT De twee begrippen in het opschrift van dit artikel genoemd zullenbinnenkort voor enige tijd in nauw verband gebracht worden. Detentoonstelling immers, bij gelegenheid van het veertigjarig bestaanvan Oud-Utrecht in het Centraal Museum te houden, zal geheelbestaan uit een keuze uit de topografische atlas. Enkele mededelingenen beschouwingen over beide zullen daarom op belangstelling mo-gen rekenen. De topografische atlas van het gemeente-archief, dat wil zeggen deverzameling kaarten, plattegronden en afbeeldingen, betrekking heb-bende op het gebied, dat de gemeente Utrecht beslaat, is ontstaan innauw verband niet het stedelijk archief. De grondslag immers hebbenkaarten en plattegronden gevormd, in opdracht van het

stadsbestuurtot zijn voorlichting vervaardigd. Een tweede bestanddeel van de thans zo omvangrijke collectie zijnde aan het stadsbestuur geschonken kaarten en tekeningen, waarvoorgewoonlijk, bij wijze van tegemoetkoming in tic kosten een gratifi-catie gegeven werd. In de 17de eeuw reeds kwam dit veelvuldig voor.In latere tijd treedt meer en meer de eenvoudige schenking zondertegenprestatie daarvoor in de plaats. Eindelijk werden door de stad afbeeldingen aangekocht ter uit-breiding van de reeds bestaande verzameling. Waren het in vroegereeuwen uitsluitend gravures, tekeningen en aquarellen, later ooklitho's waarmee de atlas verrijkt werd, sedert de fotografie meer veldwon, nam ook het aantal foto's meer en meer toe. Ook nu nog wordtwaar de gelegenheid zich voordoet, getracht op veilingen afbeeldingenvan vroeger en later tijd te verwerven en worden producten van dehand van nog levende kunstenaars

aangekocht. Steeds ook nog wor-den opdrachten gegeven een op verdwijnen staand stadsgezicht, eenoud of nieuw gebouw in tekening te brengen of te fotograferen. Zo groeide de topografische atlas van het gemeente-archief aan tot eenverzameling, die de twintigduizend overschreden heeft. Utrecht neemtgeen uitzonderingspositie in. Bijna ieder rijksarchief en gemeente-archief heeft een dergelijke collectie. Toenemende belangstelling voortopografische verzamelingen en de wenselijkheid van uitwisseling vanervaringen hebben een aantal beheerders van topografische atlassener enkele jaren geleden toe gebracht zich aaneen te sluiten tot eenvereniging ,,De Topografische Atlas&quot;. Er is altijd behoefte geweest 86








