
Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 De charme van regionale geschiedenis Een interview met hoogleraren Utrecht Studies Piet 't Hart en Renger de Bruin op 1 december 1996 trad de eerste hoogleraar Utrecht Studies aan. Ruim vijfjaarlater is het tijd een voorlopige tussenbalans op te maken van wat de leerstoel teweegheeft gebracht en hoe de twee eerste hoogleraren invulling hebben gegeven aan hunleeropdracht. Een interview met Piet 't Hart en Renger de Bruin, respectievelijk deeerste en de huidige hoogleraar Utrecht Studies. Bettina van Santen Studies geboren. Daarvoor is toendoor Oud-Utrecht en het Provinci-aal Utrechts Genootschap vanKunsten en Wetenschappen eenstichting in het leven geroepen.Vervolgens was er nog een langeweg te gaan. De eerste vraag gaatnaar de Universiteit van Utrecht,wil die zo'n speciale leerstoel? In deuniversitaire commissie die zichmet dat soort vragen bezighield,zat ook de toenmalige rector VanGinkel. Hij beijverde zich ervoor datzo'n leerstoel zich zou richten ophet heden en verleden van de stadin het algemeen en de gehele re-gio. Het College van Bestuur vande universiteit heeft toen in 1996de leerstoel ingesteld.' Was je de gedoodverfde kandidaat?'Voor Oud-Utrecht was ik in-derdaad de kandidaat en tijdenshet oprichtingsproces begonnensteeds meer

vingers in mijn rich-ting te wijzen. Maar dat zat me nietzo lekker en daarom heb ik me opeen gegeven moment bewust eentijdje in de luwte gehouden. Ik wasimmers 63 jaar en wilde ik nog welaan zoiets als een hoogleraarschapbeginnen? Dat had niets te makenmet de inhoud. Integendeel: hetgegeven dat je vanuit de geschie-denis naar andere disciplines kijkt,trekt me enorm aan. Het probleemzit echter in de tijd die zoiets gaatkosten. Het vergt veel meer tijd danmensen zich realiseren.''Toen ik benoemd werd, wilde deuniversiteit me maar aanstellentot mijn 55e. De UniversiteitUtrecht is daar zeer principieel in.Op mijn 65e mocht ik toch voortwee jaar bijtekenen en dat heb iktoen gedaan. Ik had toen natuurlijkkunnen stoppen, maar ik behoornu eenmaal tot die generatie vanouden/vetse gereformeerde figu-ren die iets netjes willen afmaken.' Piet 't Hart en Renger de Bruin (links) in de kloos- terhofvan de Dom Foto: Het Utrechts Archief Piet 't Hart: 'Ik kwam in elk lokaal radio-en tv-programma dat mij uitnodigde' 66 Was je actief betrokken bij de op-richting van de leerstoel?'Ik vond destijds wel dat we ietsmoesten doen met de lokale en re-gionale geschiedenis van Utrecht. Ik heb er de toenmalige voorzittervan de Vereniging Oud-Utrecht,Herman Kernkamp, op aangespro-ken en uit die

gedachtewisseling ishet idee voor een leerstoel Utrecht % vereniging Oud>Utrecht juni 2002



Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 't Hart en De Bruinwericten beiden mee aaneen 'nieuwe', in 2000verschenen geschiedenisvan de stad Utrecht Wat stelde je jezelf ten doel alshoogleraar? 'Er stond nergens geschreven watUtrecht Studies precies in moesthouden. Utrechts Studies is gelijkaan (=) Utrecht Studies, zo zou jehet kunnen omschrijven. Natuur-lijk had ik wel enige ervaring toenik er aan begon en ik dacht &quot;ik ziehet wel&quot;. Kijk, het allerbelangrijk-ste was om de leerstoel op de kaartte zetten. Ik wilde de leerstoelvooral ook buiten die universitairewereld bekendheid geven. Daaromdraafde ik in elk radio- en televisie-programma op dat mij maar heb-ben wilde. Ik liep alles en iedereenaf, archieven, congressen, je konhet zo gek niet verzinnen of ik gingop de uitnodiging in. En ik hooptedan maar dat, als de mensen mijweer zagen aankomen, dat ze nietdachten &quot;daar heb je Piet ookweer&quot;, maar &quot;daar heb je de leer-stoel Utrecht Studies&quot;. Of het heeftgeholpen? Als er nu nog leden vaneen historische vereniging zijn dieniet weten dat er een LeerstoelUtrecht Studies bestaat, dan heb-ben ze echt niet op zitten letten.' Wat komt er dan zoal op je af?'Er komtvan allesopje af en ik pak-te alles aan om de leerstoel maaronder de aandacht te brengen. Hetopmerkelijke is dat je wordt

ge-vraagd voor de meest vreemdeklussen die niets met Utrecht Stu-dies te maken hebben, maar methet feit dat er zoiets is als een hoog-leraar is die iets met Utrecht doet.Zo werd ik gevraagd om te sprekenbij het 750-jarig bestaan van de ge-meenteraad van Utrecht. Dat vondhet gemeentebestuur blijkbaarleuk, zo'n professor Utrecht Stu-dies, maar de politieke geschiede-nis van Utrecht was natuurlijk nietmijn ondenwerp. Je wordt voor vanalles gebeld, want mensen be- schouwen je ook als een soort wan-delende encyclopedie.''Wat ik heel belangrijk vond is datmet name bij amateur-historici devraag bleek te leven &quot;wat kan deuniversiteit voor ons betekenen&quot;.Zij konden tot dan toe met vragenniet bij de universiteit terecht.Daar beijverde ik mij voor. Zo konje een hele dag bezig zijn met ie-mand te helpen een antwoord tevinden op een vraag. Ik had hetantwoord niet, maar ik wist welhoe en wie ik moest gaan bellenom uiteindelijk uitte komen bij ie-mand die de vraag wel kon beant-woorden.' Wat organiseerde je binnen de uni-versiteit zelf? 'Als sociaal historicus heb ik me alshet ware als hoogleraar aange-meld bij colleges van doctoraalstu-denten en werkgroepen van devakgroep. Zo kon ik enkele docto-raalstudenten met relevante on-derwerpen gaan begeleiden. Na-tuurlijk bood ik ook elk

jaar eencursus aan, zowel aan de studen-ten als voor het Hoger Onderwijsvoor Ouderen (HOVO).''Er zijn veel leuke dingen te beden-ken, maar je kunt niet altijd allestot een goed einde brengen. Zohad ik met een aantal collega's uitverschillende vakgroepen en metRenger de Bruin een werkgroep opwillen zetten over de geschiedenisvan de cultuur in de eerste helftvan de 20e eeuw. Helaas stoptehet Centraal Museum (waar Ren-ger de Bruin werkt) voortijdig enook andere partijen bleken uitein-delijk om diverse redenen geen tijdte hebben. Ik zelf vond dwarsver-banden met andere universitairerichtingen heel belangrijk en metname met sociale wetenschappenheb ik geprobeerd die verbandenin het leven te roepen. Toch blijkt dat in de praktijk van de universi-taire wereld niet altijd zo eenvou-dig. De meeste studieprogram-ma's zitten behoorlijk vol, krijgdaar nog maar eens iets tussen.''Samen met Fred Vogelzang - con-sulent regionale geschiedenis dieondersteuning geeft aan iedereendie in de provincie lokale en regio-nale geschiedschrijving beoefent -ben ik een onderzoek gestart naargemeenteraden in de 19e en 20eeeuw. Dat was speciaal bedoeldvoor amateur-historici in de provin-cie. Dit onderzoek naar maatschap-pelijke elites wordt nu gelukkig on-der mijn opvolger voortgezet.''Ik vond en vind de

cursus Utrecht-kunde ook erg leuk. Daarin vertel-len specialisten op diverse locatiesin de provincie interessante dingen,zoals Hans Janssen over Utrechtsekastelen in Wijk bij Duurstede enHans Renes over de verschillendeUtrechtse landschappen in Ame-rongen. Deze cursus heb ik destijdsopgezet samen met Bram van denHoven van Genderen.''Ik heb ook geprobeerd om eenspeciale Utrecht-beurs in het levente roepen: een flinke som geld omspeciaal onderzoek te doen. Ieder-een die je daarover spreekt vindthet een geweldig idee, maar zewachten tegelijkertijd allemaal afof de ander mee doet. Zowel de ge-meente als de provincie waren te-rughoudend in het financieren vandit soort onderzoek. Gelukkig is hetidee dat ik destijds voor ogen hadnu toch in het leven geroepen methet zogeheten 'witte-vlekkenplan'van Oud-Utrecht. Mogelijk ge- % verenlglng Oud-Utrecht juni 2002








