
Jaarverslag 1969. 

In dit verslagjaar is een sterke verandering opgetreden in onze vereniging, die 
zich reeds tijdens de jaarvergadering van 1968 aankondigde door de geopperde 
plannen. De nieuwe geest, die leden en bestuur bleek te bezielen, uitte zich niet 
alleen in het materiële vlak door de bereidheid de kontributie te verhogen en 
door de wensen meer dan magere subsidies te vragen, maar ook in de verleven
diging van de excursies, de grote stijging van de belangstelling en vooral in de 
toeneming van het ledental met 15%. Het aantal leden steeg van 1011 tot 1162 
personen, in tegenstelling tot een gebruikelijke stijging die tussen de 0,2% en de 
0,8% per jaar placht te liggen. De ledenwerving, die in september krachtig werd 
aangepakt, leverde een resultaat van 148 nieuwe leden op; vóór september 
traden 3 leden toe. 
Op 27 mei brachten 103 leden van de zustervereniging Oud-Alkmaar een be
zoek aan onze stad; als gasten van „Oud-Utrecht" bezichtigden zij het Utrechtse 
stadsschoon. 
De redactie van het jaarboekje ging uit de bekwame leiding van dr. A. J. van de 
Ven en mr. J. W. C. van Campen over aan mevr. E. L. S. Offringa-Boom en 
de heren W. Uittenbogaard en J. E. A. L. Struick. Door gebrek aan kopij kon 
het jaarboekje pas in 1970 verschijnen. 
Het waarnemend redacteurschap van het Maandblad werd door mr. J. W. C. 
van Campen overgedragen aan de heer J. E. A. L. Struick. De pogingen een 
nieuwe redacteur te vinden werden eerst aan het eind van het jaar met succes 
bekroond door de toetreding van de heer B. Kieboom, die op dit moment reeds 
meer dan zelfs gehoopt kon worden aan de verwachtingen heeft voldaan. Even
eens trad tot de redactie toe mej. drs. L. van Tongerloo, die in het bijzonder 
de boekbesprekingen op zich heeft genomen. Ondanks de magere omvang was 
het Maandblad een gewaardeerde schakel tussen de leden onderling en een veel 
gelezen periodiek met een bont geschakeerde inhoud. 
In de vacatures, ontstaan door het betreurde overlijden van prof. dr. M. D. Ozin-
ga en door het aftreden van de heren Van de Ven en Van Woensel Kooy wer
den door de ledenvergadering verkozen mevr. E. L. S. Offringa-Boom en de 
heren J. C. van der Laan en W. Uittenbogaard. De aftredende voorzitter 
werd herkozen. 
Eveneens op 20 maart werd een excursie-commissie geïntroduceerd, die was 
samengesteld uit de dames J. C. Jongbloed-Gerritsen, B. E. Buys-de Geus en 
A. M. Beauchampet-Lorwa. Uit het bestuur werden de heren A. L. Oosting 
en J. E. A. L. Struick bij dit comité gedetacheerd. De activiteiten van deze 



commissie zijn onmiddellijk duidelijk geworden door de verbetering van de 
excursies. Het bestuur benoemde een propagandacommissie ad hoc, die be
stond uit de heren K. van der Zwiep, dr. P. H. Kijlstra, J. C. van der Laan en 
J. E. A. L. Struick, met de opdracht advies uit te brengen over de vraag hoe de 
veelvuldig geuite verlangens van de leden over actualisering en verlevendiging 
van het verenigingsleven konden worden gerealiseerd en in het bijzonder, hoe 
het ledental kon worden vergroot. Het succes, dat aan de gegeven adviezen is 
te danken, geeft aanleiding tot tevredenheid en erkentelijkheid aan de commis
sieleden. On 20 maart werd de jaarvergadering door 49 leden bijgewoond in het 
gemeentelijk archief. De zojuist afgetreden penningmeester, de heer J. W. van 
Woensel Kooy, gaf de leden door zelf vervaardigde fraaie kleurendia's een blik 
op „Maarssen: verleden en toekomst". 
Op 7 juni bezochten een 60-tal leden het nieuwe universiteitscentrum De Uithof. 
De Oudegracht, de werven en de nabije omgeving werden op 30 augustus be
zichtigd; de attractieve verpozing in de wijnkelder van Van Driel en Van Wa
geningen droeg aan dit gebeuren mee. Van de 100 deelnemers zette een belang
rijk deel het samenzijn voort in de Pizzeria aan de Voorstraat. De grote belang
stelling maakte een herhaling op 6 september noodzakelijk, waaraan 80 leden 
deelnamen. 
De tentoonstelling „Van Romein tot Hoog-Catharijn", die als een overzicht 
van de stadsgeschiedenis en als een presentatie van zijn mogelijkheden door 
het gemeentelijk archief in het Catharijneconvent werd gehouden, was de aan
leiding voor een ingelaste excursie op 17 september, waarbij 120 leden tegen
woordig waren. 
Kasteel en kerk te Amerongen waren op 27 september het doelwit voor 70 
leden. De excursie naar het pas geopende, geheel gerestaureerde en fraai ge
meubileerde Slot Zeist overtrof alle verwachtingen. Het eerste bezoek op 8 
november bracht 120 leden op de been; de noodzakelijk gebleken herhalingen 
op 9 december en 13 januari brachten het totaal tot boven de 200 deelnemers. 
Een vierde excursie, waarom door verschillende leden werd verzocht kon door 
de algemene overstelpende belangstelling voor het Slot Zeist geen doorgang 
vinden. 
De hoopvolle geluiden, die het vorige jaarverslag afsloten, zijn in dit verslag
jaar in daden omgezet. De deelneming aan de excursies blijkt te zijn verveel
voudigd, het ledental is sterk toegenomen en in het algemeen is een frisse 
wind gaan waaien in onze oude, maar niet verouderde vereniging. De bereid-
vaardigheid van vele leden doet verwachten dat de eenmaal uitgestippelde lijnen 
verder zullen worden doorgetrokken en duidelijk nog verder omhoog zullen 
leiden. M.n. zullen de vernieuwde vormgeving van Maandblad en Jaarboekje, 
de bevordering van de gezelligheid onder de leden en de aansluiting bij de actua
liteit de vereniging nog meer opstoten dan in dit verslagjaar. 
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