
„OUD-UTRECHT" ALS PROVINCIALE VEREENIGING. 

In 1926 werd door het schrappen van een vijftal woorden in het 
reglement der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-
Vaderlandsche Recht de mogelijkheid geschapen om het Dagelijksch 
Bestuur dier vereeniging ook buiten de stad Utrecht te doen zete
len. Haar toenmalige secretaris Mr. de Bussy noemde in zijn jaar
verslag deze wijziging er eene „van kleine pennestreek en wijde 
strekking" en dezelfde kwalificatie zou men kunnen geven aan de 
wijziging der statuten van Oud-Utrecht, die in de ledenvergadering 
van 18 Januari 1949 tot stand is gekomen. Inderdaad, kleine penne
streek: want de wijzigingen, die aangebracht zijn, betroffen bijna 
overal slechts enkele woorden, maar ook: wijde strekking, want zij 
beoogden voornamelijk uitbreiding van de doelstelling der vereeni
ging, verbreeding, thans ook officieel, van haar werkterrein. De 
Koninklijke goedkeuring is voor deze wijzigingen aangevraagd en 
zoodra zij zal zijn verleend, treden de gewijzigde statuten in 
werking. 

Het is duidelijk, dat op deze wijze alleen het beoogde doel niet is 
bereikt: de nieuwe wet zal moeten worden uitgevoerd, zij zal ook 
in de gedachten der leden moeten uitgroeien. Gedurende een tijd
perk van ruim 25 jaren is Oud-Utrecht een stedelijke vereeniging 
geweest, wier arbeidsterrein zich niet verder dan de stad en haar 
omstreken, d.w.z. haar naaste omstreken, uitstrekte. Zoo nu en dan 
wierp zij een blik naar het daarbuiten gelegen deel der provincie 
om zich dan (de vergelijking is niet onaangenaam bedoeld) als een 
spin in haar web spoedig weer naar het midden terug te trekken. 

In verschillende artikelen in dit Maandblad is reeds uiteengezet, 
hoe deze toestand verschillende personen niet bevredigen kon, en 
hoe aanvankelijk, toen de partijen niet op een geschikte basis tot 
elkander konden komen, aan het stichten eener nieuwe en dan 
provinciale vereeniging is gedacht. Dit plan was niet een uiting 
van vaderlandsche snipperzucht. Toen tusschen het bestuur van 
Oud-Utrecht en het comité Nedersticht alsnog overeenstemming 
mogelijk bleek te zijn, heeft het laatste dit ver strekkende plan 
terstond opgegeven. Het deed dat in het vertrouwen, dat al dege
nen, die wel voor een provinciale historische vereeniging belang
stelling toonden, maar zich niet bij een stedelijk gezelschap hadden 
willen aansluiten, thans het lidmaatschap van Oud-Utrecht zullen 
willen aanvaarden. Een circulaire met de strekking hen daartoe op 
te wekken zal hun door Oud-Utrecht worden gezonden. 

Gelijk in het Maandblad van December 1948 geschreven is, zal 
de uitbreiding van Oud-Utrecht's taak vooreerst tot uiting moeten 
komen in uitbreiding van het aantal publicaties over de provincie 
in de bestaande periodieken der vereeniging. Hier ligt zeer zeker 
een taak voor de tegenwoordige en toekomstige leden, aan wie de 
geschiedenis der provincie bijzonder ter harte gaat. 
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Daarnaast heeft het bestuur van Oud-Utrecht het plan eener 
provinciale bibliografie in principe aanvaard. Het comité Neder-
sticht zou dit plan niet terzijde hebben kunnen stellen en het had 
overwogen om eventueel alleen voor dit doel in wezen te blijven. 
Het heeft echter gaarne zijn taak in deze overgedragen aan een 
door het bestuur van Oud-Utrecht aangewezen commissie, die 
thans de zaak ten fine van een nader rapport in onderzoek heeft. 
Het boven reeds geciteerde artikel in het maandblad betoogde, dat 
„de samenstelling van een provinciale bibliografie om de enorme 
kosten en den jarenlagen arbeid, die zij zou vergen, als onbereikbaar 
beschouwd moet worden". Zeker zuilen aan dit werk groote 
bezwaren verbonden zijn, maar een goed Nederlandsch spreek
woord zegt, dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd. De 
kosten zullen vooral in het drukken gelegen zijn en — zoo ver is het 
vooreerst nog niet. De bewerkster Mejuffrouw Mr. Breesnee heeft 
al eenige jaren voorbereidenden arbeid voor dit doel verricht. De 
commissie oriënteert zich nu aangaande den stand van zaken en 
hoopt eerlang bij het bestuur een rapport te kunnen indienen. 
Reeds kan gezegd worden, dat haar als ideaal een bibliografie voor 
oopen staat gelijk die van Gelderland, welke door de vereeniging 
Gelre is uitgegeven (1910, met vervolgdeelen 1925 en 1940). Ook 
elders streeft men naar een dergelijk doel: in Noord-Brabant heeft 
men eveneens deze zaak ter hand genomen, terwijl in Overijsel 
reeds vroeger een bescheiden begin is gemaakt. Dit ideaal worde 
ook eenmaal voor de provincie Utrecht bereikt. 

Op welke wijze Oud-Utrecht zijn nieuwe taak verder tot uitvoe
ring kan brengen, is bij het bestuur nog in beraad, maar het zal 
ongetwijfeld eventueele suggesties dienaangaande gaarne in over
weging nemen. Daarbij houde men in het oog, dat de vereeniging 
na de laatste statutenwijziging niet slechts de geschiedenis der 
provincie wil beoefenen en de kennis er van verspreiden, maar ook 
daarmede samenhangende belangen behartigen. Hierin is dus 
eveneens een uitbreiding van de doelstelling gelegen. Moge dan 
Oud-Utrecht na £n door deze wijziging een nieuwe periode van 
bloei en nog ruimer activiteit zijn ingegaan! vdV. 

OPGRAVINGEN OP HET DOMPLEIN. 

Deze week is de werkput op het Domplein weer gedicht en 
daarmee is het eerste stadium van het oudheidkundig bodemonder
zoek dit jaar afgesloten. En dat onderzoek is niet zonder resultaat 
gebleven. Het belangrijkste is wel dat men overblijfselen heeft 
gevonden van een vóór-Romaans gebouw, waarin twee bouw
perioden zijn waar te nemen. Met wat voor resten men hier te doen 
heeft is nog niet te zeggen, wellicht zal op deze vraag een ant
woord gegeven kunnen worden wanneer in de loop van de vol-
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