
DR. W . A. F. BANNIER f 

Van de oprichting der vereeniging in 1923 af, tot aan zijn af
treding om gezondheidsredenen in het najaar van 1950 toe, is Dr. 
Bannier bestuurslid van „Oud-Utrecht" geweest; in dat 27-jarig 
tijdvak was hij tweemaal (1923—1927 en 1932—1935) haar voor
zitter. Slechts noodgedwongen heeft hij een paar maal een bestuurs-
bijeenkomst of een ledenvergadering gemist. 

Op de herdenkingsbijeenkomst, ter gelegenheid van haar zil
veren bestaansfeest in 1948 gehouden, werd, den nog actieven 
tachtigjarige het eerelidmaatschap der vereeniging aangeboden. 
Mede wegens zijne buitengewone verdiensten voor de plaatse
lijke historie-beoefening had het gemeentebestuur van Utrecht 
hem reeds in 1938 bij het bereiken van den 70sten verjaardag, de 
zeldzame onderscheiding: de zilveren eere-penning der stad met het 
inschrift ,,Dr. Bannier civi optimo" (den besten burger), verleend. 

Als de eenig overgeblevene, die al den tijd met Dr. Bannier in het 
bestuur mocht samenwerken, langer dan een kwart-eeuw schier 
eiken dag met hem in contact was, is mij verzocht hem bij zijn 
verscheiden te herdenken, de beteekenis zijner voorbeeldige werk
wijze in herinnering te brengen. De beschikbare plaatsruimte be
perkt de vervulling dezer plichtsopdracht tot groote trekken in 
algemeenen zin. 

Van den beginne af schiep B. de sfeer, die elke bestuursbijeen-
komst tot een prettig samenzijn maakte. Verschil van opvatting 
voerde daarnimmer, dank zij zijn vriendelijk- zakelijk beleid, tot 
botsingen. Treffend was de zorg waarmede het vele dat van 
hem uitging, was voorbereid en de wijze waarop hij het hielp uit
voeren. B. liet het werk niet uitsluitend aan anderen ter uit
voering over, en was daarbij uiterst trouw en stipt in de nakoming 
zijner beloften. Ook als voorzitter der ledenvergaderingen ging 
hoffelijke leiding van hem uit, en bij de excursies gaf hij, evenals 
in zijne voordrachten, een helder en ook voor den oningewijde 
verstaanbaar inzicht in de besproken onderwerpen. Zijne opstellen 
in Jaarboekje en Maandblad waren eveneens duidelijk van betoog. 

De Utrechtsche gemeenschap mist voortaan een markante figuur 
van eigen structuur en stijl, de vereeniging ,,Oud-Utrecht" een 
toegewijd, zeldzaam te vervangen medewerker. E. 

EEN SPITS OP DE JACOBITOREN. 

Een bedrag van ƒ 35.000,— is nodig om op de Jacobitoren een 
spits aan te brengen, maar de Ged. Staten hebben het raadsbesluit, 
waarbij voor die werkzaamheden een crediet werd toegekend, niet 
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