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loopig exemplaar van deze bibliogra- | deelte omvat een lijst der hooglegta- 

fie.aan de drie-honderdjarige Hooge- | ren, die aan de Hoogeschool 

schdol als feestgave aangeboden, maar | Universiteit zijn verbonden eweest 

daarbij, het voorbehoud gemaakt, dat | en nog zijn, naar het jaar h¥nner be- 

zij hun\werk nog wilden aanvullen | noeming in tijdsorde gerangschikt, met 

met de zakelijke publicaties, die als- | vermelding van de over | 

nog daarna\\naar aanleiding van het | naar aanleiding van hun werk ver- 

derde Eeuwfeest het licht zouden zien. | schenen geschriften, Wit den aard der 

Op 30 September 1936 hebben zij | zaak zijn de opgaven dier geschriftten 

daarna hun arbeid afgesloten en in | quantitatief zeer ‘uiteenloopend. Bij 

den afgeloopen zomer heeft het boek | een Gisbertus Voet beslaan zij meer 

in zijn definitieven vorm het licht ge- | dan 16 blzz. en zoo is het met meer- 

zien. dere strijdbare theologen en wijsgeeren 

Van hetgeen men in dit nasla- | het geval, maar niet zeldzaam zijn de 

werk zal kunnen aantreffén moge ook | namen van hoogleeraren, achter wier 

nu weer een overzicht van den in- | namen Alleen maar hun levegnsjaren 

houd getuigenis afleggen. In ‘een Eer- | en dig’ van hun professoraat worden 

ste Gedeelte vindt men opgeteekend | vermield, wat natuurlijk niets ten na- 

de titels van alle groote en klainere | deéle van hun  wetenschappelijke 

gedrukte geschriften, die betrekking crkzaambeld of hun gaven als aca- 

hebben op: Bibliographie, Verzani demisch docent behoeft met zich te 

lingen; Bronnen; Algemeene Geschrif¥/| brengen. 

ten; Wapen, zinspreuk, banier, facyl- Het vereischt geen betoog, dat dit 

teitskleuren; [llustre school, 1634— |\allerverdienstelijkst boekdeel besloten 

1636; Forum Academicum, 1643; ijf- ordt met een Algemeen Naamregis- 

tigjarig bestaan, 1686; Hondefdjarig | ter\van de er in genoemde personen, 

bestaan, 1736; Honderdvijftigjarig die ‘aan de hoogeschool (universiteit) 

é. ophef- verbonden waren en zijn. 

   

  

un leven en 

   

fing en herstel; Tweehonderdjarig be- \ 

staan, 1836; Plan tot opheffing, 1848; Waarlijk, de Universiteit van 

Plan tot opheffing, 1883;/T'weehonderd- 

vijftigjarig bestaan, 1886; Driehonderd- | dat bij haa\ derde Eeuwfeest de pen- 

jarig bestaan, 1936; Hoogleeraren, | nen niet in beweging geraakt zijn! Nu 

benoeming, alge Personeel in | is dit bij vorigs eeuw- of halve eeuw- 

algemeenen dienst; Studenten; Studie- | getijden ook wel het geval geweest, 

beurzen; Oud-s ovenaangekondigde 

bestaan; 1786; Tweehonde 

   

    

    

       

    

    

  

denten-, universiteits- | maar, gezien de 

fonds; Promoties, promoveeren; Uni- | werken, mag wel d&\verwachting uit- 
versiteitsgebéuw (en); Universiteits- | gesproken worden, dat het aan het 

bibliotheeky Faculteit der godgeleerd- | nageslacht bij volgende\herdenkings- 

heid; Faculteit der rechtsgeleerdheid; | feesten bezwaarlijk  vall zal, de 

Faculteit der geneeskunde; Faculteit | mannen en vrouwen uit deh tijd van 

    

  

   

der wis- en natuurkunde; Faculteit | 1936 in de wetenschappelijke\waarde, 

der Aetteren en wijsbegeerte; Faculteit | de fraaiheid van vorm van hutne ge- 

def veeartsenijkunde en Indologische | denkschriften en in hunne liefde tet de 

eerstoelen. doorluchtige jubilaresse te evena 

Een nog omvangrijker T'weede Ge- | laat staan te overtreffen. W.A,.F.B,   
  

  

  

MAANDBLAD VAN ,,QUD-UTRECHT” 
VEREENIGING TOT BEOEFENING EN TOT VERSPREIDING VAN 
DE KENNIS DER GESCHIEDENIS VAN UTRECHT EN OMSTREKEN 
  

2 MEI ONDER REDACTIE VAN: 13e JAARGANG 
1938 G. A. EVERS NO 5         

UITGAVE DER VEREENIGING. Apres: VAN SPEIJKSTRAAT 20       

MEDEDEELINGEN UIT DE VEREENIGING. 

Kasteelentocht langs de Grebbelinie op 28 Mei a.s. 

Het bestuur noodigt de leden met hunne dames uit tot deel- 
neming aan den tocht door het gebied der voormalige Grebbe 
(Grift)-linie tusschen Amersfoort en Rhenen op Zaterdag 28 Mei 
a.s. De tocht zal per auto (A.T.O.-wagens) plaats vinden en des 
namiddags te half twee uur in het Hoogelandsche park aanvangen 
en daar tegen zes uur eindigen. 

De kosten bedragen f 1.50 per persoon voor de leden, die van 
de door het bestuur beschikbaar te stellen autos gebruik willen 
maken, f 0.50 per persoon (als aandeel in de algemeene onkosten) 
voor de leden, die met eigen wagen willen meerijden. 

Deelnemerskaarten kunnen tot en met Donderdag 26 Mei a.s. 
aan het kantoor der Rotterdamsche Bankvereeniging, Oudkerk- 
hof 11, worden gekocht. Na tijdige overschrijving of storting op 
postrekening no. 2679 van dat kantoor worden ze ook gaarne per 
post toegezonden. 

Aan dezen tocht kan door de leden van de Stichting ,,Het 
Utrechtsche Landschap” en van de vestingbouwkundige Stichting 
»Menno van Coehoorn” met hunne dames worden deelgenomen. 

De tocht gaat over Amersfoort naar Hoogland langs de Glas- 
hut, die met Krachtwijk tot de noordelijkste vestingwerken der 
voormalige Grebbelinie behoort. Wervolgens wordt zuidwaarts 
langs de uitgestrekte landgoederen Randenbroek, Heiligenberg, 
Lokhorst en Nimmerdor door Nieww-Leusden en verder langs 
den Boom’ en Geeresteyn naar Woudenberg gereden. 

Over de Potbrug voert de weg naar Scherpenzeel, en na eerst 
naar het huis Lambalgen te zijn geweest en het daar aan de 
Lunterensche beek liggende verdedigingswerk van dien naam te 
hebben bezichtigd, wordt verder naar Renswoude gereden. Nog 
voor de kom van Renswoude voeren links en rechts landwegen 
naar de Daatselaar en naar de Engelaar aan de Groeperkade, 
slechts langs moeilijk begaanbare wegen te bereiken schansen. 
Vooral de eerstgenoemde is een uitgestrekte schans, verlaten en  
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vervallen en dus rijk aan natuurschoon, waarbij de Slaperdijk 
begint, die zuidwaarts langs de Buursteeg en de Roode Haan 
loopt en bij het thans droog liggende Egelmeer op Prattenburg 
eindigt. De Buursteeg wordt over Geldersch grondgebied via 
De Klomp bereikt en vandaar wordt naar de Roode Haan, het 
meest zuidelijke steunpunt der Grebbe-linie, gereden, om op den 
hoogen dijk der interessante waterkeering te genieten van het 
ongewone en schoone panorama over de zuidelijke helling van den 
Emmikhuizerberg. Bij Rhenen eindigt het stroomgebied van de 
Grebbe, na van Veenendaal af door het laagste gedeelte der 
Geldersche vallei te zijn gegaan. Daar zal de terugreis worden 
aanvaard nadat even gelegenheid tot verpoozing zal zijn geboden. 

Eensdeels bedoelt deze tocht in den mooisten tijd van het jaar 
kennismaking met de eeuwenoude natuurpracht van oostelijk 
Utrecht, een deel van Nederland in zijn schoonsten en meest ver- 
scheiden vorm, dat ook hier steeds meer door de stichting ,,Heti 
Utrechtsche Landschap” wordt geconserveerd. En anderdeels zal 
deze tocht een indruk geven van de vroegere provinciale scheids- 
muur, die in later tijd tot een landelijken verdedigingsgordel werd 
uitgebreid. 

Voor het leeren kennen van de geschiedenis dezer linie wordt 
naar het hierachter afgedrukte belangwekkende opstel verwezen, 
dat ,,Oud-Utrecht” aan de gewaardeerde medewerking van den 
luitenant-kolonel der genie, den heer W. H. Schukking, te danken 
heeft. 

In de week van 23—28 Mei a.s. zal des namiddags van 2—5 uur 

een collectie platen en kaarten van de Grebbe-linie en haar naaste 
omgeving voor belangstellenden in de Universiteitsbibliotheek aan 
de Wittevrouwenstraat te bezichtigen zijn. 

De eerste der beide, voor den 23en en 30en April uitgeschreven 

excursies naar het 3e Administratiegebouw der Spoorwegen, waar 

Prof. L. van Vuuren een uiteenzetting zou geven over het Cultuuc- 

landschap in de omgeving van Utrecht, is door bijzondere omstan- 

digheden niet kunnen doorgaan. In plaats daarvan werden de data 

30 April en 7 Mei vastgesteld. Aan degenen, die zich voér 15 April 

bij den Secretaris hadden opgegeven, werd van deze verandering 

bericht gezonden. 
Voor de excursie van 7 Mei kunnen zich nog een 10-tal deel- 

nemers aanmelden bij den Secretaris. 

Namens het Bestuur; Mr, H. WALLER, Voorzitter. 

Mr. J. W. C. VAN CAMPEN, Secretaris, 

(Frederik Hendrikstraat 72). 
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Leden, die de vorige jaargangen van dit Maandblad wenschen 
aan te vullen, kunnen op schriftelijke aanvrage bij den onderge- 
teekende losse nummers, voor zoover die nog voorhanden zijn 
kosteloos bekomen. De toezending zal in den regel tegelijk met het 
na ontvangst der aanvrage eerstverschijnende nummer plaats vin- 
den, Aan aanvragen, die na 15 Juli a.s. binnen komen, zal echter 
niet meer voldaan kunnen worden. 

Van de meeste jaargangen zijn nog volledige, gecartonneerde 
exemplaren voor f 2.— per jaargang verkrijgbaar. Toezending ge- 
schiedt na overschrijving of storting van het bedrag op postreke- 
ning nr. 18328 van Jhr. Dr. M. R. Radermacher Schorer, penning- 
meester van ,,Oud-Utrecht’, te Utrecht. 

G. A. EVERS, Van Speijkstraat 20. 

  

Dr. BANNIER ZEVENTIG JAAR, 

Den 4den Mei a.s. zal dr. W. A. F. Bannier den zeventigjarigen 
leeftijd bereiken en van die zeventig jaren meer dan de helft te 
Utrecht hebben gewoond, niet als een inwoner, die zonder meer 
zijn dagelijkschen taak volbracht, maar als een burger, die zijn 
beste krachten aan de bevordering van het geestelijk en maat- 
schappelijk leven zijner woonstad gaf. 

Van de waardeering zijner collega’s en de dankbaarheid zijner 
leerlingen spreekt het door Isaac Israels geschilderd portret in 
het stedeliik gymnasium, waarmee dr. B. bij zijn aftreden als 
leeraar, na 32 dienstjaren, in 1933 werd geéerd, Van de officieele 
erkenning zijner verdiensten voor de vaderlandsche geschied- 
vorsching getuigt de koninklijke onderscheiding, toen hij in 1926 
een kwart-eeuw secretaris van het Historisch genootschap was 
geweest. En bij het aftreden van professor Kernkamp in 1935 was 
dr. B. diens aangewezen en met algemeene instemming gekozen 
opvolger als leider van dit genootschap, de landelijke organisatie 
van historici, die door geboorte en zetel aan Utrecht gebonden is. 

Nadat in 1923, op aanstichting van den toenmaligen burge- 
meester, dr. J, P. Fockema Andree, de vereeniging ,,Oud-Utrecht” 
was opgericht, trad dr. B. als haar eerste voorzitter op. Na van 
1923 tot 1927 en van 1932 tot 1935 voorzitter te zijn geweest, 
bleef hij sindsdien als gewoon bestuurslid werkzaam. Belangrijk 
was het aandeel dat dr. B. in de werkzaamheden der vereeniging 
nam, krachtig de wijze waarop hij voorging om ,,Oud-Utrecht"’ 
van waarde voor de geheele burgerij te helpen maken. Vele zijn 
de geschriften waarin dr. B. de historische beteekenis van Utrecht 
heeft aangetoond, talrijk de rondgangen waarbij hij deskundige 
voorlichting gaf.   
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De vrij komende tijd, na zijn aftreden als leeraar, bood dr. B. 
gelegenheid tot nieuwe werkzaamheid, zoowel in de bovenge- 
noemde vereenigingen als op ander gebied van algemeen weten- 
schappelijk belang. Daardoor werd het hem mogelijk zich gedu- 
rende een gedeelte van 1933 en de twee volgende jaren beschik- 
baar te stellen, om de verzamelingen van munten en medailles aan 
's Rijks munt opnieuw te ordenen, de bestaande catalogi te herzien 
en bij te werken. Een klein gedeelte van dien arbeid, onder den 
titel van ,,aanvullende catalogi’, is als bijlage van het Munt- 
verslag over 1934 in druk verschenen. 

Daarna, sedert 1936, heeft dr. B. zich met de regeling en de in- 
richting van het universiteitsmuseum in de Trans belast, en onder- 
wijl verzorgde hij namens de Herdenkingscommissie het Gedenk- 
schrift der universiteitsfeesten van 1936, dat een jaar later. het 
licht zag. 

Reeds van 1901 af maakt dr. B. deel uit van de Centrale com- 
missie voor de historisch-statistische kaarten van Nederland, die 
in 1911 met de uitgave der monumentale historische atlas van 
Nederland begon. Sinds 1923 is hij in het College van regenten 
der vereenigde gods- en gasthuizen en van 1935 af in het bestuur 
van den Armenraad opgenomen. Sedert 1927 werkt hij in de 
leiding van de Vereeniging tot bevordering van het vreemde- 
lingenverkeer en van 1934 af ook in die van den Provincialen 
Utrechtschen bond krachtig mede, om Utrecht beter bekend te 
maken en steeds meer in de groote toeristentrek op te doen nemen. 
Bij de oprichting van het Nederlandsche comité voor geschied- 
kundige wetenschappen als groep Nederland van het International 
committee of historical sciences, heeft dr. B. als afgevaardigde van 
het Historisch genootschap tot de voorbereiding en stichting in 
1927 bijgedragen en enkele jaren later trad hij als bestuurslid der 
Nederlandsche groep op. De sectie voor historische geographie 
op het derde congres van Nederlandsche historici, in 1936 door 
die groep te 's Gravenhage gehouden, werd door hem gepresideerd. 

Aan de huldiging van zijn gemeenschapszin verbinden zijne mede- 
bestuurderen van ,,Oud-Utrecht” gaarne de betuiging hunner 
erkentelijkheid voor de toegewijde en vriendschappelijke samen- 
werking. En mede namens de leden, wier gevoelens zij weten 
weer te geven, brengen zij dr. Bannier dank voor het vele, dat 
hij ter bevordering van ,,Oud-Utrecht’’’s doel heeft gedaan en 
wenschen zij hem nog vele jaren van ongestoorde gezondheid en 
ongebroken arbeidslust toe. E. 

Op Woensdag 4 Mei a.s. zal er in den Huize Molenaar, Korte Nieuwstraat 6, 

des namiddags van 314—5 uur gelegenheid zijn om dr, Bannier te complimen- 

feeren, 
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Dr. Banniers geschriften over Utrecht. 

De vrede van Utrecht. 11 April 1713. (Utrechtsch prov. en stedel. dagblad 
13 April 1913). 

De vrede van Utrecht, 11 April 1713. Utrecht, 1913. (32 blzn.). 8°. 
Overdruk uit: Programma van het Utrechtsch stedelijk gymnasium 1913— 
1914, blz. 47~79. 

‘Waar de vrede van Utrecht gesloten werd. Met afbn. (Buiten X-1916, blz. 
639—640). 

Het Donderdagavondgezelschap te Utrecht. 1895—~1920. Van 1895 tot 1899 onder 
den naam Vereeniging wetenschap en kunst. (Utrecht, 1920]. (24 blzn.). 12°. 

— 1895—1930. T.z. pl., 1930. (22 blzn.). 129, 
—~ 1895—1935, T.z. pl, 1935. (24 blzn.). 120, 
1 Aug. 1674—1 Aug. 1924. ,,Een schricklick tempeest.” (Utrechtsch prov. en 

stedel. dagblad 31 Juli 1924 A.). 
ic i ee in de 18e eeuw. (Jaarboekje van ,,Oud-Utrecht” 1925, blz. 

Bij het verschijnen van het eerste nummer van ons maandblad. (Maandblad van 
»Oud-Utrecht” 1-1926, blz. 1—2). 

Vreedzaam wapengebruik. [Oude kanonnen als stootpalen]. (Alsvoren blz. 
47-50, 56~59). 

De op 28 Augustus e.k. te openen tentoonstelling van ,,Qud-Utrecht"’ [betreffende 
het gedurende de 19de eeuw verdwenen stadsschoon]. (Alsvoren blz. 61—64). 

Oude merkwaardigheden der stad: De Dom, Het voormalige St. Catharijne- 
convent, De fundatie van Renswoude. (Twaalfde Nederlandsche philologen- 
congres). [Utrecht, 1927]. (8 blzn.). 8°. 

Het consistorie van den official [van den bisschop]. (Maandblad van ,,Qud- 
Utrecht" II-1927, blz. 34—35). 

De Utrechtsche monumentenverordening. (Alsvoren III-1928, blz. 3—4), 
Het Utrechtsche grachtbeeld voorheen en thans. Album met twaalf gracht- 

gezichten naar oude teekeningen en overeenkomstige nieuwe lichtbeelden, 
met een voorwoord van haren eere-voorzitter dr. J. P. Fockema Andree ... 
door de vereeniging ,,Oud-Utrecht” bij haar 5-jarig bestaan uitgegeven. 
Utrecht, 1928. (32 blzn.). 4° obl. 
Samengesteld in samenwerking met dr. W. C. Schuylenburg en G. A. Evers. 

a a Met afbn. (Ons Nederland. Utrecht-Jaarbeurs-nummer 1930, blz. 
9 en 31). 

De inkomsten uit het fonds Leeuwenbergh, (Utrechtsch prov. en stedel. dagblad 
17 en 18 Oct. 1930 A.). 

Chartreuse. (Maandblad van ,,OQud-Utrecht"” V-1930, blz. 51—52). 
ten goad “nogeberldl Het herstelde huis Oudegracht no, 319. (Alsvoren VI-1931, 

lz. 62—63). 
ee Jonge a over de internationale beteekenis van Utrecht. (Alsvoren 

Iz. 85—86). 
De ,,Omnibus’” tien jaar! (Omnibus. Maandblad voor gymnasiasten X-1933, 

blz. 84—86). 
De vrede van Utrecht, 11 April 1713. Met pltn. (Jaarboekje van ,,Oud-Utrecht” 

1934, blz. 103—137). 
Oude muurresten langs het’ Domplein. (Maandblad van ,,Oud-Utrecht” [X-1934, 

blz. 5457). 
Ontpleistert uwe huizen! [Het St. Gregoriushuis aan de Nieuwe gracht no. 18}. 

(Alsvoren blz. 65~—66). 
Het oude sticht ~ de oude stad. (Utrecht, sticht en stad I-1934, blz. 12). 
Romaansche bouwkunst. Met afbn. (Alsvoren blz. +6—47). 
Utrecht 's winters. Met afbn, (Alsvoren blz. 85—89). 
Muntkabinet van ‘srijks munt te Utrecht. Aanvullende catalogi, aansluitende 

aan: Vervolg der verschillende catalogi, houdende de aanwinsten verkregen  




