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Een van de middelen waarmee het UMF haar statutaire doelstelling – de bevordering en bewaring
van stedelijk schoon – tracht te bereiken, is het bevorderen van kennis en belangstelling voor de
geschiedenis en de monumentenzorg van de stad Utrecht. (artikel 2.2.c van de statuten). De
werkgroep Historisch Onderzoek levert hierin een aandeel. Zij doet onderzoek naar de
geschiedenis van huizen, de eigenaren en bewoners daarvan, en eventueel de bedrijvigheid die er
heeft plaats gevonden. De leden van de werkgroep zijn begunstigers van het UMF. Een aantal van
hen werkt elke dinsdagmorgen in het Utrechts Archief.
De werkgroep komt periodiek bijeen ter bespreking van de planning van SteenGoed en van
onderhanden of onderhanden te nemen onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden
tweemaal per jaar gepubliceerd in SteenGoed. De tekeningen, de redactie, de vormgeving en het
drukklaar maken wordt door de leden van de werkgroep zelf verzorgd.

In juni verscheen Drift 25. Het is een uitwerking en actualisering van een boekje dat in opdracht

van het College van Curatoren van de universiteit van Utrecht in 1970, naar aanleiding van de
restauratie van het pand, is verschenen. De auteur is Annelies Jordens die destijds met Lideke Vos
over dit onderwerp een doctoraal scriptie schreef. Bert Aanstoot heeft haar bij het huidige
nummer redactioneel ondersteund.
In december verscheen Jacobskerksteeg 25 en Lange Lauwerstraat 22, twee panden door het UMF
in 1983 respectievelijk 1979 gered van de sloop. De auteur van het deel over de Jacobskerksteeg is
Gerrit J. van Ingen mede op basis van onderzoek door Joke de Pater. De auteur van het deel over
de Lange Lauwersstraat is Bert Aanstoot.
Daarnaast hebben wij, met een paar gidsen van het Gilde, voor de organisatie van oud
werknemers van de ABN-AMRO, een rondleiding gegeven langs UMF-panden.
De werkgroep Historisch Onderzoek bestond dit jaar uit: mevrouw D. Follender en de heren .E.
Aanstoot, S. den Daas, G. van Groningen, G. van Ingen, J. van Markesteijn, D. van Sichem, B. van
Spanje en G. Veldhuijzen. Mevrouw D. Follender heeft zich helaas, om haar moverende redenen,
in de loop van het jaar haar deelname aan de werkgroep beëindigd.
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