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door het schrijven van een propaganda-artikel in de plaatselijke 
pers. Het volgende jaar heeft mede aan zijn initiatief onze ver-
eeniging de instelling van dit Maandblad te danken gehad, waar
van het eerstverschijnende nummer in een •weder vrij Utrecht, 
droevig genoeg, zijn verscheiden heeft te berichten. Toen in 1929 
zich hier ter stede een actie ontplooide om te geraken tot een aan
trekkelijker aspect van de toen wel deerlijk verwaarloosde gracht-
werven, een der meest karakteristieke trekken van het Utrechtsch 
stadsbeeld, zette Graadt van Roggen, als altijd tot dienst bereid, 
ook zijn schouders onder dit werk en met succes. Doch ook anders
zins toonde hij zich een waardig lid van onze vereeniging. Niet 
minder dan vijf uitvoerige en gedegen artikelen van zijn hand sie
ren onze Jaarboekjes, om nog te zwijgen van zijn talrijke kleinere 
bijdragen in het Maandblad. Merkwaardigerwijze spiegelt zich in 
die artikelen de tweezijdige functie van den bijzonderen geest van 
hun samensteller af. Ten deele bewegen zij zich op of om het 
terrein van het Utrechtsche jaarmarktwezen in den loop der 
eeuwen, een stof, die hem in verband met zijn bemoeienis met de 
Nederlandsche Jaarbeurs in hooge mate vertrouwd moest zijn, 
maar overigens betrad hij er het rijk der fraaie letteren in, waar
op zijn fijne geest immers niet minder thuis was. 

Voorwaar, een zeldzaam compleet mensch was Graadt van 
Roggen, van wien het herrezen Nederland nog zooveel had te ver
wachten gehad, hadde niet te vroeg zijn lichaam den strijd moeten 
opgeven! Ook in onzen kring zal zijn naam in eerbiedige herinne
ring en met dankbare gevoelens blijven voortleven. 

W . A. F. B. 

IN MEMORIAM Dr. W . C SCHUYLENBURG. 

Dr. W . C. Schuylenburg, die op 26 Juni 1945, ten slotte wel 
als gevolg van den hongertoestand, waaraan Utrecht vóór de 
bevrijding van Noord-Nederland was overgeleverd, overleed, was 
2 October 1875 te Vlissingen geboren. Na zijn juridische studies 
te Leiden te hebben voltooid, werd hij met ingang van 15 Januari 
1900 aan het utrechtsche Gemeente-archief benoemd tot „ambte
naar belast met het rechtskundig onderzoek ten behoeve der ge
meente-administratie". Eenige jaren later werd de lang-ademige 
titel veranderd in dien van commies-chartermeester. Onafhankelijk 
als hij was kon hij zich veroorloven deze functie achttien jaren te 
blijven vervullen, niet alleen tot eigen voldoening, maar ook tot 
groote tevredenheid van zijn chef, den archivaris Mr. S. Muller 
Fz. en het gemeentebestuur. Honderden juridisch-historische rap
porten heeft hij in die jaren uitgebracht en allen droegen, als al zijn 
arbeid, de kenmerken van groote grondigheid en voornamen, ver
zorgden vorm. In zijn laatste jaarverslag (1918) schreef Muller, 
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die een streng, eerder tot kritiek dan tot lofprijzing geneigd rech
ter was, over Schuylenburgs werk: „het groote nut der rechtskun
dige onderzoekingen in het archief, ook voor de finantiën der 
Gemeente, is sedert lange jaren zoo duidelijk gebleken, dat het 
geen oogenblik te vreezen is, dat deze tak van dienst nu op den 
duur weder verwaarloosd zal worden; vooral de laatste rechts
kundige ambtenaar, Mr. Schuylenburg, heeft de noodzakelijkheid 
van dit ambt zonneklaar bewezen." 

Uit dezelfde periode dateeren de voorbeeldige inventarissen, 
door Dr. Schuylenburg vervaardigd van een aantal, bij het ge
meentearchief bewaarde archieven. 

Op 1 Januari 1919 volgde hij Mr. Muller als gemeente-archiva
ris op en na diens overlijden in 1922 werd hij tevens belast met 
de directie van het Centraal Museum. Het is moeilijk te zeggen, 
welke van beide instellingen — archief of museum — zijn voor
liefde had. Uitteraard trok zijn arbeid voor de laatste meer de 
aandacht. Daar wist hij het voormalige „Museum van Oudheden" 
te reorganiseeren tot een „Historisch Museum der stad Utrecht" 
en de schilderijencollectie uit te breiden tot een verzameling, repre
sentatief vooral voor de utrechtsche schilders, waardoor het mu
seum in den lande ging meetellen. Ook van deze beide afdeelingen 
kwamen tijdens zijn ambtstijd uitvoerige catalogi gereed. 

Hoezeer zijn ambtelijke beschrijvingsarbeid de beoefenaars van 
Utrechts stedelijke geschiedenis en de kunsthistorie gebaat heeft, 
het is te betreuren, dat hij zelf nimmer de pen heeft opgevat om 
dat verleden in geschrifte te doen herleven. Het was, meen ik, 
een zekere vrees om iets vast te leggen, wat mogelijk later door 
een ander aangevuld of gecorrigeerd zou worden, die hem van 
publicatie terughield, anders gezegd: een onbewuste afkeer om voor 
het oordeel, dat hij zich zou moeten vormen (wat ieder schrijven 
veronderstelt), coram publico in te staan. Maar andermans publi-
cistische werkzaamheid wist hij evenzeer te waardeeren als te sti-
muleeren. 

Toen Dr. Schuylenburg op den laatsten dag van 1940, na 40-
jarige werkzaamheid aftrad als gemeente-archivaris en directeur 
van het Centraal Museum, is hij terecht gehuldigd om wat hij in 
die functies, in de Monumenten- en de Schoonheidscommissie, in 
„Kunstliefde" en „Oud-Utrecht" voor stad en gemeenschap tot 
stand had gebracht. „Viro summae pietatis" luidde de inscriptie 
op den eerepenning der gemeente, hem bij die gelegenheid ge
schonken. Inderdaad: een man van groote toewijding . 

Maar over dit alles en meer — ik denk b.v. aan de restauratie 
van het in 1930 gevonden schip en de opgravingen op het Dom
plein — heeft Dr. J. P. Fockema Andreae bij het scheiden van 
Dr. Schuylenburg uit zijn ambtelijken werkkring uitvoerig ge
schreven in het Maandblad van Januari 1941. Met de hem daar 



gebrachte hulde en dank betuigt ,,Oud-Utrecht", dat hij mede 
had opgericht en waaraan hij als bestuurslid en Jaarboekredacteur 
zijn aandacht was blijven wijden, nu hij is heengegaan, gaarne op
nieuw instemming. 

Een enkel woord moge hier nog volgen ter kenschetsing van 
Dr. Schuylenburgs persoonlijkheid. 

Het was niet gemakkelijk dezen mensch te doorgronden. Men 
kon vele jaren dagelijks in zijn omgeving verkeeren, zonder een 
duidelijk beeld van zijn innerlijk te krijgen. W a n t deze correcte, 
hoffelijke, zelfs vriendelijke mensch was zeer gereserveerd, niet 
toegankelijk waar het hemzelf betrof. Al deed zijn voorname 
levensstijl een innerlijk leven vermoeden, zelf deed hij geen moeite 
om anderen daarmee in contact te brengen. Zijn, naar ik meen, 
in den grond timide en gevoelige aard wondde zich aan grove 
vormen, aan het vulgaire allemansgepraat, aan de gemeenplaats. 
Een lichte spot reserveerde hij zorgvuldig voor intimi, die zeker 
zijn bedoeling niet verkeerd zouden verstaan, want niets lag hem 
verder dan iemand door woord of daad onaangenaam te zijn. 
Vredelievend als hij was, met een eerder zacht, eerder meegaand 
dan strijdbaar karakter, week hij liever dan zich te verweren. Mis
schien was hij wel tè correct, tè beheerscht. Men wachtte wel 
eens op het spontane woord van verzet, van boiosheid, 
dat nooit kwam. In tijden van beroeringen als wij beleefden, kon 
hij den schijn hebben terzijde te staan, neutraal toeschouwer te zijn 
van een historische gebeurtenis, van een grootsch tijdperk in de 
wereldgeschiedenis. Maar deze zelfde mensch heeft uit solidariteit 
met zijn hongerlijdende landgenooten geen moeite gedaan zelf aan 
den honger te ontkomen . . .tot het te laat was. 

Velen heeft Dr. Schuylenburg in zijn leven met milde hand bij
gestaan, ook in gevallen, dat hij kon vermoeden dat van zijn goed
heid misbruik werd gemaakt. Zijn groote liefde was zijn Moeder, 
die hij met ontroerende aanhankelijkheid tot op hoogen leeftijd 
heeft verzorgd. Hij leefde eenzaam, maar scheen daarin toch wel 
gelukkig te zijn. Zijn wetenschappelijke geest werd bovenal ge
boeid door de Schoonheid in al haar uitingen en de groote kunste
naars van alle tijden, schilders en vooral de dichters hebben hem 
op zijn levensgang begeleid. Zijn bespiegelende aanleg maakte 
hem te meer ontvankelijk voor hun bezieling, voor de verrukkingen 
van hun geest. Maar over al deze dingen sprak hij zelden. Eerst 
in zijn laatsten levenstijd brak er iets in hem open, kwam er iets 
te voorschijn van een rijk gemoedsleven, dat ook behoefte had zich 
aan anderen mee te deelen. Zelf noemde hij deze periode de ge
lukkigste tijd van zijn leven. 

J. W . C. V A N C A M P E N . 
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