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mitrailleursnesten en bunkers, in beton uitgevoerd en van de be
kende (en verfoeide) camouflagefiguren voorzien, donkere gapin
gen tusschen het groen der plantsoenen of het grauw der straten 
wijzen den weg naar ondergrondsche schuilplaatsen en op de 
stadswallen vormen de loopgraven met prikkeldraad een schril 
contrast met den bloei der zomermaanden. *) 

Op verschillende plaatsen in de stad heeft de spade van den 
bezetter gronden omgewoeld en oude bouwresten blootgelegd, 
maar, zooals ons bij informatie werd medegedeeld, zijn voorwer
pen van beteekenis voor ons bewaard gebleven. 

En thans vangen we een nieuw tijdperk aan en danken uit den 
grond van ons hart Hare Majesteit de Koningin, die in den 
vreemde steeds voor onze belangen op de bres stond, en de zege
vierende geallieerde legers, welke de vrijheid voor ons bevoch
ten. W a t vernield werd — zoowel moreel als materieel — moet 
weer opgebouwd worden. 

Voor de Vereeniging ,,Oud-Utrecht", welke gedurende den 
oorlogstijd eene zoo groote belangstelling van hare leden genoot, 
is het tijdperk van gedwongen rust voorbij, zij hoopt geleidelijk 
hare werkzaamheid ten volle te hervatten. 

A.N.L.O. 

*) E r is alweer geruimen tijd verloopen sinds het schrijven van bovenstaande 
regelen; intusschen zijn gelukkig reeds verscheidene schuilkelders, bunkers en 
loopgraven opgeruimd. 

IN MEMORIAM Dr. K. HEERINGA. 

Het ligt ongetwijfeld voor de hand ook in ons orgaan Dr. Hee-
ringa te gedenken, die tegen het einde van het vorige jaar aan 
onzen kring ontvallen is. Die gedenking moge zich in dit verband 
beperken tot zijn Utrechtsche werkzaamheden: zijn vruchtbare 
carrière vóór dien te Schiedam en te Middelburg zal wellicht elders 
gememoreerd worden. 

Heeringa trad 1 April 1921 te Utrecht als Rijksarchivaris in 
'functie als opvolger van Mr. S. Muller Fz. „Practisch gesproken" 
— zei hij eens tot mij — „is het een voorrecht iemand als Muller 
op te volgen: men heeft maar in zijn stoel te gaan zitten en de pen 
op te nemen, waar hij die liggen liet". Bovendien had Muller — 
o.a. in zijn laatste ambtelijk jaarverslag — duidelijk aangegeven, 
welk werk zijn opvolger in de eerste plaats had aan te vatten, een 
wenk, dien Heeringa terecht heeft opgevolgd. Maar een dergelijke 
successie heeft ook haar schaduwzijde: na zoo brillante carrière 
van den voorganger treedt de opvolger al te licht in de schaduw, 
mag hij zich reeds gelukkig achten eigen persoonlijkheid te hand
haven. Müllers positie was trouwens exceptioneel geweest. Een 
cumulatie van rijksarchivaris, gemeentearchivaris en museumdirec-
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teur was hem in alle opzichten gedemandeerd: zijn groot organi
satietalent had maagdelijke, chaotische toestanden weten te her
scheppen tot organisaties, die duurzaam zouden blijken, alle daar
op wel eens later geopperde critiek ten spijt. Voeg daarbij Müllers 
bijzonder talent om nu eens een wetenschappelijk gefundeerd be
toog te produceeren en dan weer populaire stukken in den besten 
zin des woords te geven. 

Heeringa heeft die successie — voor zoo veel het rijksarchief 
aangaat — aanvaard: vopr een niet gering gedeelte draagt zijn 
werk het stempel van voortzetting van Müllers arbeid, doch zijne 
vaak op details afwijkende zienswijzen heeft hij nimmer onder 
stoelen of banken gestoken. Ook zijn gansch andere gemoedsaard 
heeft hij nimmer verloochend: populair al dadelijk kon Heeringa 
nooit met hart en ziel zijn: hij meer man van de studeerkamer, 
schrijvend meer voor de koks dan voor de gasten, zeer gereser
veerd — soms tot het vage toe — in zijn conclusies, die hij ook 
wel eens aan den lezer overlaat. In dat alles wel het tegendeel 
van zijn voorganger! 

Na zijn in functietreding entameert Heeringa onmiddellijk de 
inventarisatie van het archief van het Domkapittel: een moei
zaam werk van ettelijke jaren, dat succesvol ten einde wordt ge
bracht. Van afwijking van de tot dusver door Muller gevolgde 
behandeling der kapittel-archieven wordt duidelijk rekenschap 
gegeven. Niet anders de voortzetting van het Stichtsche Oor-
kondenboek: de onafgemaakte afleveringen van het eerste deel 
worden onder eenige reserve voltooid. Na tijdelijke onderbreking 
verschijnt deel II van zijn hand: met nadruk wordt thans zijn af
wijkend standpunt voorop gesteld; met dat al is voor beide bewer
kers de uitgaaf lichtelijk een smartekind geweest. Van de inspectie 
der Gemeente- en Waterschapsarchieven in de Provincie — die 
de Archiefwet in het leven riep •— had Muller zich met beroep op 
zijn leeftijd geëxcuseerd: Heeringa heeft haar onmiddellijk ener
giek aangepakt en deze werkzaamheid in 1935 besloten met een 
overzicht van al die archieven, dat blijvende waarde behouden zal. 

Ook de door Muller gedeeltelijk uitgegeven Bisschoppelijke' 
Rekeningen heeft Heeringa ten einde gebracht, een uitgaaf, waar
mede •— naar ik meen — het Historisch Genootschap eer heeft in
gelegd. Van Heeringa's volkomen zelfstandige publicaties dienen 
de Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Nedexsticht gerele
veerd te worden: stukken vol interessante gezichtspunten, welke 
van zijn uitgebreide detailkennis getuigen, al zijn ze misschien 
niet altijd gemakkelijk verteerbaar voor den doorsnee-lezer. Ook 
mag in dit verband niet verzwegen worden zijn belangrijke uitgaaf 
van het Corpus Sigillorum, al draagt deze uitgaaf niet een speci
fiek Utrechtsch karakter. 

Ook in den kring onzer Vereeniging heeft Heeringa zich niet 
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onbetuigd gelaten. Van den aanvang af tot zijn vertrek naar Bilt-
hoven heeft hij in het Bestuur zitting genomen: voor het Maand
blad en het Jaarboekje heeft hij herhaaldelijk bijdragen geleverd, 
in een der eerste ledenvergaderingen een spreekbeurt vervuld. 

Overziet men Heeringa's Utrechtschen arbeid in zijn geheel, 
dan dwingt deze onmiskenbaar eerbied af, gelet ook op de betrek
kelijk weinige en bovendien latere levensjaren, waarover deze 
zich uitstrekt. Wil men daartegenover mogelijk een debetpost stel
len, dan zou dat misschien dit zijn, dat hij nooit school heeft ge
maakt en dat hij zich nimmer als centraal punt heeft laten 
gelden , van waaruit de zoo uiteen loopende elementen van 
Utrechtsche geschiedschrijving bezieling en samenwerking ont
vingen. Trouwens ook Muller heeft in dat opzicht gefaald en 
geldt het in dezen wellicht impossibilia, die nu eenmaal van nie
mand gevergd kunnen worden? 

Heeringa was een ietwat teruggetrokken mensch: het populaire 
lag hem niet en aanvankelijk maakte hij — was het misschien 
zekere timiditeit? .— een bijna stuggen, zeker niet coulanten in
druk. Maar voor wie hem beter kenden, was hij een trouwe vriend, 
op wien men volkomen staat kon maken en die zijn uitgebreide 
kennis zonder eenige reserve ter beschikking stelde van een 
ieder, die op zijn hulp en voorlichting een beroep deed. Zijn laatste 
levensjaren zijn voor hem moeilijk geweest; steeds meer heeft hij 
zich — ook wel door zijn toenemende doofheid — teruggetrokken. 
Doch voor hen, die zich in zijn vriendschap mochten verheugen, 
laat hij een ledige plaats achter. Eere zij zijn nagedachtenis. 

B. M. DE JONGE V A N ELLEMEET. 

WILLEM GRAADT V A N ROGGEN f 

Op den 18den April 1.1., slechts een luttele spanne tijds vóór 
de uiteindelijke bevrijding van ons vaderland, overleed de voor
treffelijke en beminnelijke man, Wiens naam hierboven, helaas, met 
het fatale merk moest worden geteekend. Zooals hij op elk der vele 
gebieden, waarop de werkzaamheid van zijn bedrijvig leven zich 
heeft bewogen, heeft uitgemunt, zoo is ook zijn verdienste ten 
opzichte van ,,Oud-Utrecht" van buitengewoon formaat geweest. 

In het voorjaar van 1923 behoorde Graadt van Roggen mede 
tot de oprichters van onze vereeniging, nam hij reeds aanstonds 
een plaats in het Bestuur in en zag zich daarin belast met het pen
ningmeesterschap, welke functie hij tot 1930 met groote toewij
ding en zorgvuldigheid is blijven bekleeden, waarna hij nog tot 
1936 zonder een bepaalde werkzaamheid, maar met nimmer af
latende belangstelling lid van ons Bestuur is gebleven. Reeds aan
stonds na de oprichting van ,,Oud-Utrecht" stelde hij zijn wei-
versneden pen in dienst van het levensbelang van de jonggeborene 


