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Op 5 Augustus jl. heeft de Vereeniging „Oud-Utrecht" een 
harer oudste leden en de stad een harer meest karakteristieke 
burgers door den dood verloren. 

Naar de letter genomen, is het laatstgezegde niet juist. Al 
sedert eenige jaren had de heer Wagenaar zijn woonplaats uit 
de stad, waar hij geboren en getogen was en die hem zoo na aan 
het hart lag, naar Zeist verplaatst. Maar wie hem meer of min 
van nabij gekend hadden, konden zich hem ook dâârna niet anders 
verbeelden dan in verband met onze stad en zagen in gedachten 
zijn markante figuur met den profetenbaard en de breedgerande 
kunstenaarsflambard langs Utrechts straten schrijden. Toch zal de 
generatie van thans, ook immers een grooter Utrecht bewonend 
dan vorige geslachten, geen of slechts een vage herinnering aan 
hem meedragen en daarom schijnt het gepast ook op deze plaats 
een woord van herdenking aan den verdienstelijken stadgenoot, 
die hij was, te wijden. 

C. W . Wagenaar heeft het stadsbestuur op voortreffelijke wijze 
op een verantwoordelijken en gedurende eenige jaren van zijn 
diensttijd zelfs uiterst moeilijken post loffelijk gediend; hij heeft 
een goed deel van zijn niet-ambtelijken tijd aan functies van kerke-
lijken en maatschappelijken aard gewijd. Zijn verdiensten als ge
meentelijk ambtenaar en als kerkelijk man zijn elders reeds in het 
licht gesteld, of zullen dit nog gedaan worden: maar in dit Maand
blad mogen vooral Wagenaars verdiensten voor de verspreiding 
van de kennis in breeden kring van de historie onzer stad nog eens 
nader worden omlijnd. Trouwens de groote menigte, voor zoover 
die zich zijner herinnert, zal dit vermoedelijk in de allereerste 
plaats doen onder de benaming van „Utrechts historicus", zooals 
men hem gaarne hier ter stede placht te noemen. 

Niettemin was Wagenaar geen geschiedkundige van professie; 
noch zijn opleiding heeft hem daartoe voorbereid, noch zijn ambt 
hem met de stadsgeschiedenis vanzelf in aanraking gebracht, maar 
het waren zijn liefde voor de stad van zijn geboorte en zijn 
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gloeiende belangstelling voor haar zoo belangwekkend verleden, 
die hem er toe gebracht hebben zich een zoodanige mate van 
kennis van die geschiedenis te verwerven, dat in dagen, toen de 
stedelijke geschiedbeoefening in hoofdzaak slechts in het studeer
vertrek van den vakgeleerde of in de archiefkamer werd bedreven, 
dat deel der burgerij, dat zich van het belang der plaatselijke ge
schiedenis bewust was en er meer van wilde weten, maar niet tot 
de geleerde schrijvers kon of wilde gaan, aan Wagenaar de be
vrediging zijner weetgierigheid heeft te danken gehad. W a n t niet 
alleen was zijn kennis groot, maar hij droeg die ook gaarne naar 
buiten uit, in woord, in daad en in geschrift. In woord door de 
tallooze, in den loop van zijn lange leven, in allerlei kring ge
houden voordrachten en causerieën bij lichtbeelden over onder
werpen van lokaalhistorischen aard; door den daad ook, waar er 
immers tijden geweest zijn, dat er geen gecostumeerde optocht op 
nationale of plaatselijke feestdagen hier ter stede kon worden 
gehouden, of de heer Wagenaar verzorgde er — en voortreffe
lijk — het historisch gedeelte van. Maar bovenal door zijn ge
schriften zal Wagenaars naam eervol vermeld blijven in de rij 
der Utrechtsche geschiedschrijvers. 

Het grootste aantal lezers heeft hij ongetwijfeld gehad in zijn 
nieuwe bewerking, in 1909 verschenen, van het bekende werkje 
van Dr. H. J. Broers, Utrecht, Historische wandelingen. Inder
daad laat zich dit boekje aangenaam lezen en bevat het een schat 
van groote en kleine wetenswaardigheden aangaande het stads
verleden, wat van de beide, mannen, wier namen het titelblad ver
meldt, ook niet anders kon verwacht worden; maar toch is dit 
niet Wagenaars gelukkigste pennevrucht geweest, want een om
en bijwerking van den arbeid van eenander blijft altijd een ondank
baar werk en brengt zelden voldoening gevende éénheid voort. 

In 1913 verscheen van Wagenaars hand Vrije woningen in 
Utrecht, een boekje dat voor onafzienbaren tijd een onmisbare gids 
zal blijven voor hen, die belang stellen in of hebben bij zulk een 
karakteristieke uiting van vroegereeuwschen liefdadigheidszin als 
de Utrechtsche zgn. vrijwoningen, met den klemtoon op de tweede 
lettergreep, plegen te zijn. Drie jaren daarna zag het licht zijn 
Gids voor Utrecht, die vooral ten aanzien van het historische ge
deelte voortreffelijk verzorgd is en heden ten dage nog weinig van 
zijne waarde heeft verloren. Inmiddels had hij tevoren een studie 
over de Wijkverdeeling der Nederduitsch Hervormde Gemeente 
te Utrecht gepubliceerd, waarvan in 1915 een tweede uitgave was 
verschenen. De herdenking van het tot stand komen van de Unie 
van Utrecht vóór 350 jaren in 1929 gaf hem zijn De Unie van 
Utrecht en de Domtoren in de pen, terwijl een jaar tevoren hij 
de talrijke artikelen van geschiedkundigen aard, die hij in de 
Utrechtsche courant in den loop der jaren had doen verschijnen, 
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onder den schuilnaam Trajectinus en den titel van Uit lang ver
vlogen tijden, Utrechtsche schetsen, had gebundeld. En nu zij nog 
gezwegen van de tallooze schetsen en artikelen, die her en der in 
couranten, almanakken en jaarboekjes van zijn hand zijn ver
schenen. Om dezen arbeid van lokaalhistorisch karakter, voor het 
grootste deel populariseerend werk in de gunstigste beteekenis des 
woords, heeft de stad Utrecht reden dezen goeden burger dank
baar te zijn; maar niet minder reden tot erkentelijkheid voor wat 
hij voor haar is kunnen zijn heeft de Vereeniging ,,Oud-Utrecht" 
ten aanzien van den man, die thans van ons is heengegaan. 

Toen Dr. J. P. Fockema Andrea;, de toenmalige Burgemeester 
van Utrecht, in het voorjaar van 1923 het initiatief nam tot de 
oprichting van onze vereeniging, sprak het vanzelf, dat onder 
degenen, die hij tot een voorloopige constitueerende vergadering 
uitnoodde, ook de heer Wagenaar behoorde; niet minder vanzelf
sprekend is het geweest, dat, toen eenmaal de oprichting een vol
dongen feit was geworden, de leden dezen tot lid van het Bestuur 
ervan benoemden. Tien jaren is hij dit gebleven, tot hij om redenen, 
aan zijn stijgenden leeftijd en tijdelijk minder goeden gezondheids
toestand ontleend, zijn bestuurslidmaatschap meende te moeten 
neerleggen, liever dan uitsluitend in naam lid van het Bestuur 
te blijven. Gedurende genoemd decennium heeft de heer Wage
naar van 1926 tot 1929 de redactie gevoerd van dit Maandblad 
en van 1924 tot 1930 met eenige andere leden van' het Bestuur 
die van ons Jaarboekje. 

Maar tot het einde zijner dagen heeft ,,Oud-Utrecht" zijn warme 
belangstelling gehad, ook toen zijn aanraking met ons Bestuur 
slechts nu en dan een toevallige was geworden. 

Wij in onzen kring, maar niet minder de gansche burgerij dezer 
stad, zullen Wagenaar blijven gedenken als een man, die de 
publieke zaak zijner woonstee in het verleden en evenzoo haar 
oud en kleurig verleden met nimmer falende trouw en toewijding 
heeft gediend. 

De heer Wagenaar was Ridder in de orde van Oranje-Nassau 
en begiftigd met de zilveren medaille der gemeente Utrecht. 

W. A. F. B. 

UTRECHTSCHE KUNST 1800—1850. 
Tentoonstelling in het Centraal Museum, 

15 Juli—13 September 1942. 

,,De hier na te noemende Kunst Schilders en Liefhebbers in 
aanmerking genomen hebbende, dat de Stad Utrecht zederd Veele 
Iaaren is beroemd geweest, binnen hunnen Muuren te bezitten 
Meesters van den Eerste Rang, en gaarne dien Ouden Roem dezer 
Stad willende Conserveeren, en tot algemeen nut te doen Her-


