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O p 13 November jl. overleed te Bilthoven in den leeftijd van 
68 ja ren M r . Herman Wal l e r , aan wien te dezer plaatse een kort 
maar daarom niet minder oprecht gemeend woord van herdenking 
moge worden gewijd. 

V a n de oprichting van de Vereen ig ing , ,Oud-Ut rech t " in 1923 
tot zijn scheiden uit dit leven tot haar leden behoorend, van 1927 
tot 1939 lid van haar Bestuur, gedurende die periode tweemaal, 
van 1927 tot 1932 en van 1935 tot 1939, het voorzit terschap 
bekleed hebbend, zal alleen reeds door dezen s taat van dienst 
M r . W a l l e r aanspraak kunnen doen gelden op de dankbaarheid 
van , ,Oud-Ut rech t " . M a a r ook om andere , dieper l iggende redenen 
zal zijn naam in onzen kring met eere blijven voortleven. 

M r . W a l l e r was te Utrecht geboren, had er zijn jeugd en 
jongelingsjaren doorleefd; na een periode van ingezetenschap 
van de hoofdstad des lands, keerde hij in zijn geboortestad terug 
en brach t er de beste en vruchtbaars te jaren zijns levens door: voor 
kort w a s hij buiten gaan wonen, maar bijna dagelijks zag onze stad 
hem binnen haa r vesten. Doch hij woonde hier niet alleen, hij 
had ook Utrecht hartelijk lief, kende haar heden en verleden, haa i 
tradities als weinigen. Geen wonder da t een Vereeniging als de 
onze van den aanvang af hem aant rok en later zijn liefde en toe
wijding bezat, geen wonder ook dat , ,Oud-Ut rech t " hem zocht in 
haar Bestuur en haar leiding hem opdroeg. M e t opgewektheid en 
nimmer falende belangstelling heeft M r . W a l l e r zich van de hem 
opycicg^e taaie geKWcten ge^uren^e ^e jaren, v^at hij deel van dit 
Bestuur heeft uitgemaakt. In het bijzonder hebben de opgravingen 
op het Domplein, sedert 1929 aangevangen , hem aangetrokken, die 
hij persoonlijk van dag tot dag volgde en op een gelukkige wijze 
wist te doen steunen, w a a r dit noodig was . T rouwens , zoodra ook 
elders in onze stad, waar in het laatste tiental jaren zooveel ge
bouwd en derhalve zooveel gegraven is, iets in den bodem werd 
aangetroffen, dat de oude stadshistorie beloofde te zullen ophel
deren, was de heer W a l l e r er als een der eersten bij om te zorgen, 
dat het gevondene werd waargenomen, zoo mogelijk bewaard en 
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in ieder geval vastgelegd, wel wetende als hij was hoe gemakkelijk 
opmerkelijke vondsten weer zonder pardon onder grond en puin 
bedolven worden, vóórdat deskundig onderzoek bij de hand is. 
Ook voor het wederom doen aanbrengen van de traditioneele huis-
namen op oude gebouwen heeft hij zich daadwerkelijk geïnteres
seerd. Voor stedelijke tradities, die verloren dreigden te gaan, 
stond hij steeds op de bres. Maar het meest ging bij hem, genealoog 
als hij was in hart en nieren, zijn belangstelling uit naar de 
„histoire personelle", voor welker beoefening immers Utrecht hem 
zulk een bij uitstek vruchtbaren bodem bood. 

Geen historicus van professie, niettemin iemand van uitge
sproken historischen zin, was hij wat toch voor een Vereeniging 
als de onze ten minste even noodig is: een hartelijk toegewijd be
wonderaar en kenner der stedelijke historie; een man met talrijke 
en invloedrijke relaties, die hij steeds ten goede wist te doen komen 
aan het doel, dat wij najagen; een, die zijn leven heeft gegeven 
aan de publieke zaak, die zijn kunnen en willen heeft gewijd aan 
het heden en de toekomst van onze stad, maar die een niet minder 
open oog toonde ook en vooral, waar haar verleden in het geding 
was. Dezulken heeft „Oud-Utrecht" bij uitstek noodig en het is 
een niet genoeg te betreuren verlies er zoo een te moeten missen. 

W. A. F. B. 

JOHANNES FLENTGE f. 

Op 2 November 1941 overleed te Utrecht Johannes Flentge, 
die van 1902 tot 1932 werkzaam was bij de herstellingswerken 
van den Domtoren. 

Hij behoorde tot de weinigen, overgebleven van hen, die van 
den beginne af de belangrijke en veelomvattende restauratie van 
Utrecht's meest gekende, meest beroemde, bouwwerk hebben 
medegemaakt. 

Jan van Hattem, „Hannes", hebben wij in April 1940 ten grave 
geleid. Flentge en Hannes waren figuren, die hun geheele arbeids
leven aan het herstellingswerk van den toren hebben gewijd en 
wier namen in de geschiedenis der restauratie zullen blijven leven. 

In 1901 was, ten slotte overeenstemming bereikt tusschen Rijk 
en Gemeente tên aanzien van de beschikbaarstelling der middelen, 
vereischt voor een afdoende herstelling van het grootsche monu
ment, dat door nalatigheid van vorige geslachten in deernis-
wekkenden toestand was geraakt. Eene Commissie bestaande uit 
Dr. P. J. H. Cuypers, voorzitter, C. Muysken en F. J. Nieuwen-
huis, secretaris, zal de plannen der herstelling voorbereiden, uit
werken en leiding geven aan de uitvoering der te verrichten 
werken. 

Aanvankelijk bestaat het inzicht, dat het steenen achtkant, de 


