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P. L. MULLER. 

Weinig gerucht heeft zijn heengaan gemaakt; stil en bescheiden, 
)oals h\i geleefd heeft, zoo is hij ook gestorven. En ik meen, 
at hij het zoo zou hebben goedgevonden, als hij het had voorzien. 
raar :;:ijne vakgenooten weten, dat ill hem Nederland zijn geleerd
;en historicus heeft verloren, en zijne vrienden betreuren den 
riendelijksten en beminnelijkstell uit hunnen kring. 

Niet lang heb ik dan ook geaarzeld, toen onze Voorzitter mij 
~rzocht, zijne biographie te stellen voor ons Jaarboek. Deze zeer 
~rdienstelijke en zeer eigenaardige persoonlijkheid, die zelf zich 
.0 weinig heeft doen kermen, thans eindelijk meer en beter be
md te maken, scheen mij plicht, ook geluk. En alleen valsche 
haam te zou l1l\i ditmaal hebben kunnen weerhouden.· Altijd heb 

het eene zéér zware verantwoordelijkheid geacht, de necrologie 
stellen van een lid dezer Akademie. Ik ben mij bewust, dat per

onlijke voorkeur hier niet gelden mag; ten volle beaam ik ook de 
Ilangs gemaakte opmerking, dat het streven naar objectiviteit 
g-enwoordig de piëteit wel eens te veel naar achteren dringt. 
aar zoo ooit,' dan meende ik thans de taak te mogen aanvaar
'no "Wij zijn sinds veel meer dan een menschenleeftijd, eerst als 
)edverwunten bekenden, toen als vakgenooten vrienden geweest," 
lreef onze overleden vriend mij eenmaal naar aanleiding van een 
3in verschil; "wij staan elkander sinds lang zéér na en ik hoop, 
t tot mijn dood toe, 't zij die dichtbij of verre is, de verhou
flg zal blijven als zij is." Het einde was toen reeds niet zeer 
rwijderd meer; maar al had hij nog lange jaren geleefd, dan 
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ben ik zeker, dat deze wensch zou zijn vervuld. Door jarenlallgen 
intiemen omgang hadden wij elkander door en door leeren ken
nen; wij wisten goed, op welke punten onze meeningen uiteen
liepen, en ook het betrekkelijk recht van bestaan van elkaars afwij- . 
kende zienswijze hadden wij leeren eerbiedigen en waardeeren. Zoo 
geloof ik dus ditmaal niet alleen volUoende kennis van zaken te 
hebben, maar ook objectief te kunnen zijn, zooveel dat den mensch 
gegeven is; dat het mij aan piëteit niet ontbreken zal, weet ik zeker. 

In de pastorie der Doopsgezinde gemeente te Koog aan de Zaan 
is PIETER LODEWIJK Mn.LER den gden November 1842 geboren. 
Ge'en vroolijke jeugd heeft hij gesleten in de lage vertrekken van 
het nederige gebouwtje, dat aan het belommerde dorpstraatje zijn 
groen geschilderde houten gevel verhief achter een hoog houten 
bruggetje over de breede sloot. Zijne moeder, IsABELLA DE CLERCQ, 

heeft hij nooit gekend: zij overleed, toen haar jongste zoon pas 
twee jaren oud was. En de vader heeft het niet wenschelijk geacht, 
aan zijne beide zoons, zoolang zij nog thuis waren, eene stief
moeder te schenken, - goed bedoeld ongetwijfeld, maar betreu
renswaardig, nu de tweede moeder, die eindelijk in 1861 de 
pastorie betrok, eene hartelijke en zéer gewaardeerde aanwinst ge
bleken is. Zoo bleef de opvoeding der beide knapen toevertrouwd 
aan eene meid-huishoudster, wier zorgvolle trouw door haar pleeg
kind steeds dankbaar is herdacht, maar die - brave burgervrouw 
als zij was - slechts onvolkomen de plaats kon vervullen der 
patricische moeder, wier tengere gratie ilog leeft in de herinnering 
van de oudere leden onzer familie. . 

Ds. CHRISTIAAN MULI,ER was een hoogst eigenaardig man. Een 
braaf man, met veel talenten en ook met geest, met uitgebreide 
kennis en eene zeldzaam kompleete lectuur, van wien zijne tijd
genooten groote verwachtingen hadden gekoesterd. Maar te hoog, 
wellicht ook te traag om zijne gaven te doen kennen; zoo had men 
hem vergeten. En toen het allengs zeker werd, dat zijne eerste 
standplaats ook zijne laatste zijn zou, trok hij zich verbitterd terug 
in gewilde vergetelheid. In de enkele gezelschappen, waar hij zich 
vertoonde, baarde hij opzien door zijn belangrijk en geestig ge
sprek; voor zijne huisgenóoten was de sombere man niet altijd een 
gemakkelijk gezelschap. Van dezen vader heeft onze vriend twee 
zaken geleerd: dit. dat het bedenkelijk is zijne meening uit te 
spreken, wanneer dit aanleiding kan geven tot onaangenaamheden. -
en ook dit. dat ijverige studie zonder eigen productie op den 
duur niet bevredigt. Er was nog een vierde huisgenoot in ~ 
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pastorie, een drie jaar oudere broeder, bijna in alles het tegendeel 
van den jongere: slank, met blond krullend haar, vriendelijk 
lachende oogen en een innemend gelaat, vroolijk, zeldzaam aange
naam in den omgang, de lieveling der dames en in alle gezelschap
pen een gewenschte gast, daarbij handig en knap, zeker van eene 
uitnemende carrière als machine-ingenieur. Ook van hem heeft onze 
vriend iets geleerd: dit, dat hij altijd met blijmoedige tevreden
heid in den schaduw heeft kunnen staan, ook waar zijne ver
diensten hem aanspraak gaven op eelle plaats in het volle licht. 
Maar over zijnen vader heb ik nooit één enkel hard woord van 
hem gehoord, en de verhouding tot zijnen broeder heeft zich tot 
diens dood in 1866 toe gekenmerkt door ongestoorde harte
lijkheid. 

Negen jaren oud was de zwakke knaap, eer men het durfde 
wagen hem naar de lagere school te zenrlen te Zaandam. Op 
zijn veertiende jaar kwam hij daar in de leer bij Dr. JAKOB 

Roos, die hem voor het akademisch onderwijs zou bekwamen. 
Een uitnemend onderwijzer, wiens onderricht hij steeds met dank
bare waardeering gedacht! Weinig grammatica, veel lektuur, en 
dat voor klassen van drie of vier jongens, huiselijk samenzittende 
in het kleine houten "luchthuis" aan de Zaan, waar juist plaats 
was voor twee banken, een kachel en eene tafel en stoel voor den 
onderwijzer. ZÓÓ konden jongens, die wilden, spoedig vooruit 
komen: reeds na drie jaren, even voor zijn zeventiende jaar, was 
de pupil klaar voor de hoogeschool. Te vroeg zelfs naar het oor
deel van zijn vader, zoodat hij nog twee jaren lang op halve dagen 
het onderwijs moest blijven volgen. 

Welk een overvloerl van vrijen tijd had deze aanstaande student! 
Vrienden vond hij in het dorp niet. Zijn broeder was in ] 856 
vertrokken, zijne klasgenooten woonden te Zaandam en de Koog
sche jongelingschap bewandelde gansch andere wegen dan hij. Zoo 
was "in de eenzame pastorie niet anders te doen dan werken of 
lezen ," zooals hij zelf in allen eenvoud verhaalt. En hij las dan 
ook, onafgebroken en onverzadelijk. Op zijn tienden verjaardag 
schonk zijn grootvader hem eene Hollalldsche vertaling van HUME'S 
Hiator!l of England,· het kind las het lange taaie boek uit "met 
graagte." Toen zich later bij de lange avonden de eindelooze mid
dagen voegden, werd het erger: niet zonder verbazing heeft hij 
zelf later het opmerkelijke feit geboekstaafd, dat hij in dien tijd 
alle Grieksche en Romeinsche historici, tot DIO CASSIUS en HERO

DJANUS incluis, heeft uitgelezen. 
Niet gewaagd is de gevolgtrekking, dat hij reeds in 1861, toen . 
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hij te Leiden student werd in letteren en rechten, een der be
kwaamsten moet zijn geweest onder zijne tijdgenooten. Maar overigens 
blonk hij onder hen niet uit; hij was, volgens zijne eigene be
kentenis, erg "groen", en hoe kon dit anders? In zijne nagelaten 
autobiografische aanteekeningen verhaalt hij, dat hij aanvankelijk 
meer student was dan hij studeerde: wie zou het hem misgunnen? 
Maar eene in het oog vallende positie onder de Leidsche jongeling
schap, die zich in dien tijd ook onder de studenten onderscheidde 
door zeker luidruchtig optreden, had hij toch niet. Geen populair per
soon, was hij onder zijne zéer vele vrienden bemind en ook geacht. 
Aan die vrienden schrijft hij voor een groot deel zijne eigenlijke 
vorming toe. Doch niet minder aan zijne professoren: aan CORET 

in de eerste plaats, ook aan PJ.UYGERS. De colleges van GOUD
SMIT, Buys en VISSERING werden met gl;oote belangstelling gevolgd. 
Maar FRUIN, met wien hij in 1864 in betrekking kwam, was 
natuurlijk de allereerste persoon; reeds van ouds was de student 
historicus in zijn hart, en op den duur bevestigde zich deze voor
liefde: "de geschiedenis alleen bleef in zijn hart regeeren" . 

Na zijn doctoraal in December 1866 zette hij zich onder FRUlNS 
leiding tot het bewerken zijner dissertatie, waarvan de stof nage
noeg geheel aan de bescheiden van het Rijksarchief werd ontleend. 
Ik zeg, onder FRUINS leiding; de uitdrukking is niet volkomen 
juist. 'Want FRUIN, hoe imperieus hij ook van nature was, leidde 
weinig. Hij heeft geen school gevormd en in zijne afscheidsrede 
heeft hij zich daarop beroemd, niet geheel terecht, naar het m~i 
voorkomt. De buitengewone man had meer invloed kunnen oefenen 
op zijne leerlingen, indien hij zich er niet toe had bepaald, met 
groote bereidwilligheid hulp te verleenen, wanneer die gevraagd 
werd; dat is de ondervinding geweest ook van onzen vriend. Doch 
hoe dan ook, de dissertatie kwam op haren tijd gereed: geen fraai 
stuk, wat onbeholpen, maar goed werk, dat zijne waarde behouden 
heeft en altijd behouden zal. Toen, na zijne promotie op 18 De
cember 1867, begon voor den jongen doctor een nieuwe leertijd 
op meer uitgebreid veld. 

Het is te weinig opgemerkt, het is zelfs wel haast vergeten, 
dat reeds voor bijna veertig jaren onze vriend op raad van FRUIN 
een veld heeft ontgonnen, dat vele jaren later door BLOK opnieuw 
is betreden., Hij ondernam het, de buitenlalldsche archieven te 
gaan doorzoeken met het oog op bescheiden, van belang voor de 
N ederlandsche geschiedenis. De omstandigheden waren niet zeer 
gunstig. Nog kende men aan Binnenlandsche Zaken geene afdee~ 
ling voor Kunsten en Wetenschappen. Na BAKHUIZEN VAN DIN BRINK'S 
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dood was FRUJN op dit gebied de veldheer, - FRUIN, volstrekt niet de 
man, om eene dergelijke onderneming handig te organiseeren. En 
onze Akademie, die men om hulp vroeg, heeft zich eenmaal te 
meer de gelegenheid laten ontsnappen, om eene groote wetenschap
pelijke onderneming te orgalliseeren en te leiden: de instructie 
voor den reiziger, die van haar werd gevraagd, is nooit gekomen. rroch, 
ook rekening houdende met de geheel veranderde omstandigheden, 
meen ik, dat reeds hier het groote verschil in opvatting en methode. 
duidelijk werd tusschen den vroegeren en den lateren reiziger. 
MULLER, grondig werkend en rijken oogst te voorschijn brengend 
uit de mijnschacht, die hij ontgonnen had, - BLOK, met meer 
talent om zich spoedig te orienteeren op een uitgebreid veld, zijne 
rijkgeschakeerde resultaten praktisch en met tact exposeerend in 
een gemakkelijk bruikbaar overzicht. 

Lang duurde de tocht. Eerst, in Januari 1868, trok de reiziger 
naar Brussel, waar hij in het rijksarchief de correspondentie der 
Spaansche gouverneurs met de gezanten te 's Gravenhage en met 
het hof ,'an Madrid onderzocht. In Augustus 1868 verhuisde hij 
naar Berlijn, waar in het staatsarchief de correspondentie der Bran
denburgsche gezanten in Den Haag tot 1688 bestudeerd werd. 
Na een kort oponthoud te Dresden, werd in December 1868 
Wecuen bereikt; een onderzoek naar de betrekkingen van Oosten
rijk met de Republiek rondde daar's reizigers kennis van de periode 
onzer geschiedenis tot 1688 verder af. In April 1869 was deze studie
reis geëindigd. Anderhalf jaar later, in December 1870, begon een 
tweede reis, waarop Weimar en Arolsel1 bezocht werden. In de 
eerste stad was het de geschiedenis van den 30-jarigen oorlog, in 
de tweede (Maart-J uni 1871) de correspondentie van GEORG 
FlUEDRICH VaN W AI.DECK met prins WILLEM lIl, die MULLER bezig
hield. In Juni 1871 was ook deze periode van zijn leven afge
sloten, en vestigde hij zich voorloopig te Haarlem, waar zijn vader 
toen nIs emeritus-predikant woonde. 

Intusschen was hij reeds korten tijd werkzaam geweest in de 
praktijk. Tusschen zijne beide reizen in, was hij gedurende één 
cursus (1869/70) lector geweest in de geschiedenis aan het Leid
sche gymnasium. Maar geen succes had hij daar gehad. Hij wist 
de jonge knapen noch te imponeeren noch te boeien. Ook zijn 
onderricht, hoe goed het stellig geweest is, kan nauwelijks 
bijzonder geschikt zijn geweest voor gymnasiasten. rroen de cur
sus om was, bedankte hij: ongetwijfeld heeft hij wijs gehandeld. 

Na een paar jaren afwachtens te Haarlem, werd thans in het 
begin van 1874 een nieuwe proef met het praktische leven ge-
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waagd: MUJ.LER was aangesteld als ambtenaar aan het Haagsche 
rijksarchief. Nog herinner ik mij, hoe wij samen naar het Ministerie 
trokken, om achtereenvolgens te solliciteeren naar dezelfde betrek
king, in groote eendracht en met de bewustheid, dat het geval 
eenigszins lachwekkend was. Want het sprak van zelf, dat hij, de 
oudere, die reeds zóoveel gedaan had, benoemd zon worden; 
wij verwachtten dat en wij vonden het goed. Nu, van achteren 
bezien, vind ik het zoo goed niet; want ook aan het archief 
bleek hij niet geheel op zijne plaats te zijn. Destijds, onder 
het regime van L. P. C. VAN DEN BERGH, waren de toestanden 
aan het Haagsche rijkRarchief zeer eigenaardig; het was er "zeer 
ollderwetsch", zooals MULLER iu zijne autobiographie verzekert. 
Inderdaad patriarchale toestanden! Toen de aanstaande arcbief
ambtenaar in 1867 begonnen was aan zijne dissertatie, waren 
bern de notulen van den Landraad zelven , die b~i voor zijn onder
zoek behoefde, in een grauw papier gepakt gemoedelijk thuis
bezorgd geworden door VAN GEND EN Loos: hij mocht ze op zijne 
studentenkamer gebruiken, zoolang hij begeerde! Sedert V AN DEN 
BRINK'S krachtige hand verst~ifd was, was er in den dienst nagenoeg 
geene leiding meer; ieder ambtenaar deed, wat zijne hand vond 
om te doen. Zoo konden zich zonderlinge denkbeelden over 
archiefregeling ontwikkelen, zonderlinge maatregelen uitgevoerd 
worden. MULJ.ER verhaalt, boe onder zijne ijverige medewerking de 
inboud van de bekende Loketkast der Staten van Holland is 
uiteengenomen, om een "archief' van Ûr.DENBARNEVEI.T te con
strueeren. "Men dacht daarmede toen een goed werk te doen", 
verklaarde de medewerker zelf later, wel bewust dat het werk zoo 
heel goed niet was. 

De omstandigheden waren dus verre van gunstig: de jonge 
ambtenaar kon aan bet Rijksarchief niet veelleeren. Maar 
toch, had hij aanleg gehad voor het werk, zijn helder verstand 
zou hem wel vooruit hebben gebracht. Maar ik geloof niet, dat 
hij dien aanleg had. In Den Haag aangesteld met de bedoeling, 
om werkzaam te zijn aan de voortzetting van het Oorlcondenboelc 
van Holland en Zeeland, heeft hij inderdaad een paar klooster
archieven geïnventariseerd. Als resultaat van zijn arbeid, verschenen 
in 1880 de Rege8ta HannonenlJia, zeker getuigend van grooten 
ijver, maar toch stellig ûjn zwakste pro(~ukt. Voor dergelijk werk 
ontbrak hem de noodige handigheid; hij had geen oog voor systema
tiek, en ik boud het er voor, dat bij er ook niet veel belang in 
stelde. Wel spreekt hij zelf met voldoening over de vier jaren, in 
Den Haag gesleten, maar uitsluitend omdat hij ze beschouwt als 
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eene nuttige voorbereiding voor het professoraat, dat hem wenkte. 
'l'rouwens er was nog eene andere reden, waarom hij met wel

gevallen deze jaren he~'dacht: hij was intusschen gehuwd, zéér ge
lukkig gehuwd. In September 1873 was hij verloofd met DOROTHEA 

PETRONELLA BOHN, de dochter van BEETS' oudste en meest geliefde 
zuster, de zuster die hij als 8erena bezongen heeft en die een tijd 
lang zeer bekend is geweest als de schrijfster van Onze buurt. 
Zoodra de benoeming in Den Haag een feit was, werd het huwelijk 
voltrokken (.Januari 1874). Hoe zouden die twee, zóó verschillend 
van aard, samengaan door het leven? Zij, eene echte BEETS, geheel 
gevoel en geest; hij met zijn nuchter verstand, alleen levend voor 
de wetenschap en hare belangen? Maar vast en innig is de band 
geweest. Zij, met hare nooit falende opgewektheid, heeft zijn 
leven verhelderd en verlicht; hij heeft haar tot het einde gesteund 
en geleid door zijne grootere vastheid. En op den avond van het 
zilveren bruiloftsfeest heeft hij het uitgesproken, dat alleen in het 
raden van elkanders wenschen, in het verloochenen van eigen 
begeerte en eigen streven het ware huwelijksgeluk te vinden is. 

Zóó trokken deze twee, vol moed en vol hoop, in Augustus 
1878 naar Groningen, den gelukkigsten tijd van hun leven tege
moet, nu zijn stille hoop eindelijk vervuld was en hij benoemd 
was tot hoogleeraar in de geschiedenis. Ten vol.le zijn zijne verwach
tingen vervuld. Hij was geen man, die, handig en gemakkelijk 
zich overal thuisvoelend , geschikt was voor vele en velerlei betrek
kingen; voor hem paste slechts één ambt, het professoraat; alleen 
dáár kon hij komen tot volkomen ontplooiing zijner gaven. 

Walmeer ik hem zal bespreken als hoogleeraar , dan kan ik dit 
natuurlijk niet doen uit eigen ondervinding. Nooit heb ik een 
enkel college van hem bijgewoond, en over zijne verhouding tot 
zijne studenten weet ik alleen van hooren zeggen dit, dat hij zonder 
uitzondering door allen geliefd werd en door de meerderheid, 
door de beteren onder zijne leerlingen, ook hoog gewaardeerd. 
Natuurlijk kan ik echter niet volstaan met zóó schrale mededeeling 
omtrent zijne hoofd werkzaamheid , - de werkzaamheid, die hij zelf 
ook beschouwde als zijne voornaamste levenstaak. Ik heb mij 
daarom om inlichting gewend tot een zijner beste leerlingen, thans 
uitnemend docent en verdienstelijk historicus, die dus ten volle in 
staat scheen om de verdiensten van zijn hoog gewaardeerden leer
meester te heoordeelen. Ziehier ongeveer, wat deze mij berichtte; 
ik heb het kunnen aa.nvullen uit MULI,ER'S eigene med~deelingell 
in zijne autobiographie. 

Dadelijk toen hij te Groningen optrad, begon hij colleges te 
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geven over de geschiedenis der middeleeuwen en over de Fransche 
revolutie. Spoedig sloot zich daarbij aan een college over de zooge
naamde politieke aardrijkskunde (een vak van onderwijs, dat hij van 
HECKEH. had overgenomen), waarop hij met voorliefde de toestanden 
van land en volk, vooral de materiëele belangen, handel en kolo
niën, en de ontwikkeling der Aziatische volken besprak. In som
mige jaren, wanneer er een voldoend aantal toehoorders was, werd 
daarbij gevoegd een zoogenaamd privatissimum op zijne studeer
kamer ten behoeve van de kandidaten, de historici. Mij dunkt, 
dit optreden bewijst reeds, hoe sterk de jonge hoogleeraar was; 
wanneer wij overwegen, dat hij zich in zijne geschriften tot dan 
toe uitsluitend bewogen had op het terrein der 17e en 186 eeuw, 
en dat hij zich ook later steeds met voorliefde aan die periode 
zou wijden, dan wekt het inderdaad onze bewondering, wanneer 
wij hem aanstonds zien optreden met drie of vier colleges, zich 
allen bewegend op geheel verschillende gebieden. En ook in ander 
opzicht was hij in zijn onderwijs veelzijdiger dan de lezers zijner 
boeken konden verwachten. Zoo kon onder het publiek de legende 
ontstaan, dat hij in zijne beschouwing der geschiedenis uitsluitend 
de politieke invloeden op den voorgrond stelde. Maar met bijzon
dere ingenomenheid herinnert mijn berichtgever zich o. a. de 
uitvoerige uiteenzetting V8n. het wezen van den feodalen staat en 
van de beteekenis der Magna charta, hoogst belangr~ik en ge
tuigend van helder inzicht m de oude toestanden van staat en 
maatschappij. 

Wanneer wij vragen, hoe MULLER die onderwerpen behandelde, 
dan wil ik het eerst zeggen, wat het meest in het oog viel: hij 
sprak zéer slecht. Wel naar waarheid noemt hij zich in zijne auto
biographie "allerminst welsprekend"; in zijn studententijd had hij 
wel getracht dit gebrek te verbeteren, maar helaas! met naïeve 
oprechtheid moest hij erkennen: "hij speechte wel veel, maar niet 
goed." Inderdaad is dit zijn geheele leven lang het euvel geweest, 
dat hem het meest heeft in den weg gestaan. Zijne expositie was 
niet duidelijk, hij sprak niet vloeiend en hij verviel dikwijls in 
herhalingen; de inkleeding zijner denkbeelden gaf soms aanleiding, 
dat zijn betoog moeilijk te volgen was. Natuurlijk een ernstig be
zwaar voor een jong hoogleeraar , die zijn weg moest maken iu de 
sympathie zijner leerlingen. Maar tot zijn eer moet het gezegd 
worden: al is hij tot zijn dood toe een middelmatig spreker ge
bleven, de sympathie zijner studenten heeft hij geheel weten te 
veroveren~ volstrekt niet alleen door zijne groote goedheid, maar 
bepaaldelijk ook door het gehalte zijner voordrachten. Meer dan 
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eens heb ik het vernomen, en mijn berichtgever bevestigt het uit
drukkelijk, hoe zelfs hoorders, die zijne eerste colleges pijnlijk 
en "ontzettend" hadden geoordeeld, ze desniettemin later trouwen 
geregeld volgden; niet zeldzaam waren de gevallen, dat stu
denten, die niet meer tot zijne leerlingen behoorden, nog nu en 
dan een uur naar zijne voordrachten kwamen luisteren. Dat 
kwam, omdat zij, die zich gewend hadden aan den onaangenamen 
vorm, die mettertijd geleerd hadden heen te zien door de onooge
lijke schaal, allengs en in toenemende mate de rijpe en voedzame 
kern dier voordrachten begonnen te waardeeren. 

Want de behandeling van zijne onderwerpen was altijd grondig, 
meestal voortreffelijk. Zijn ruime blik op den gang der gebeurte
nissen boeide op den duur; de algemeene gezichtspunten ,die hij 
aanwees, waren meermalen "van prachtige helderheid". Ook de 
bespreking der bronnen trok de aandacht; maar vooral bleken zijne 
colleges uitnemende wegwijzers naar eene goede wijze van behan
deling der historische onderwerpen. Wanneer men zijn onderwijs 
volgde, werd de blik op het geschiedkundige veld zeer verruimd. 
En altijd groot er werd gaandeweg het succes: zijn onderwijs, 
voor de eerstbeginnenden nog niet aantrekkelijk, boeide de meer 
gevorderden in steeds hoogere mate. Voor hen ging van zijne 
voordrachten zeer bepaald vormende kracht uit; mijn berichtgever 
betwijfelt niet, dat hij op vele zijner leerlingen grooten invloed 
heeft gehad. 

Zeer gelukkig heeft hij zich te Groningen gevoeld; had hij 
z~ine neiging gevolgd, ik geloof, dat hij aan de verleiding weer
stand zou hebben geboden, toen hem op het laatst van IS 8 3 de 
opengevallen leerstoel in de geschiedenis te Leiden werd aangeboden. 
Maar de wtmschen der wederzijdsche familiebetrekkingen (vooral 
van zijn bejaarden vader, wiens eenige zoon hij thans was) lokten 
het echtpaar naar Holland; hij nam aan, en den lsen December 
1883 hield hij te Leiden zijne inaugureele oratie. Ook in zijne 
nieuwe verblijfplaats heeft hij nog twintig jaren met genoegen en 
ook met succes gedoceerd en gewerkt. Maar zijn verblijf in het 
Leidsche Athene geeft mij geene aanleiding tot bijzondere opmer
kingen; het is eene eigenaardigheid van zijne werkzaamheid, dat 
zij lijdt aan zekere eenvormigheid. Slechts één feit heb ik mede 
te deelen. Sedert 1892, toen BLOK na FRUIN'S aftreden naast hem 
optrad als hoogleeraar in de vaderlandsche historie, besloot hij zijne 
krachten voortaan uitsluitend te wijden aan. de algemeene geschie
denis, die hem door den aard van zijn akademischen werkkring 
voortaan als uitsluitend arbeidsveld was .aangewezen. 
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Jarenlang is hij werkzaam geweest als lid der commISSIe voor 
de acte-examens voor het Middelbaar onderwijs en als gecommit
teerde hij de eindexamens der gymnasia. Van zijne medeleden ver
neem ik, dat hij als examinator niet altijd duidelijk was in zijne 
vragen, maar dat zijne eischen. zeer verstandig waren, zijne beoor
deeling helder en welwillend. Al weet ik overigens over dit werk 
niets te verhalen, ik mag het niet stilzwijgend voorbijgaan, omdat 
hij zelf daaraan bijzondere waarde hechtte. Hij had de opdracht 
gekregen om zeer streng op te treden, ten einde den grooten 
toevloed van slecht voorbereide kandidaten voor de examens te ver
minderen; dat hij deze opdrncht, die hem buitengewoon zwaar viel, 
naar plicht en geweten nauwgezet heeft uitgevoerd, heeft hij zich 
zeI ven altijd toegerekend als eene daad van zelfverloochening. 

Zoo heeft hij gewerkt, ijverig en met toewijding, zoolang het 
voor hem dag was. Niet zeer lang is die dag geweest. Al klaagde 
hij niet en al scheen hij ook gezond, in de laatste jaren zagen 
zijne bezorgde vrienden den tengeren man steeds magerder en 
kleiner worden. Dat wekte hunne onrust, helaas niet ten onrechte! 
Toen hij eindelijk zijn medicus raadpleegde, bleek al spoedig een 
verblijf in het zuiden gewenscht, dat later gevolgd werd door eene 
langduriger ballingschap. Altijd schreef hij van voortgaande beter
schap; als .hij telkens weder instortte en opnieuw den weg naar 
de beterschap moest volgen, dan klaagde hij nooit. Toch, "ik 
word wel altijd beter, maar ik ben nog niet goed," schreef hij 
m,i; enkele woorden in zijne brieven deden soms denken, dat hij 
heel in zijn binnenste de zaak zwaar inzag. Toch heeft hij stellig 
niet geloofd, dat het einde zóó spoedig komen zou. De laatste 
inzinking zou geen beterschap meer brengen. Enkele dagen na 
zUne aankomst aan de beschutte oevers van het Gardameer, is 
hij na een paar benauwde dagen nog zeer onverwachts den 25'ten 
December 1904 ontslapen. 

PIE'L'ER LODEWIJK MUJ~LER heeft veel, bijna aanhoudend gewerkt. 
In zijne autobiographie spreekt hij van de "mensch- en leven
hatende denkbeelden, die niet-geloovigen jongemenschen zoo licht 
eigen zijn," en hij verhaalt, dat hij reeds op jeugdigen leeftijd, 
kort na zUne promotie, inzag, dat alleen werken medicijn levert 
voor deze ziekte: " werken, maar dan ook in het vak dat men 
liefheeft, maakt voor alles het leven levenswaardig." Toen hij dit 
eenmaal had ingezien, heeft hij zijn leven lang naar dit beginsel 
gehandeld. Naar het vak, dat hij liefhad, behoefde hij niet te 
zoeken, en al leefde hij, huiselijk man als hij was, in de eerste 
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plaats met en voor zijn gezin, daarnaast werd zijn tijd geheel en 
uitsluitend gewijd aan de wetenschap, aan zijne wetenschap. 

Betrekkelijk gemakkelijk laat zich zijne werkzaamheid overzien 
en in groepen verdeelen. Zijne dissertatie gaf reeds dadelijk het 
eerste Leitmotief van zijne studie aan. Zij behandelde de Geachie
denis der regeering in de Nader geünieerde provincien tot aan de 
komst van Leiceater (1579-1585), een zeer belangrijk boek, dat, 
geheel aan de notulen der beide betrokken regeeringscolleges ont
leend, blijvende waarde heeft. Daarbij sloot zich vier jaren later 
(1872) geleidelijk aan ])e staat der Veree1zigde Nederlanden in de 
;aren zijner 100rding (1572-1594), een van MULLER'S beste wer
ken, goed ontworpen, goed ingedeeld en goed geschreven. Ook 
hier staat de regeeringsvorm nog geheel in het middelpunt; maar 
het boek blijft niet, zooals de dissertatie, staan bij het geleerde 
onderzoek, maar ontwerpt een kleurrijk beeld van den gang van zaken. 
De weinig verzorgde vorm van het volgende boek ])e Unie van Utrec/d 
(1879) deed schade aan den indruk daarvan: jammer, want het 
toonde buitengewone kennis en zeldzaam rijp inzicht in de geschie
denis van het vermaarde verbond, iu zijne gebreken en die der 
regeering; de beteekenis van de Unie schijnt hier definitief vast
gesteld te zijn, zooals de schrijver dit drie jaren vroeger in een 
kort opstel had gedaan voor de Pacificatie van Gent. Zeer opmer
kelijk is de studie over ])e partijstrijd te Utrecht over de Nadere 
Unie (1886), waarin het onverwachte bewijs geleverd werd, dat 
het vermaarde verdrag te Utrecht zelf bijna met geweld door 
de heerschende partij is doorgezet. 

Onderwijl was MUUER reeds bezig met een werk van veel 
grooteren omvang, dat zich bij deze studiën zou aansluiten. De 
toenmalige secretaris van het Historisch Genootschap Mr. J. A. 
GaoTHE had lang geleden, voornamelijk uit het Utrechtsche rijks
archief, eene groote verzamelillg afschriften bijeengebracht, bestemd 
voor een vervolg op BoNDAMS' Verzameling van onuitgegeven stukken 
tot oplzelderin!/ der vaderlandaclte historie. Deze collectie, die hij op 
zijn hoogen leeftijd niet meer kon bewerken, stelde Mr. GROTHE 
tot MULLER'S beschikking. Ik zelf kon daarbij nog eene kleine 
verzameling afschriften voegen, die ik indertijd te Parijs had ge
maakt over de onderhandelingen met den hertog van ANJOU. En 
het was bekend, dat de archivaris van Yperen A. DIEGERICK over 
hetzelfde onderwerp reeds eene veel grootere verzameling had bijeen
gebracht. Zoo toegerust met een uitgebreid materiaal, dat hij met 
weinig moeite kon oompleteeren, ondemam MULLER het, om in de 
werken van het Historisch Genootschap de door BoNDAM op touw 
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gezette maar spoedig gestaakte serie te vervolgen. Hij stelde zich 
voor, de verzameling in twee afdeelingen te verdeelen, waarvan de 
eene, die de bescheiden betreffende het centrale bestuur zou be
vatten, hare natuurlijke afsluiting zou vinden in 1585 met de 
weigering der souvereiniteit door HENDRIK III en den val van Ant
werpen, - terwijl de andere serie, die gewijd zou worden aan de 
reeds toen vrij wel op zich zelf staande lotgevallen der Noordelijke 
provinciën, zon vervolgd worden tot LEYCESTER'S vertrek en zich 
aansluiten bij de serie bescheiden over de jaren 1588-1595, door 
Mr. GROTHE vroeger in de werken van het Historisch Genootschap 
gepubliceerd. De beide seriën zouden te gelijk beginnen en te 
zamen geleidelijk vervolgd worden. Maar het werk bleek veel om
vangrijker dan de samensteller verwacht had; de serie over de 
Noordelijke gewesten is nooit tot stand gekomen, en aan de andere 
serie ontbreekt het laatste deel, dat de onderhandelingen over de 
aanbieding der souvereiniteit zou behandelen. Doch ook zonder dit 
slot vormen de IJocumenta concernant les relations entre Ie IJuc 
d' Anjou et les Pays-Bas, die M ULJ.ER (in vereenigiug met DIEGl~RJCK'S 
zoon) in vijf deelen deed verschijnen (1889-1899), een voortreffelijk 
geheel, dat ook in het buitenland de aandacht heeft getrokken. 
Het boek put het onderwerp volkomen uit; zoo men er éene op
merking op maken wilde, dan zou het deze zijn, dat de uitgever 
zich bij de keus der stukken niet wat meer heeft weten te be
perkCl1. Daarentegen heeft M UUER zich onthouden van het stellen 
van uitvoerige noten; liever gaf hij de resultaten zijner uitgaaf in 
hun verband elders. Hij deed dit (behalve in eene opmerkelijke 
studie over PrillS Willem I en Frankr'fjlc, die hij in deze Aka
demie voordroeg) in zijne BijdrafJen tot de fJeschiedenis der schei
ding l)an Noord- en Zuid-Nederland, - een werk, dat zijne kennis 
van de uiterst moeielijke tijdsomstandigheden voldingend bewijst. 
Het boek (want het is inderdaad een lijvig boekdeel) is weinig 
opgemerkt; de schrijver heeft het willen verdeelen over zes afleve
ringen van FRUIN'S BijdrafJen , en niet zijne schuld is het, dat de 
draad in den doolhof van hoogst ingewikkelde betrekkingen niet 
altijd is vast te houden. Maar hij, die dezen wel zeer verwardell, doch 
zeer belangrijken tijd wenscht te bestudeeren, zal altijd MULLER'S 
werk moeten raadplegen en het nooit onbevredigd ter zijde leggen. 

Zoo heeft hij zich bijna gedurende zijn geheele leven bezigge
,houden met de periode onzer geschiedenis tnsschen 1576 en 1585. 
Daarnaast trok echter al spoedig een ander tijdvak zijne bijzondere 
aandacht; reeds de studiereis, door hem na zijne promotie onder
nomen, gold het tijdvak vanWILl,EM lIl. Veel heeft hij ook daar-
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over geschreven; maar zijn werk culmineert niet, zooals hij zelf 
wel eens gehoopt heeft, in de veelbegeerde biographie van Wn,
LEM lIl. De persoon van den vorst trok hem wel sterk aan; maar 
de aard van zijn bedrijf heeft hem toch niet tot het einde toe ge
boeid. Het verblijf te Ween en gaf aanleiding tot het door deze 
Akademie uitgegeven boek over Nederlands eer8te betrekkingen met 
008teNrijk, - een arbeid, door hem zelven juist gekarakteriseerd 
als een "indigestllm opns, dat veel wetenswaardigs bevatte." De 
resultaten zUller Berlijnsche studiën legde hij neder in twee artikelen 
over Bene Brandenburg8che zending in Nederland in 1685 en over 
Nederland en de Groote keurvor8t, - beiden belallgrijk voor de 
politiek van den beroemden vorst. Maar eerst het verbl~if te 
Arolsen gaf aanleiding tot het schrijven van een boek: Wilhelm III 
van Oranien und Georg Friedrich von Waldeck (2 deelen, 1873 en 
1880). Het werk, dat den trouwen vriend van prins Wn,LEM wel 
niet ontdekte, maar toch eerst recht op zijne plaats zette, is ge
schreven m~t overtuiging en gloed, zeer waardeerend en toch bil
lijk in zijn oordeel; het treft door de uitgebreide kennis van den 
tijd, vooral van de militaire aangelegenheden. Geene geringe 
voldoening voor den schrijver schijnt hct mij, dat, zooals zijn 
boek over ANJOU in .Frankrijk de aandacht trok, deze studie over 
WALDECK in Dllitschland met' belangstelling en ingenomenheid is 
ontvangen. - Ook na dien tijd toonden verschillende kleine opstellen, 
dat MUJ,LER zich voortdurend met prins W ILLEM en zijn tijd bleef 
bezighouden: het aardige opstel over ])e ArJl8terdam8che eJ/ecten
beur8 in 1672, - dat over ])e veldtocht van 1676, niet zeer belang
rijk, maar opmerkelijk door de daaruit blijkende kennis van de 
samenstelling der legers en door het vaste oordeel over de tak
tiek, -' de studie over ])e 8lag bij St. Denis, waarin hij het 
waagstuk bestond te betoogen, dat FRUIN in zijn strijd met KNOOP 
zonder noodzaak had geconcedeerd - en eindelijk de voordracht 
over De(n) 20-jarige(n) wapen8ti18tand van 1684, die weder in deze 
Akademie werd voorgedragen. Het slot zijner studiën vormt het 
fraaie artikel over Willem I I I in Onze .bèuw, kort maar rij p en 
voldragen, getuigend van volkomen zaakkennis, van billijk oordeel 
bij warme ingenomenheid. De karakterschets van den vorst is 
voortreffelijk; mij wil het voorkomen, dat deze weinige bladzijden 
een duidelijker, vaster omlijnd beeld geven van de groote figuur 
dan de geleerde verhandeling van FRUIN, waarin de groote rijkdom 
van details schade doet aan de helderheid van den totaalindruk. 

Met de studie dezer beide perioden heeft MULLER zich gedu
rende het grootste gedeelte van zijn leven beziggehouden. Maar 
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naast de geschriften over deze onderwerpen verschijnen op de lijst 
zijner werken reeds zeer spoedig stukken van geheel anderen aard, 
- kleine opstellen meestal, populair van vorm, waaraan hij zelf, 
naar het scheen, geene groote waarde hechtte. Uit zijne eigene her
haalde verklaringen is het 'bekend, dat hij zich altijd meer getrok
ken voelde tot het samenvattende, de synthese, dan tot de studie 
der hijzonderheden ; in zijne rede over Algemeene en speciale ge
schiedenis is hij tegen het overwicht der detailstudie met overtui
ging te velde getrokken. Maar opmerkelijk is het wel, dat hij 
daarbij, al was hij zoo goed als ieder overtuigd van zijne tekort
komingen als auteur, altijd zekere voorliefde heeft gekoesterd voor 
populair schrijven. 

Er zijn twee soorten van populaire schrijvers. Een populair 
opstel moet geheel vr~i zijn van het stof der archieven. De meesten 
wagen zich derhalve daar niet, om hunne kleeren rein te houden; 
dat zijn de ordinaire schrijvers. Maar de ernstigen vreezen dit 
gevaar niet; zij weten zich van het stof weder te bevrijden door 
hunne opstellen te verzorgen en om te werken, en zoo den ge
leerden ballast niet in het oog te doen vallell. Dat zijn de ware 
populaire schrijvers; tot dezen behoorde P. L. MUI.LER. Evenwel, aan
vankelijk schijnt hij zelf dit nauwelijks geweten te hebben. Omstreeks 
denzelfden tijd, toen hij zijne lezers verdriette door de dorre en 
weinig belangrijke vertoogen over Poppe van Aitzema te llegetuJ
burg en over Spanje en de partijen in Nederland in 1650, 
verschenen in den 'Tijdspiegel en in het ephemere tijdschrift Onze 
Eeuw achtereenvolgens verschillende studiën van zijne hand over 
IJe plaats der VereenifJde Nederlanden in huropa, over PranlerijhJ 
buitenlandsche politiele, over Pranlcrijle en de revolutie, over De 
eellheidsbeweging in Italië en Duitschland, over Het oude en het 
nieuwe Duitsche rijle en over Het nieuwe IJuitschland en zijne 
wording, die inderdaad reer bijzonder waren. Hij zelf stelde deze 
opstellen echter bepaaldelijk achter bij de studiën, die ik boven 
opsomde; "ik schrijf hier geene geschiedenis", laat hij zich een
maal ontvallen: blijkbaar achtte hij dit geen serieus werk. Maar 
ik voor mij acht deze opstellen juist bijzonder serieus; ik houd r.e 
wèl voor geschiedenis, en voor geschiedenis van de beste soort. 
Verbazend wil ik het vinden en bewonderenswaardig, dat hier een 
jong mensch van nog geen dertig jaren ter loops blijk geeft van 
soliede kennis van den geheelen loop der geschiedenis, van een 
vasten verstandigen blik op het onderling verband en het belang 
der feiten, van een zeldzaam rijp oordeel <?ver de politiek van den 
dag, gegrond op de kennis van het verloop van de gebeurtenissen 
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der laatste eeuw. Vooral de studiën over J)e Vereenigde Nederlarldell 
en over IIet nieuwe Duit8chland verdienen nog steeds de aandacht. 

De ader, toen ontgonnen, heeft zijn heele leven door nu 
en dali rijke winst geleverd. Nog twintig jaar later schreef 
MULLER in lJe Gid8 een fraai opstel over SCHARNHORST, dat 
zich aansluit bij dat over Het nieuwe })uit8chland. En in 1885 
en 1894 verbaasde hij het publiek met eene studie over .LJlid
deleeuw8ch Nederland en met eene parallel tusschèn Nederl(lnd 
en Zwit8erland, beiden bewijzend, hoe de man, die tot nog toe 
uitsluitend over enkele jaren der 16e en 1 76 eeuw had geschreven, 
zich met volkomen gemak bewoog in de middeleeuwen, - hoe 
hij rustig en weloverwogen zijn oordeel durfde uitspreken over den 
gang dier zaken, terwijl hij zijn breeden kijk op het verband der 
feiten wist te documenteeren met tal van bewijsplaatsen. Vooral het 
artikel over Middeleeuwsch Nederland is goed. Het maakt aanvan
kelijk niet veel indruk; het is niet goed geschreven. De stelling, 
die het verdedigt, dat Holland reeds in de middeleeuwen een 
eigenaardig karakter vertoonde en zich voorbereidde tot de groote 
rol, die het later spelen zou, schijnt mij zeer betwistbaar, schijnt 
mij te staan onder den invloed van Hollands latere beteekenis. 
Maar onloochenbaar is het, dat het stuk blijk geeft van oorspronke
lijke opvatting bij uitgebreide kennis. Dat het grooten indruk had 

. kunnen maken, is nog onlangs gebleken, nu het door bekwame 
hand is omgeschapen in fraaieren vorm. Nog ééne studie in dezelfde 
richting verdient bijzondere opmerking: de lezing over J)e uitbrei
ding der Europee8che be8chaving over de aarde, ongetwijfeld het 
beste wat Mm,LER in dit opzicht geleverd heeft, getuigend van 
rustige beheersching van een verbazend omvangrijk materiaal. 

Het is bij deze studiën, dat MULT,ER'S werkzaamheid van de 
laatste jaren zich aansluit: eerst dan schijnen zijne gaven zich 
ten volle te ontplooien in zijne beroemde boeken over Onze gouden 
eeuwen over de Geschiedenis van onzen tijd. 

De Gouden eeuw is werkelijk een bijzonder goed boek. Wat meer 
is, en wat MULLER zelden was gebeurd. de verschijning daarvan 
is een bepaald succes geweest. Een zeer bevoegd beoordeel aar heeft 
gezegd, dat het "door iedereen hoog gewaardeerde werk zóó goed 
is, zóó volledig, zóó doorgewerkt, dat het het resultaat moet zijn 
van jarenlange studie, van onderzoek, begonnen lang voordat het 
plan voor het boek kon zijn gerijpt." "Het boek is", zoo gaat 
dezelfde beoordeelaar voort, "geschreven uit de rijke volheid van 
een overvloed van kennis en onderzoek beiden; daarom draagt het 
ook den stempel van het in zich zelf voltooide, zelfs eenigermate 

Jaarboek 1905. 2 
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volmaakte," Hooggestemde lof en een getuigenis van onverdachte 
waarde! Ik geloof, dat ik het oordeel geheel kan onderschrijven; 
ook ik ben van meening, dat door dit boek MULLER'S naam het 
langst zal blijven leven in breede kringen van ons volk. 

Zijn laatste werk, het voortreffelijkste, over de Ge8chiedem'8 van 
onzen tijd, is een torso gebleven, die echter, naar wij met be
vrediging mochten vernemen, zal worden afgewerkt door de best 
bevoegde hand. Juist daarom verheugt ons dit bericht zoo bijzon
der, omdat het moeielijk , bijna onmogelijk scheen een goeden 
continuator te vinden. Want het boek heeft bij zijne verschijning 
bij bijna iedereen, evenals bij mij, bewondering gewekt, zelfs ver
bazing over de buitengewoon uitgebreide kennis, noodig om zulk 
een werk te overzien en tot stand te brengen. Over de gebeurte
nissen van de eeuw, die pas achter ons ligt, uitgebreide studiën 
te maken, is nagenoeg onmogelijk; want het materiaal is nog niet 
gecondenseerd, de bronnen zijn zelfs nog slèchts fragmentarisch in 
het licht gegeven en eerst gedeeltelijk verwerkt. Een gro<.'t boek 
over dien tijd is dus alleen mogelijk als resultaat van een leven 
van ijverige en onafgebroken belangstelling in de publieke zaak, 
van ruime en algemeene belangstelling, die jarenlang zonder ophou
den het oog heeft gehad op het geheele veld en aan alles zijne 
aandacht heeft gewijd, - als het produkt van een helder en rijp 
oordeel, dat de ontvangen indrukken steeds verwerkt heeft en 
geordend in het kader der vroegere indrukk~n, gebracht op de plaats 
en in het verband, waar zij behooren. De Ge8chiedeniB van onzen 
tijd is (ik weet het, en het is ook niet anders mogelijk) door 
MULLER bijna zonder studie geschreven uit de volheid zijnèr rijke 
en bezonken herinnering, alleen hiel' en daar opgefrischt en ge
controleeJ.!d door een terloopsch onderzoek. Het boek geeft dus de 
volle maat van de waarlijk duizelingwekkende kennis, die de schrij
ver in zijn hoofd had verzameld; het vormt het passende en waar
dige slot van dit leven van onafgebroken studie en zeldzaam ruime 
belangstelling. 

Ik heb thans de feiten verhaald, die te zamen de biographie 
vormen van P. L. MUI,LER. Doch ik hen niet voldaan, en ik meen, 
dat gij het ook niet zult zijn. Niet dit toch hebt gij gewenscht 
van mij te vernemen: de magere reeks van tamme feiten, die 
volgens het gewone recept: "hij werd geboren, nam eene vrouwen 
stierf," mutatis mutandis vermeld kunnen worden over ieder onzer. 
Wat gij van mij verwachttet te vernemen, was niet alleen wat hij 
heeft gedaan; meer wenschtet gij te weten: wat hij is gewee8t. Ik 
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moest u leveren de photographie van des overledenen geest, het 
beeld van zijn werk en van zijn wezen, zooals zich dit heeft afge
drukt in een begrijpend en tot oordeelen bevoegd hoofd. Altijd is 
mij BAKHUIZEN VAN DEN BRINK';' biographie van BAKE het model 
geschenen van hetgeen eene gedachtenisrede behoort te Z\in in dezen 
kring: geene feiten, of althans alleen eene wordingRgeschiedenis, 
maar vooral eene waardeering. Doch ik gevoel het, ik ben geen 
BA.KHUIZEN VAN DEN BRINK, en ook mijn held is geen BAKE. Mach
tige persoonlijkheden, zooals dezen, zijn zeldzaam ook in dezen 
kring, en wanneer ik mij opmaak om de plaats aan te wijzen, die 
onze vriend heeft ingenomen in de ontwikkeling onzer wetenschap, 
dan sta ik verlegen. Geen padvinder was hij, geen stoute geest, 
die nieuwe wegen aanwijst en bewandelt; zijn werk, hoe nuttig 
ook en hoe vruchtbaar, wijst geen datum aan in de ontwikkeling 
der historiographie; geen zijner beide oraties geeft het programma 
eeller nieuwe richting. Hij heeft zich ook niet vooraf een bepaald 
doel voor zijne werkzaamheid gesteld; zelfs in den loop van zijn 
leven heeft zich dit speciale doel niet met altijd wassende klaarheid 
gesteld voor het zienersoog van zijn geest. Zijne beteekenis voor de 
N ederlandsche historiographie kan ik dus niet schilderen in een 
vast omlijnd beeld. 

Maar wèl kan ik u schetsen de ontwikkeling zijner denkbeelden 
over wezen en doel der historiographic. Het loont de moeite; want 
hier is een probleem, dat sommigen duister is geschenen en dat 
toch voor oplossing vatbaar schijnt. 

Diplomatieke en militaire geschiedenis, - nauw verwant ook 
volgens hem: want beiden Z\in als het schaakspel, en een veldslag 
is slechts eene diplomatieke onderhandeling in actie, - dat was 
aanvankelijk het ouderwetsche terrein, waarop zich zijne onder
zoekingen bewogen; wij zagen reeds, dat hij schetsen over de 
ontwikkeling der toestanden "geene geschiedenis" achtte. Dat was 
in 1871. Ook in het volgende jaar sprak Hij (Staat. p. VIII) over "het 
verklaren van elke daad uit het verbaud der gebeurtenissen". Dàt 
was volgens hem de taak van den historicus; in zijne iuaugureele 
oratie over Het rechtmatig gebied Valt den ge8cltiedvor8cher (1878) 
verklaart hij uitdrukkelijk: "De geschiedenis heeft te doen met 
daden; geáeurteni88e1l zijn het onderwerp der geschiedenis". Bij 
zijn onderzoek is de staat geheel in het middelpunt geplaatst; in 
zijne oratie "trachtte hij aan te toonen" (zooals hij met eigenaar
dige bescheidenheid zegt), dat het gebied van den geschiedvorscher 
vooral de staatsgeschiedenis is. Nog in zijne tweede inaugureele oratie 
over Wereldverkeer en wereldge8cltiedenis (1883) handhaafde hij uit-

2* 
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drukkelijk den staat als het uitgangspunt der uiteenzetting; het 
verdient echter opmerking, dat het onderwerp dezer rede een 
dergelijk middelpunt niet meer schijnt te eischen. Dan zwijgt hij 
twaalf jaren over de quaestie; maar hij blijft. werken. En in ûjn 
antwoord aan BWK op 'de vergadering van het Historisch Genoot
schap (1895) geeft hij de geestige verklaring, die toen de aan
dacht getrokken heeft, dat het hem bij het aanhooren van de rede 
van zijn ambtgenoot gegaan was, als MOLIÎ<:RE'S Monsieur Jour
dain, die altijd zonder het zelf te weten proza had gesproken: 
ook hij scheen zonder het te weten altijd de sociale geschiedenis 
beoefend te hebben. Nog handhaafde hij den staat als middelpunt 
zijner beschouwingen; maar toch, in hetzelfde jaar, in eene merk
waardige recensie van een populair boekje Van LINDNER, juichte 
hij het toe, dat deze een overzicht gaf, waarin de feiten slechts 
kort vermeld werden, terwijl de toestanden en de personen, de 
leiders der volken, meer dan de gebeurtenissen op den voorgrond 
stonden. In het volgende jaar, in zijne recensie van BLOK'S derde 
deel, gaat hij zelfs verder; hij toont zich teleurgesteld, dat er in dit 
boek niet meer sociale geschiedenis voorkomt, en klaagt, dat hij 
meer zou wenschen te vernemen over het geestelijke en economische 
leven van het volk. Weder een jaar verder, en zonder een woord 
van protest hooren wij hem in zijne rede over A~r;emeene en 8pe
ciale ge8chiedeni8 vermelden, dat tegenwoordig niet meer de hande
lingen maar de toestanden het onderwerp der geschiedenis vormen, 
terwijl de materieele maatschappelijke belangen overal op den voor
grond staan. Eindelijk, in 1900, is de transformatie voltooid: in 
zijne voordracht over ])e uitbreiding der Europee8che be8chaving 
vestigt hij zelf bepaaldelijk de aandacht niet op de staten, maar op 
de volken en de beschavingstoestanden. De verstokte voorstander 
der ouderwetsche geschiedenis is bekeerd! 

Zoo schijnt het. Maar kan hier inderdaad van bekeering gespro
ken worden? Ik geloof het niet. Hooren wij hem reeds in 1878 
de merkwaardige verklaring doen (])e AnJsterdanUJche beur8 in 1672, 
p. 23), dat "het hoofddoel van den geschiedvorscher is, de ont
wikkeling (na te gaan) van de hoofdfactoren onzer maatsehappij." 
De opmerking ontvalt hem, hij bemerkt het niet. Had men hem 
gevraagd, nog altijd, zou hij deukelijk gezegd hebben, dat dit "geene 
geschiedenis" was. Nog altijd, nog lang daarna bleef hij verward 
in de netten van het oude stelsel en schreef hij naast zijne meer 
populaire opstellen met plichtmatigen ijver goede en nauwkeurige 
stukken over diplomatieke en militaire geschiedenis, die ten slotte 
(hij bekende het mij in een hrief van 1904) hemzelven bitter be-
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gonnen te vervelen. Maar zijn hart was van den beginne af, reeds 
sedert 1871, bij de geschiedenis der toestanden; slechts als hij daar
over schreef, was hij zich zelf en schreef hij waarlijk goed. Zijne 
uiting op de vergadering. van het Historisch Genootschap was meer 
dan eene aardigheid: inderdaad heeft hij levenslang hart gehad 
voor de sociale geschiedenis zonder het, evenmin als MOJ,IÈRE'S 
held, zelf te weten. . 

Dit misverstand is te betreuren. Hij was allerminst een philo
sooph; theorieën lieten hem koel. Ware zijn geest zelfstandiger, 
oorspronkelijker, stouter geweest van aanleg, hij zou zonder twijfel 
de tegenspraak vroeger hebben opgemerkt en bewust den weg 
zijn ingeslagen, dien rijne neiging hem aanwees en die eerlang na 
hem door zoo velen zou worden gevolgd. Dan zouden zijne studiën 
zich bewogen hebben in de richting, die met zijn aanleg strookte; 
hij zou zijne kennis op dit gebied hehben uitgebreid, en zeker zou 
hij dan hebben uitgeblonken onder de schrijvers dier sociale ge
schiedenis, die hij thans langen tijd uit de verte schouderophalend 
heeft gadegeslagen. 

Zoo is, naar het mij schijnt, de ontwikkeling geweest zijner 
denkbeelden. Thans nog resumeerend een oordeel over zijn werk. 

Onmiddellijk trekt zijne buitengewoon uitgebreide, zeer algemeene 
kennis, en voorn1 de grondigheid dier kennis de bijzondere aandacht. 
Zijne geleerdheid was ontzagwekkend. Een bevoegd beoordeel aar heeft 
het gezegd: "Zij n kennis van het historische materiaal, van toestanden 
en feiten van weleer, grensde aan het vel'wonderl\ike. De geheele ont
wikkeling van het menschelijk geslacht stond hem helder voor den geest; 
zelfs allerlei bijzondel'heden waren steeds geheel juist tot zijne be
schikking." Een vriend verhaalde mij, hoe het opstel over de Buro
pee8che be8chaving door MULLlm is voorgedragen op eene maand
vergadering van Letterkunde. Het stuk was algemeen goed beval
len. Maar het hoogtepunt werd bereikt in het debat daarna, toen 
de spreker, antwoordend op vragen over de meest verschillende 
onderwerpen, door eenige zijner hoorders gedaan, de vergadering 
in verbazing bracht door het gemak, waarmede .hij bleek zich te 
bewegen in de geschiedenis der afgelegenste landen, aan de meesten 
slechts bij name bekend, en door de zekerheid, waarmede hij 
toonde, die mededeelingen uit het hoofd te kunnen documenteeren 
met geheele reeksen van feiten. 

Zeker, zeldzaam was zijne geleerdheid! Maar geleerdheid is 
slechts een machtig instrument; wat daaraan eerst waarde geeft is 
de wijze, waarop de geleerde zaken worden opgenomen en verwerkt. 
Eerst dat, wat men met het veroverde instrument tot stand brengt. 
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heeft belang. En juist in dit opzicht was Muu.ER voortreffelijk. Zijn 
scherp kritisch verstand wist aanstonds met snellen blik het ware van 
het onware te onderscheiden. Maar vooral in de synthese, in het samen
vatten der feiten, het zien van verband, het nagaan van den gang 
der ontwikkeling was hij gelukkig. Breed en ruim was zijn blik op 
den loop der gebeurtenissen; oorspronkelijk, klaar en vast waren 
zijne denkbeelden; helder, bezadigd en kalm was zijn oordeel. In de 
billijkheid van dat oordeel stel ik hem niet benedenFRUIN, wiens 
onpartijdigheid spreekwoordelijk is geworden; altijd maakt hetgeen 
hij zegt den indruk, dat het volkomen juist is en waar. 

Treffender is dit nooit uitgekomen dan in zijne biographie van FRUIN 
zelf. Hij duidde het zijn hoog gewaardeerden leermeester euvel, dat 
hij bij meer dan eelle gelegenheid inbreuk had gemaakt op de vrijheid 
van handelen, die hem, zijn ambtgenoot, toekwam; in de laatste 
jaren had de onderlinge verhouding ~elfs geleden onder dezen grief. 
Maar toen hij optrad als .FRUIN'S biograaf, wist hij voor de onver
zettelijkheid van den ouden man eene verontschuldiging te vinden: 
,,'t was toch kwalijk van FRUIN te vergen ," meende hij toen, 
"dat hij om het oordeel en de denkbeelden van hen, tegen wie 
hij niet geleerd had op te zien, die integendeel tegen hem opzagen, 
zooveel gaf als om die van hen', met wie hij jong was geweest! Wie 
hem goed kende, liet zich door zijne ongemakkelijkheid dan ook 
niet van hem vervreemden; want die wist, hoe goed zijn hart was 
en hoe goed zijne bedoeling". Vriendelijk en zuiver gevoeld, en 
bovendien geheel waar! Even te voren had hij het geroemd als 
een bewijs, hoe goed FRUIN COBET had gekend en hoezeer hij hem 
had liefgehad, dat hij diens hooghartig oordeel over zijne vakge
nooten zoo welwillend en zoo juist had verontschuldigd; ik weet, 
dat zijne eigene verontschuldiging van :FRUIN'S zwak niet ontsproot 
uit warme ingenomenheid met zijn persoon. Welnu, FRl1JN'S vrien
delijke verklaring waardeel' ook ik als een bewijs van zijn fijn 
gevoel; maar die van MUI,LER getuigt bovendien voor de zeldzame 
onbevangenheid vaQ zijn oordeel. 

Uit den overvloed zijner door jarenlange studie gevormde her
innering, uit de volheid zijner kennis, uit de wijsheid van zijn 
gerijpt oordeel heeft hij zijne boeken geschreven. Het ligt voor 
de hand te meenen, dat het werk hem gemakkelijk en vloeiend 
van de hand zal zijn gegaan. Maar wie zoo oordeelen mocht, ver
gist zich zéer: hij had te worstelen met tal van bezwaren. Reeds 
het kiezen zijner onderwerpen viel hem blijkbaar moeilijk. De keus 
van zijn held was al dadelijk niet zeer gelukkig. WILLEM III was 
zeker allerminst eene saaie figuur; zijn voorvader W ILJ,EM I was 
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wellicht zelfs meer diplomaat dan hij. Maar al heeft de achter
kleinzoon misschien evenveel voor zijn volk gevoeld, de overgroot
vader handelde door en met dat volk: een populair man is hij 
geworden en zal hij blijven, terwijl zijn nazaat niet bemind was 
en in z~jne grootheid altijd als onbeminnelijk heeft gegolden. 
Zoo was het dus voor MULI,ER dubbel moeielijk , om de einde
looze diplomatieke verwikkelingen en veldslagen dezer periode te 
beschrijven; zoo kon hij bezwaarlijk slagen b\i het schetsen der 
gedemodeerde verwikkelingen, die naar onzen smaak iets saais en 
onfrisch hebben· en die alleen Mevrouw BOSBOOM'S kunstvaardige 
pen wist te doen leven. 

En hij geleek in niets op Mevrouw BOSBOOM , vooral in dit op
zicht, dat hij fantasie miste. Men bemerkt, dat hij de gevallen, 
die hij beschrijft, niet ziet; zoo kon hij ze ook niet schilderen 
en miste zijne expositie der feiten klaarheid. Leest b.v. z~jue studie 
over den Veldtocht van 1676. De veldtocht was niet belangrijk; 
de eenige reden, waarom hij hem beschreef, was, dat hij er toe
vallig veel materiaal over had gevonden; het geval is dus niet te 
vergelijken met FRUIN' s studie over den veldtocht van 1572. Maar 
geheel afgezien van het belang van het onderwerp, trekt het de 
aandacht, dat FRUIN dat onderwerp voor den lezer heeft doen 
leven, terwijl MULLER's verhaal dood is. 

Het meest treft dit gebrek in zijn Gouden eeuw. Het is een 
zijner best geschreven boeken, maar - het is geïllustreerd. "Charme 
de plus", zal men oordeelen. Terecht! Maar in dit geval een be
zwaar. rroen FRUIN het eerst van het plan vernomen had, zeide hij: 
"Dat moest u w neef niet doen; dat is meer iets voor ...... ", 
en hij noemde met zijne koele ironie een zeer bekenden naam. Ik 
beaam het oordeel; maar mijne motieven zijn tegenoverge!;\teld aan 
die van FRUIN. H;ij bedoelde, dat het schrijven van boeken met 
prentjes eigenlijk iets was benedeu de waardigheid van een serieus 
historicus. Ik nu meen integendeel, dat serieuse historici zich wat 
meer en wat grondiger moesten bezighonden met platen, omdat de 
lezers door goed gekozen afbeeldingen dikwijls even veel of meer 
leeren dan door den tekst. Ik meen dit en ik houd het er voor, 
dat FRUIN zelf, niettegenstaande zijn vooroordeel tegen geïllustreerde 
boeken, het in zijn hart met mij eens was, - getuige zijn opstel 
zelf over den veldtocht van 1572, dat althans zonder kaarten niet 
kan geschreven z~jn. Maar de lezer wordt niet voortgeholpen 
en geleid, indien een boek geillustreerd wordt, zooals dit gewoonlijk 
geschiedt en zooals ook Onze [Jouden eeuw is versierd. Ik wil er 
geen kwaad van zeggen: het is beter gedaan dan meestal het geval 
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is. Maar het systeem is toch verkeerd; het boek is geschreven 
zonder de prenten, die er naderhand als ornamenten zijn in gestrooid 
met meer of minder gelukkigen greep. De twee zijn niet samen 
opgegroeid; de tekst heeft niet den invloed der illustraties onder
gaan. Dat doet er niet toe, wanneer het alleen portretten van 
historische personen betreft, die eene zeer goede en ook eene zeer 
aangename illustratie van een geschiedverhaal vormen. Dat doet er 
meer toe, wanneer het veldslagen en belegeringen geldt, wier ver
halen niet alleen door goede gelijktijdige prenten veel duidelijker 
worden, maar die ook eerst goed verhaald kunnen worden door 
iemand, die de afbeeldingen kent. Maar dat doet er alles toe, 
wanneer het sociale geschiedenis geldt, zeden en gewoonten enz. 
enz. Ik noem een voorbeeld. MUI,LER zegt ergens, dat het uiterlijk 
onzer steden in de 17e eeuw niet veel verschilde van dat der 
tegenwoordige. Geheel ten onrechte, naar het mij voorkomt. Hij 
had van zulke zaken geen kennis: men kan daarover niet spreken, 
als men niet vele platen heeft gezien. 7.ijn illustrator had hem 
kunnen en moeten helpen; maar zoekende naar prenten, om des 
schrijvers bedoelingen in beeld te brengen, vond hij meestal af
beeldingen van 17e eeuwsche gebouwen op 18e eeuwsche prentjes. 
Zoo bracht hij den schrijver llOg meer in de war, die thans oor
deelde over 18e eeu wsche toestanden, terwijl de 176 eeu wsche 
steden, naar al wat wij daarvan zien op werkelijk gelijktijdige 
afbeeldingen, integendeel nog verbazend middeleeu wsch schijnen 
te zijn geweest. De tekst der Gouden eeuw is niet in harmonie met 
de illustraties daarvan. Bij MULLER'S werken passen geene platen. 
Zij detoneeren daarbij; zij doen iets verwachten, dat hij niet geven 
wilde en ook niet geven kon, en zij vestigen op dit gebrek de 
aandacht. 

Wat zwaar op de hand, wat onbeholpen en omslachtig is zijn 
verhaaltrant. Dikwijls vervalt hij in herhalingen: bijna vermakelijk 
is het op te merken, hoe hij dan zich zelven verontschuldigt met 
de opmerking, dat hij het een of ander "reeds meermalen gezegd 
heeft", zonder dan echter op den inval te komen, dit "meermalen 
gezegde" eenvoudig te schrappen. Levendig noch geestig waren 
zijne vertoogen; geene lichtende opmerkingen luisterden ze op. 
Zijn stijl had iets zeer onpersoonlijks: zij miste warmte en kleur. 
"Ik kan er zóó moeielijk toe komen, uitbundig te zijn in uitdruk
kingen", schreef hij mij in October 1903 naar aanleiding van zijn 
juhilé, dat hem toch veel genoegen gegeven had, "dat ik vrees, 
dat men mijn officieele dankzegging wat sober en koel zal vinden". 
Zoo was hij geheel: zijne indrukken waren niet uitbundig, maar 
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sober; en te trouwhartig en te eerlijk om iets anders te zeggen 
dan hij gevoelde, wilde hij liever koel schijnen en er in be
rusten, dat zijn,e uitlatingen soms een min juisten indruk maakten. 

Toegerust met ongelijke gaven, niet uitmuntend door een fraaien, 
zelfs niet door een klaren stijl, maar daarentegen sterk door eene 
zeldzaam uitgebreide kennis, had hij in het uitgeven van bronnen 
met geleerde noten en commentaren een als aangewezen en zeer 
nuttig arbeidsveld kunnen vinden. In zijne beide groote bronnen
uitgaven (de Brievell vart Wa/deck en de ])ocument8 du duc d' Art jou), 
die zijn naam terecht gevestigd hebben ook in het buitenland, heeft 
hij getoond wat hij in dit opzicht leveren kon. Maar dergelijk werk 
bevredigde hem niet geheel. Hij miste de handigheid en den prak
tischen zin, ook de nauwkeurigheid in details, die daarvoor noodig zijn. 
Maar bovendien voelde hij zich gelukkig in het bezit van gaYen, die 
hem geschikt maakten voor grooter en hooger werk. Het schrijven 
van samenvattende overzichten van den gang der geschiedenis, dàt 
was zijne zaak en zijne liefde en dáárill heeft hij ook uitgemunt. 

Zoo heeft hij zijn leven lang geworsteld met den vorm zijner 
geschriften. Het is zijn noodlot geweest, het tragische verdriet van 
zijn geheelen loopbaan, dat hij de groote helderheid zijner denk
beelden, de klaarheid van zijn geest niet dan met de grootste in
spanning vermocht te manifesteeren in zijn werk. Maar hij heeft 
den strijd niet geschuwd, en altijd weder moedig gestreefd naar 
zijn doel zonder het ooit op te geven. Al miste hij alle eigen
schappen om te schitteren, hijna om te slagen; toch is hij geslaagd. 
Want hoeveel voortreffelijks, hoeveel waarlijk groote ondernemingen 
heeft hij tot stand gebracht 1 Onlangs is er de aandacht op geves
tigd, hoeveel meer, hoeveel grooter en blijvender beteekenis een 
boek heeft dan eene reeks opstellen. Is dit juist (en ik geloof, dat 
het juist is), dan stelt deze opmerking zijne verdienste in een helder 
licht. Want hij heeft tal van boeken geschapen; zijn werk heeft 
groote en blijvende beteekenis. Had hij zich mogen verheugen in 
fraaier vorm en kleurrijker voordracht, beroemd, terecht beroemd 
zou hij zijn geweest. O! wij kennen ze, de schitterenden en gees
tigen, de handigen en doortastenden , die met één slag, zonder 
veel moeite en zonder diep nadenken, veel tot stand brengen onder 
de toejuiching der menigte. Het is deftig te verklaren, dat dergelijke 
personen niet veel waard zijn; ik doe niet mede, ik geloof aan hunne 
waarde. Maar erkend moet het worden, dat degelijker, Rolieder 
karakters, zooals P. L. MULJ.ER, die in bijna alle opzichten hun 
tegenvoeter was, het verre van hen winnen in waarachtige he
teekenis. 



- 25 -

( 26 ) 

Als ik in zijne tegenwoordigheid had ondernomen, eene verge
lijking te maken tusschen hem en FRUIN, dan weet ik zeker, dat 
de bescheiden man het mij met overtuiging zou ontraden hebben, 
mij dringend zou hebben verzocht, het waagstuk niet te bestaan. 
Maar ik wil het bestaan; want ik ben overtuigd, dat het kan ge
schieden zonder MUUER schade te doen. 

Beide geleerden bezaten in gelijke mate het vermogen, om een 
uitgestrekt geschiedkundig veld met veldheersblik te overzien. 
Toch is FRUIN er slechts éénmaal, gedrongen door de omstandig
heden, toe gekomen om een groot tafereel te ontwerpen, samen
vatting van zijne reusachtige studie tot een goed georganiseerd 
geheel; hij componeerde moeielijk , zóó moeielijk, dat hij meerma
len het reeds begonnen werk halverwege heeft opgegeveu, meestal 
zelfs niet gekomen is tot een begin van uitvoering. MULI,ER daar
entegen, steeds worstelend met zijn vorm, heeft zich telkens we
der weten te dwingen tot het ontwerpen en in elkaar zetten van 
groot.e werken, altijd goed gecomponeerd, logisch en weldoor
dacht, die zijn naam bekend zullen doen blijven met eere. Hij 
kende (éénmaal heeft hij het zelf erkend) het genot van het schep
pen van een groot wetenschappelijk kunstwerk. Maar het aller
hoogste heeft hij, als de meesten, toch nooit bereikt: een geheel 
afgewerkt, in alle opzichten voortreffelijk boek, zooals }'RUIN'S 
Tien jaren, schitterend van klaarheid, heeft hij nooit geschreven; 
vertoogen "van zeldzame waardigheid en distinctie" , die men terecht 
in FRUIN'S werk heeft geroemd, zoekt men te vergeefs in MULLER'S 
uitgebreide wetenschappelijke nalatenschap. 

Het valt in het oog als iets bijzonders, dat er in zijne werk
zaal9-heid zoo weinig stijging is geweest. Bijna dadelijk heeft hij ,_ 
evenals FRUIN, zijn hoogtepunt bereikt; reeds toen hij als jong
mensch begon te schrijven, toonde hij zich volkomen rijp. Zijn 
stuk over Het nieuwe lJuit8chland zou een voortreffelijken indruk 
hebben gemaakt, als hij het een jaar voor zijn overlijden had 
geschreven; veel hooger is hij uiet me:)r gestegen. In zooverre 
zou men kunnen zeggen, dat zijne werhaamheid, evenmin als die 
van FRUIN, den buitengewoon krachtigen bloei heeft geleverd, dien 
zijne eerste opstellen schenen te voorspellen. Zijne geschriften, allen 
nagenoeg gelijk van toon en van kracht, dringen altijd weder met 
overtuiging tot hetzelfde oordeel: knap zijn ze, soliede, voortref
felijk zelfs; maar zij missen klaarheid en verheffing, en zij schen
ken daarom geene hoogere bevrediging. Ze zijn altijd goed, nooit 
schoon. Wat MUI,LER ons schenkt is allerminst. mousseerende 
wijn, zelfs geen fijne wijn: de geur, het bouquet ontbreekt; 
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maar altijd en zonder uitzondering is het toch krachtige, zuivere 
wijn, verstcrkend en verfrisschend , zonder den allergeringsten 
slechten bijsmaak. 

Volledig zou deze biographie niet zijn, indien zij niet ten slotte 
een indruk trachtte te geven van MULLER's zéér eigenaardige per
soonlijkheid. 

H ij imponeerde niet, geheel niet. Zijne kleine, nietige figuur 
maakte weinig indruk. Welsprekend noch welschrijvend, scheen zijn 
gereserveerd, bezadigd en uiterst kalm oordeel nauwelijks bijzonder. 
Geen man voor de openbaarheid, geen krachtige, groote figuur; 
onhandig was hij, omslachtig en onpraktisch. Geen man ook van 
de daad; hij miste initiatief, hij was niet ondernemend. Zelfs scheen 
hij. weinig belang te stellen in de ondernemingen van anderen. 
FRUIN, die altijd in anderen het hoogst waardeerde de qualiteiten, 
die hij zelf miste, kon het hem moeielijk vergeven, dat hij er nooit 
toe is kunnen komen, zich warm te maken voor de Maatschappij 
der N ederlandsche Letterkunde, en zijne schouders mede te zetten 
onder hare ondernemingen en hare vergaderingen. Bij voorkeur 
bepaalde hij zich tot zijn eigen kleinen kring, waar hij zich thuis 
gevoelde; gaarne getroostte hij het zich, dat hij daarbuiten WCllllg 
bekend was en bleef. 

Was hij dan kleurloos, willoos? voelde hij niets voor andere 
belangen dan zijne eigene? Geen, die hem goed gekend heeft, kan 
het één oogenblik meenen. Want ieder, die hem meer dan opper
vlakkig leerde kennen, was verrast. In het gesprek viel hij dade
lijk mede, in alle opzichten mede; en bij nadere kennismaking 
werd de indruk altijd gunstiger. Het waren volstrekt niet zijne ge
leerdheid en zijne goedheid alleen, die dan boeiden. Meer nog troffen 
zijne heldere, rake, niet zelden puntige oordeelvellingen. Ik herin
ner aan zijne opmerking over een Nederlandsch geleerde: "Die man 
weet te veel voor zijn verstand!" - een gevleugeld woord, dat te 
Leiden nog niet vergeten is. Soms, wanneer zijne goede stad of het 
halve vaderland in opwinding was over eene ééndags-celebriteit of 
over de een of andere waan van den dag, dan konden de enthou
siasten zich wel eens ergeren R.an z~ine koelheid. Maar als men met 
hem daarover sprak, dan bleek het geh~el anders. Dan maakte 
hij over den bewonderden persoon treffend juiste opmerkingen, die 
bewezen, dat zijne reserve en zijne zoogenaamde koelheid eigenlijk 
juister inzicht verdienden te heeten. Hoe raak en scherp zijn 
oordeel zijn kon, heeft hij éénmaal in het openbaar getoond, 
toen hij het reisverslag van zijn lateren ambtgenoot BRUGMANS be-
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sprak 1) en (ik heb nooit begrepen waarom) voor deze ééne maal onver
wachts al de doekjes en watten, waarin hij gewoon was zijne kritieken 
te verpakken, meedoogenloos ter zijde wierp. Ik erken, dat het geval 
mij verkwikt heeft. Geenszins uit leedvermaak! Maar omdat ik mij 
verlustigd heb in den helderen klank zijner stem, omdat het mij 
sympathiek is geweest, hem voor éénmaal zich eens geheel te hoo
ren uitspreken in het openbaar. Ook daarom, omdat ik .tIeloof aan 
het nut van zulk optreden, aan het nut voor prof. BRUGMANS' 
tweede archiefreis. Maar allermeest om het schoone slot van het 
geval. Want ik geloof niet, dat ik onbescheiden ben, als ik hier 
openbaar maak, dat het warme en pieuse artikel, dat bij Ml1LLER'R 
overlijden verschenen is in de Nieuwe RolterdarJlsche courant en 
waaraan ik reeds meer dan eens iets ontleend heb, van de hand 
is van prof. BRUGJ\IANS zelven , die daarin niet alleen van ûjn 
hoofd maar ook van zijn hart een voortreffelijk getuigenis heeft 
gegeven. 

Geen gemis aan beslistheid of aan overtuiging was het, dat hem 
terughield van optreden in het openbaar. Maar nog veel minder 
was het onverschilligheid. Zijne houding maakte wel eens den 
indruk, dat het hem ontbrak aan belangstelling in de publieke 
zaak. Niets echter was minder waar . Van jongs af was hij zelfs een 
geregeld krantenlezer (de lezers zijner Geschiedenis van onzen tijd 
mogen er dankbaar voor zijn!): reeds toen was politiek zijne speciale 
liefhebberij. Maar, overtnigd oud-liberaal als hij was, gevoelde hij 
zich, als zoovelen , ontgoocheld door de praktijk van het parlemen
tarisme, welks opkomst hij met warmte had toegejuir.ht. Hij sprak 
weinig en niet gaarne over hetgeen hem hinderde. Maar wel trok 
hij zich de zaken aan, veel meer dan hij liet blijken. Zelf heeft 
hij mij eenmaal geschreven, wat zijne huisgenooten wel wisten, 
dat voorvallen, niet alleen in zijn eigen kring maar ook daarbui
ten, hem soms hevig schokten en slapelooze nachten bezorgden. 
Hij achtte het plicht, niets daarvan te toonen en zich te bedwin
gen; toen het hem in de laatRte jaren onmogelijk werd, scheen 
hem dit een bewijs van verminderend weerstandsvermogen, dat hem 
bezorgd deed zijn voor zijne toekomst. En in zijne laatste ziekte, 
toen hij voor maanden naar Italië was vertrokken, merkte hij zelf 
het op als iets merkwaardigs en bedroevends, dat hij zijne belang
stelling voor de zaken ten onzent begon te verliezen. 

Waarom hij dan toch zich zoo weinig heeft gegeven in het open-

1) Het merkwaardige artikel ontbreekt op PETlT'S lijst van }{U1,·LER'S werken (overi
gens zoo nauwkeurig eu volledig, als wij dit van dezen auteur gewoon zijn); bet staat 
in de Göttingi&che gelehrte Anzeigen. 1896 N". 2. 
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baar? Was het menschenvrees? Ik heb niet de geringste aanleiding 
om het te gelooven; ik weet beter. Zoo hij zijn oordeel zelden 
openlijk en onomwonden uitsprak, dan was het allereerst, omdat 
hij van nature een hartgrondigen afkeer had van een eenigszins 
heftig meeningsverschil. "Ik hoop ," schreef hij mij eens naar aan
leiding van zekeren geruchtmakenden penllestrijd, "dat het getwist 
van A. met B. nu voor goed uit is; ik vond het vervelend en 
pijnlijk." Vervelend en piJnlijk, dat was zijn indruk van een open
baar debat: zulk "getwist" vond hij beslist onaangenaam. Maar hij 
oordeelde het ook absoluut nutteloos. Want hij was wel zéér kritisch, 
maar niet minder door en door sceptisch van aard. Hij geloofde 
nauwelijks aan den invloed van den een en mensch op den ander, 
allerminst aan de overtuigende kracht van redeneering. Hij was 
ook geene actieve persoonlijkheid:· scepticisme dooft de kracht tot 
handelen. Niet lang voor z~in dood schreef hij mij over de aan
spraken van verschillende personen ter vervulling van eene be
staande vacature. Zijn oordeel geeft hij beslist en onomwonden, en 
dan besluit hij: "Mij dunkt, 't is nu genoeg. Ik heb mijne opinie 
blootgelegd en houd er mij nu verder buiten. Ik ben niet van zins 
mij verder in te spannen, en zal allerminst iemand in de wielen 
rijden." Goed gezegd, zeer wijs, al was het niet zeer krachtig! 
Maar daarbij bleef het niet: zij n sceptisch q uietisme ging verder. "Gij 
kunt u blijkbaar niet neerleggen bij het feit, dat dit stuk niet goed 
te maken is", voerde hij mij een andermaal te gemoet, half lachend 
half geërgerd over mijne volhardende maal' vl'Uchtelooze pogingen 
om een stuk van }'RUIN te redden, dat ons bij den herdruk der 
Verspreide geschriften vrij wat zorg heeft gegeven. In deze dingen 
waren wij het niet dikwijls eens, en dat verschil in opvatting viel 
in het oog, aan anderen even goed als aan OllS zelven. Maar wat 
niet in het oog viel, en wat toch even zeker waar was, dat was 
het feit, dat, hoevèr onze meeningen omtrent de in de praktijk 
te volgen gedragslijn ook dikwijls, ja in den regel uiteenliepen, 
wij het in ons oordeel over personen en zaken toch bijna altijd 
geheel en volkomen eens waren. 

Dat was één reden, een voorname reden, waarom hij zich ont
hield van bemoeüng met andere belangen dan zijne eigene: hij 
geloofde niet aan het nut van zulke bemoeiing. Maàr er was ook 
eene andere reden: hij wantrouwde zijne eigene kracht. De wereld 
zag hij zooals zij is, zonder veel illusiën; maar hij koesterde dan 
ook allerminst illusiën over zich zelven. Niet zeer sterk was zijn 
zelfvertrouwen; zéér zeker achtte hij het niet gewenscht, dat hij 
zich zou bemoeien met de zaken van anderen, allerminst hun de 
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wet zou stellen. Want hij was zeer bescheiden, zeldzaam bescheiden, 
en bij al zijne buitengewone geleerdheid is hij waarachtig eenvoudig 
gebleven. Toen hij in 1901, alleen met zijn geweten, eenige Jevens
herinneringen op het papier bracht en daarbij, met het oog op 
eventuëele necrologieën, zijne eigene beteekellis trachtte te bepalen, 
zijne plaats aan te wijzen in de geschiedenis van zijn vak, - in 
dit oogen blik van volkomene eerlijkheid is het eigenaardig op te 
merken, hoe hij niet.s vergeten heeft en met nauwgezetheid aller
lei bijzonderheden vermeldt, die een schaduw werpen op de 
kleine successen van zijn leven. Van zijne promotie, die stellig zéér 
goed was, herinnert hij zich alleen het ongelukkige figuur, dat hij 
maakte bij de oppositie van TRIJS DR VRIES. Zijne vroegtijdige 
benoeming tot lid van Letterkunde dankt hij aan de omstandigheid, 
dat hij leeraar was te Leiden. De goede vorm van zijn Staat der 
Vereenigde Nederlanden erkent hij verschuldigd te zijn aan de 
correctiën van zijn vader. Zoo gaat het steeds voort met beminne
lijke openhartigheid. 

Hij kende zich zei ven , hij kende ook de grenzen z~iner gaven . 
.Met de kalme bezonnenheid, die hem eigen was, moet hij, lang ge
leden reeds, hebben uitgemaakt, dat hem de talenten onthouden 
waren, die een man bestemmen voor eene rol vóór op het wereld
tooneel. En toen dit eenmaal bij hem vaststond, . heeft hij ook 
daarnaar gehandeld. "Ik ben nooit gewoon geweest iets overhaast 
te doen", schreef hij mij eens .. Zoo was het inderdaad. Wie hem 
ontmoette, altijd veel en druk pratend, vermoedde niet, dat hij te 
doen had met iemand van een gesloten karakter, die veel in zich 
zelf verwerkte maar dit nooit liet bemerken. Zonder ophef te maken 
en met de stille zelfbeheersching, die hem gewoonte geworden was, 
ging hij kalm door het leven; de minsten zagen iets van hetgeen 
hij op zijne eigenaardige wijze noemde "een misschien in veler 
oog overdreven zorg voor den dag van morgen", - "overdreven 
zorg", die zijne gelulckige levensomstandigheden zeer dikwijls voor 
hem heeft vergald. Maar wanneer hij, na langdurige overweging, 
gereed was met zijn oordeel, dan was de zaak ook afgedaan. Rijp 
waren dan zijne besluiten, langzaam gevormd, maar onverzettelijk. 
Want zéér zelfstandig was hij. Geen invloed trachtte hij te oefenen 
op anderen; maar hij duldde ook geen invloed van anderen in zijn 
eigen zorgvuldig verdedigden kring. 

Zijn plichtgevoel, zijn nuchter, sterk plichtgevoel heeft hem ge
!'iteund. En het werk, dat hij liefhad, is zijn troost geweest zijn 
leven lang. Rustig heeft hij voortgearbeid, te kalm en te om
slachtig om ijverig te heeten, maar geregeld en gestadig, solide 
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en zelfstandig, zonder hartstocht en zonder eigen eer te zoeken. 
Roem en eer behoefde hij niet; met de sympathie van enkelen 
was hij tevreden en gelukkig in zijn eigen kleinen kring. In dien 
kring heeft hij geleefd, warsch van alle vertoon, van allen ophef 
en schijn. Hij ging zijn weg; aan het leven stelde hij geene groote 
eischen : dat was z(jn weg naar het geluk. Stil heeft hij geleefd, 
een heerscher over zich zelven, niet over anderen. Plichtgevoel en 
nuchtere arbeidzaamheid, dat waren ûjne deugden; uit plichtgevoel 
heeft hij gewerkt, zonder enthousiasme en zonder geloof. Wat hem 
ontbrak, dat waren idealen, dat was verheffing en gloed; hij 
wekte geen geestdrift, dempte ze veeleer. Aan schoonheid dacht 
hij zelden; eigenlijk talent was hem vreemd. De atmospheer van 
zijn geest was klaar en droog. 

Innemend is zulk een gereserveerd karakter niet. Toch was hij 
beminnelijk, bijzonder beminnelijk zelfs door zijne groote goedheid. 
Wij hoorden het: twist scheen hem niet alleen vervelend, maar ook 
pijnlijk; ik geloof, dat dit motief ten slotte het machtigste is geweest. 
Na zijn dood hebben zijne vrienden zijne "vriendelijke en gemoe
delijke beoordeeling", zijn "even weloverwogen als welwillend oor
deel" geroemd. Niet te veel, niet te uitbundig! Want buitengewoon 
goed was hij; dat was het meest kenmerkende in zijn karakter. 
Toen wij dezen zomer te Montrenx toevallig onzen intrek namen 
in het pension, waar hij ten vorigen jare had gewoond, roemde 
de directrice, die hem met groote belangstelling herdacht, de op
vallende zachtheid van den lijder, "haast te zacht voor een man". 
De leerling, aan wiens mededeelingen over zijne colleges ik boven 
zooveel ontleende, besluit zijne inlichtingen met den uitroep: "Van 
zulk eeu man moest iedereen houden; ik herinner mij niet, over 
den mensch ooit één slecht woord te hebben gehoord." En een 
ander leerling schreef aan zijne weduwe: "Dat is iets, dat iedereen 
van hem verdiende te leeren , dat zachtheid dikwijls het best het 
doel bereikt. Hij heeft mij nooit een hard woord gezegd, en toch 
geloof ik, dat zijne wenken, soms WRl'en het terechtwijzingen, 
meer ingang bij mij hebben gevonden dan die van eenig ander." 
Eerbied wekkende triomf der zachtmoedigheid! De bescheiden man, 
die geen invloed zocht, zelfs nauwelijks aan invloed geloofde, heeft 
voor zijn deel er toe medegewerkt, om voor de zachtmoedigheid het 
erfdeel te veroveren, dat haal' eenmaal werd voorspeld, maar te 
zelden ten deel valt. Zijn kracht is in zachtheid volbracht. 

S, MULLER Fz. 


