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Ik gevoel, dat. ik mij dien te verolltschuldigen, 'nu ik mij nog
maals beschikbaar heb gesteld, om eenen bloedverwant te herdenken 
in dezen kring, Ik gevoel, dat ik den schijn op lUij laad, aap
spreker te zijn geworden VUil mijne bloed verwanten, en als de 
schets gunstig uitvalt, dan zal men mij allicht.verdenken van eenig 
nepotisme. Zeker, de schijn is tegen mij, En toch heb ik geene 
vrijheid gevoeld, om de mij gedane opdracht van de hand te wijzen. 
Het óllderwerp was moeielijk : ons overleden Jtledelid heeft zich 
bewogen op velerlei gebied. Maar juist deze moeilijkheid heeft m\j 
gedrongen Olll de taak te aanvaarden; want ik begreep, dat niet 
licht een ander onzer medeleden zoo groote hezwaren zou trotseeren 
ter wille van ecn lid, dat sleel! ts ééllnwaJ, bij zUne installatie, 
onze vergaderingen heeft bezocht en dat dus onbekend was bU 
allen, die hem niet, zooals ik, reeds kenden vau ouds. En dus heb 
ik de zware taak op Illij genomen. De beide levensherichten mijner 
bloed verwanten zullen lJ bewij:wll, dat in onze familie de historische 
zin vastgeworteld is, en ook, dat wij allen hartelijk aan elkaar 
gehecht zijn. Maar zonder de exceptioneel krachtige hulp en voor
lichtillg val.} velen (bevriende Rotterdammers vooral, maar ook leden 
van deze Akademie) zou ik toch sommige deelen van deze biographie 
niet volledig hebben kunnen schrijven:' hnnne medewerking vermeld 
ik hier met bij:Wlldere' dankbaarheid. 

Ons medelid is deu 8 Juni IS 5 2 te Rotterdam geboren, als 
het oudste kind uit het huwelijk van HENDRIK MULLER Sz., chef 
van het bekende handelshuis H. van Rijckevorsel en lid van 
de Eerste Kamer, en van MARIE COltNELIE VAN RIJCKEVORSEL. 

Weinig geleek hij op zijne ouders, noch op zijn praktischen en 
goedhartigen, zeer' spraakzamen en vriendelijken vader, noch op 
zijne moeder, die, geestig en zeer intelligent, zich gaarne bewoog 
in de eerste kringen van Rotterdam, waartoe zij behoorde. 'ru·sschen 
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die beiden moest tIe reeds toen altijd lezendc en stndeerende knaap 
zich weinig thuis gevoelen. ZijIIe ?'ustel' hel'illllert ûch hem als kind, 
meestal lUllgll\t op del! grond liggend met eeu atlas; en als groot
moeder of eelle der tantes hem noodigde, 0111 mcde te ga,ul toeren 
in hare equip,.gc, dan llHIll hij ook meestal een boek mede, 0111 

zich den tijd te kortel!. 
~atuurli.ik zou hij stndecrell. Na de lagere school. waal' hij 

bevriend \\":1" met OIlZett bel'Oelll(lcll VAN '.1' IlO.F];', bezocht hij het 
gymnasiuni , waar ook h~i zeer onder dcn .illdoed kwam van den 
bekcnden lecraal' PLHlET. Tocn ging hij, recds op 17 -jarigen leeftijd, 
in 1 SG!l ter studie llaar Leiden. I1 U zelf heeft later wel gezegd, 
dat hij te jong studcnt gcwordell it': wk cr lJecft hij gevoeld, dat 
hij ill de opwekkelltle 11111:11' 1'lllllOel'igt' 3tu(leutellWel'eld llooit recht 
thuis is gcwee,;t. Ik wil iu het Illi(lden laten, of ûjne jcugd de 
rcdell nlll die tekortkol11ing is ~e\n'(>st; ik eUlIstatecl' alleen lwt 
betreurenswaardige feit. Overigells was hij eClI Yoortrefl'elijk studellt, 
ging 0111 Ulet de hek waalllstell onder ~îjlle eOIllJllilitünes ell stichttc 
mede de nieu we·di:-;pull t-ge~dschappen Lamhert teil Kate en :Exercemlo. 
Verder werkte hij· vecl en ,rcstadi(f el! reeds toell outwikkclde hiJ' 

. ~ b' . 

ûeh ycehi,' di <1 0IJ vel' uiteclllifrlYende "'cbieden. ZiJ'll vriend ons 
t Ö no 0 , 

medelid ILutnlAN, hcrilllwrt zich, hoe de jUlIgelillg reeds in zijn 
eerste jaar geheel thuis was iJl de HOllwliselw questie; cn de nieuwe 
uitgaaf vall het IlJitlddeellws('he gedicht lJie borchlJravimle van 
Vergi, die hij als student hezorgdc, wcrd (1001' Tm.Ts DE Vn.l\':S 

op zijne collegcs gehruikt. 
Prof. lL<\.RTMA~ heeft dell indruk behoullell, dat de vergclijkende 

taal wetensclmp de studie geweest is, die ~~j uen vriend het Ilaast 
aan het hart heeft gelegeIl. '1'oc11 voerde die stud ie niet de alleen
heerschappij: in de botallie was hij goed tlmiti, ell iu laterc jaren 
las hij met gemak en met ingcnomenheid boeken als Kcnnedy 
DUlleall 's 1 he Jle/() kllou:ledge en l'he chclJli8tl'!! of cOillmerce. Maar 
het meest streed toen bij hClu de rechtsgeleerdheitl met de taal
studie om den voorrang. Hij begon llIet de studie van de rechten, 
legde de propaedclltische en candidaats-examens af; toen wendde 
hij zich weder tot de letteren en deed ook daal'iu het candidaats
eX3;men. Zoo gingen vcle jaren voorbij, verre van onvruehtbaar voor 
zijn geest, maar wel voor het bereiken van ztiiver praktische resul
taten. Zijne ouders drongen ten slotte aUll op eene keuze, eu daal' 
de wettelijke regeling van de letterkundige. studie hem weinig be
vredigde, koos hij de rechtsgeleerdheid, - terecht, want als docent 
zou hij zeker geen succes hehhen gehad. Den 11 Mei 1883 is hij 
gepromoveerd tot doctor in de rechten. 
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Natuurlijk begaf hij zich toen naar zijne vaderstad Rotterdam. 
Wat zou hij met zijn leven doen? Zijne ouders waren vermogend; 
maar natuurlijk dacht hij geen oogenblik aan. een werkeloos leven; 
ook een leven voor de studie alleen zou hem niet behaagd hebbell. 
Hij was sterk van geest; zijne werklust en zijne werkkracht waren 
verbazend: elk onderwerp, dat hem belang inboezemde, bestudeerde 
hij uitvoerig en grondig, stipt en nauwkeurig. Maar hij WiLS niet 
handig, voelde zich weinig thuis in de wereld en in de maatschappij; 
hij kende de men@chen niet en verafschuwde alle étiq uette. Daarbij 
was hij aanvankelijk een slecht spreker: ik heb bijgewoond, hoe 
zijn vader, die zeer gemakkelijk sprak, leed ollder zijne eerste 
proeven van welsprekendheid. En zoo was het probleem, wat hij 
met zijn leven zou aanvangen, niet gemakkel,jk op te IOSSell. 

Maar zijne groote energie heeft hem geholpen: hoewel h~j nooit 
een aallgenaam en boeiend spreker geworden is, heeft h~i het toch 
zóóver weten te brengen, dat men soms elkaar opmerkzaam maakte, 
wanneer hij in eene vergaderillg spreken zou. En vooral zijne onder
vinding als wethouder heeft hem veel geleerd, en hem zelfs zeker 
gemak gegeven, om zich in de wereld te bewegen. Dat betrekkelijke 
succes is zijn geluk geweest: het heeft hem gered voor een een
zelvig kamerleven, dat toch op den duur zelfs voor hem te kras 
zou geweest zijn. Wallt weinig voelde hij voor vele zaken, die het 
leveu genoegelijk kunnen maken. Familie-feestjes in kleinen kring 
boeiden zijn opgerLlimden en blijmoedigell geest. Hij hield van 
spelen, waarbij z~ine groote scherpzinnigheid hem te pas kwam: 
kaartspel, schaken, het oplossen van puzzles. En disputeeren was 
hem een lust: ik heb gezien, hoe hij zijn ouden vader, die gaarne 
zelf sprak en een overtuigd tegenstander was van 'l'AK's kieswet, 
onverzettel~ik en onbarmhartig cl wong te luisteren llaar zijn buiten
gewoon uitvoerig betoog, dat juist dit wetsontwerp het ideaal was 
van staatsmanswijsheicl. Zoo had ook hij zijne kleine vermaken; 
maar voor hoogere genoegens, die kleur leenen aan het leven, 
had hij weinig smaak: poëzie en humor waren hem vreemd, voor 
kunst en muziek gevoelde hij Biets. Maar dezen wat dorren aauleg 
bestraalde zijne buitengewone goedhartigheid soms plotseling met 
een licht van vriendelijke poëziè. Hij was een groot vriend van 
bloemen, en die liefde bracht hem soms onverwachts tot uitingen 
van naïef enthousiasme. En zijne- pieteit voor zijne ouders was 
buitengewoon. Het hart van zijne mOèder, die zich soms nameloos 
kon ergeren over zijn onhandig optreden in de wereld, heeft h'1 
gestolen, toen hij haar, die te fier was om te toonen, hoe haar 
gezicht en gehoor allengs begonnen te verminderen, gedurig ver-

Jaarboek 1916. 3 
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plichtte door steeds hare wenschen te raden. En toen hij later met 
zijnen vader alleen in hnis bleef, heeft men van hem getuigd, dat 
hij den ouden man heeft verzorgd als eelle dochter. Toen ik na 
zijn dood zijne bloedverwanten bijstond bij het beredderen van 
zijne nalatenschap, vond ik in eene kast een pakje met mij wel
bekende initialen, - relieken van zijn jongsten broeder, die lange 
jaren geleden als kind door een ongeval gestorven is. 

Sterk heeft de Duitsche afkomst van ons geslacht in hem ge
sproken. Hij was vast en sterk, streng en onverhiddelijk; zijne 
geleerdheid was gl'OlIdig en zwaar; hij was omslachtig en onhandig, 
bijna vormeloos; maar hij was zéér goed, hartelijk en warm, kin
derlij k en argeloos. Was hij dan niet een typische Duitscher? en 
is het te verwonderen, dat hij in den wereldstrijd , die thans 
ons leven benauwt, overtuigd !Umhallger van de Duitschers is 
geweest? 

Moeielijk is zijn leven geweest. De schoone vooruitzichten, die 
het leven aan hem, zoo scherpzinnig en zoo geleerd, door de positie, 
het vemlOgen en de relaties zijner ouders scheen te bieden, zijn 
niet yenvezenlijkt. Heeds vóór zijne promotie is hij ziek geworden, 
en de kwaal, die hem teisterde, heeft hem nooit weel' losgelaten. 
Zoo heeft hij ten slotte toch h~jna altijd vertoefd in het fraaie huis, 
dat hij zich gesticht had, eenzaam en bijna alleen, levend in en 
voor z~jn werk. Alleen nu en dal~ dwong hij zich met ongeloofelijke 
energie tot hetgene hij buitenshuis verrichten moest, uI kostte het 
hem steeds meer inspanning. Zijne reis voor zaken naar Indië in 
1 S!)7 is de éénige groote afwisseling geweest in zijn eentoonig 
bestaan. V cel heeft hij geleden, ontbering en pijn; hij heeft dit 
lijden gedragen met voorbeeldeloozen moed, zonder ooit te klagen. 
Dat hij in zulke omstandigheden zóóveel heeft verricht, als ik U 
ga verhalen, verdient, ook buiten de waardeel'ing van het werk 
zelf, onze eerbiedige hulde. 

Zijne aa.nraking met het praktische leven culmineerde, bestond 
eigenlijk bijna alleen in zijn lidmaatschap van den gemeenteraad, 
waartoe hij in Januari 1886 gekozen werd, terwijl hij in November 
1903 als wethouder van financiën optrad. Hij voelde zich daar 
thui!'\; "zijn hart was op het stadhuis", heeft de burgemeester bij 
zijne uitvaart gezegd. Hij nam dan ook eene in het oog vallende 
plaats in den gemeenteraad in: zijne zeld7.aa.m uitgebreide kennis 
en z~ine bijzondere belangstelling in de zaken maakten, dat hij 
bij de behandeling van tal van-voordrachten op den voorgrond trad, 
het woord voerde of voorstellen deed. En dan, hij was eene figuur 
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met karakter. Reeds in 1897 gaf een verslaggever van zijn optreden in 
den raad eene aardige schets, waaruit ik gaarne een en ander overneem. 

,:rerwijl de anderen om hem praten, eens eene wandeling maken 
door de zaal of zich verdiepen in het ochtendblad, luistert de heer 
MUI,LER zeer aandachtig naar de debatten; van t~jd tot tijd maakt 
hij eene korte aanteekening. En zood ra de spreker zitten gaat, 
vraagt hij het woord, tegel ij kertijd met een schok opvliegend in 
zijn bank. Soms hegint hij dadelijk te spreken, heenhuitelelld over 
zijne woorden als één, die zijne verontwaardiging niet op kan, of 
als een, die een kop vol argumentell heeft en zich haasten wil ze 
kwijt te rakeu. Soms blijft hij even rustig staan, rondkijkend met 
iets uitdagends in zijne oogeu, als tevoren zeker van ûjne ove;
winning, en begint, als hij alle leden gezien heeft, te spreken. 
. Mr. M L'U,ER is geen spreker, die enthousiasme in de zaal brengt 
of die door zijn fijllen humor zijne medeleden aan het lachen brengt. 
Zijn orgaan is niet aangenaam, het klinkt wat heesch, en zijne 
woordenkeus is niet bepaald naar een overigens gemakkelijk te 
behalen succes. Men luistert naai· zijne redevoeringen niet met wel
gevallen; hij mist de aangename logica vall den een, en hij bezit 
niet het gemakkelijke, mooie Hollandsch van den ander. Maar toch 
is men geheel oor; want men gevoelt, dat hiel' argumenten zullen 
geleverd worden en dat een mali aan het woord is, die het weet. 
Eene redevoeriug van den heer MVJ,r,.ER is altijd meesterlijk VHll 

soliditeit. De argumenten sluiten vast aan elkaar, volgen in strenge 
logica en vormen samen een huis, zonder versieringen en niet mooi, 
maar stevig, maar werk van een arbeider die zijn vak volkomen 
kent. Mr. MULUR wawelt nooit oln óók een plaatsje te krijgen in 
het offieieele verslag, en hoewel hij buiten kijf het drukst spreekt 
in den raad, is elke rede raak en goed. 

Hij staat rechtop in zijne bank, zich wendend naar rechts en 
links, telkens even ophoudend. Dan klemt hij de lippen vast opeen, 
en in zijne donkere oogen vol starre wilskracht licht de brn taa 1-
uitdagende vraag: "Durf je nee' zeggen? Je voelt immers, dat het 
zóó is, zóó en niet anders F" Met zijn uitgestrekten wijsvinger wijst 
hij op tafel, alsof daar het boek der logica lag; waarin alles staat " 
wat hij gezegd heeft. Hij vleit niemand en niets. Voor zijne vrienden 
heeft hij wat kalme waardeering , voor zijne tegenstanders daarentegen 
een hatelijk bijtend sB;rcasme. Met zijne enorme koppige overtuiging 
en zijn afkeer van alles, wat naar soeperige vriendelijkheid zweemt, 
kan . hij zich in den raad geene groote vrienden scheppen; maar 
allen hebben ontzag voor hem, en allen gevoelen, al is het mnar 
bij intnïtie, dat hij een man is van groot verstand, van diepe 

3* 
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geleerdheid, van helder inzicht; zij beseffen, dat hij voor den raad 
eene bijna onmisbare persoonlijkheid is. 

Zonder eenigen twijfel zou de heer MUl,LER al voor lang tot 
wethouder gekozen zijn, als h~i niet telkens en telkens zijne mede
leden irriteerde door zijn volkomcngebl'ek aan lieve welwillendheid 
en zijn koppigen strijdlust. Hij is een man van stijl, maar van een 
stijl, die algemeen niet aangenaam gevonden wordt. Men durft 
hem niet aan, maar men heeft eerbied voor wat hij kent en voor 
wat hij is; dit is het geheim van zijne allerbelangrijkste plaats in 
den raad. Voor de burgerij in het algemeen, die hein ziet, star 
en kloek temidden \'fm veel weëe ged weeheid, als een gespierd 
debater temidden van veel hopeloos gepoog, is Mr. MULum een 
man om trotsch op te wezen, een raadslid, dat men niet geInakke
lijk zal loslaten. 

Zijn leven in het openbaar is vol belangrijkheid. Met zijn starren 
wil en zijne koppige overtuiging heeft hij zich niet vele vrienden, 
maar wel vele bewonderaars gemaakt. Hij is een studieman, hij 
spreekt nooit zonder vooraf overwogen te hebhen wat hij zeggen 
zal; maar daarnevens is hij eeu man van intuïtie, driftig tot het 
onstuimige toe. Hij kan solide bouweu met langzame neêrlegging 
van steen op steen; maar hij kan ook neergooien, wat anderen 
aan het bouwen zijn, met twee forsche stooten van zijne harde 
verontwaardiging. Mr. MnLlm, zooals h~i zich zien liet in de kies
vergadering, waar hij plotseling den voorzittershamer neersmeet en 
in de zaal tusschen de leden ging zitten, om eeue verontwaardigde 
rede te donderen tegen het bestuur, was de volkomen figuur, 
zooals zij in kleinere of grootere fragmenten, dool' de jaren van zijn 

. openbaar optl'eden heen, te zien was. En omdat zoo'n drift \Teemd 
staat in het kalm bezadigd overwegen van eene handelsstad, ook 
al is die drift de reactie van volkomene overtuiging eH het over
wegen louter oppervlakkigheid, heeft hij voor de meesten iets 
onaangenaams en iets irriteerends. Daarover behoeft men zich niet 
te verwonderen; Mr. Mm.LRR zelf schijnt zijne verwondering althans 
al lang te hebben afgewend: hij bl~ift zijn type volkomen volhouden 
en verloochent zijn karakter nooit". 

Tot zoover de verslaggever ,die den eigenaardigen persoon voor 
ons leven doet. Zeker, een zeér strijdbaar man met zooveel talent 
moest wel veel verrichten. Geducht werker als hij was en begaafd 
met groote scherpzinnigheid, heeft hij dan ook vrij wat tot stand 
gebracht in samenwerking met anderen. Zijne medewerking werd 
om zijne kennis en scherpzinnigheid gewaardeerd, al was zij aller
minst een toegeven aan de opinie van anderen, integendeel meestal een 

---." 



- 8 -

( 37 ) 

vechten voor hetgeen hij voorstond en een zoeken naar goede ver
wezenlijking daarvan. "Reden tot waardeering", schrijft mij een' 
tot oordeelen bij uitstek bevoegde, "was er zeker te over, omdat 
Mr. MULLER met zijne kennis en scherpte van verstand meedeed 
op ieder gebied, en altijd on vermoeid klaar stond, om de moeie
lijkste questies op te lossen of eene goede redactie voor een voor
stel te vindén". Dat was wel, naar het schijnt, zijne bijzondere 
gaaf: in een verward en moeielijk debat, voorbereiding voor het 
nemen van een be~luit, of bij het ontwerpen eener verordening, 
wist hij vaak met zekeren blik voor een ingewikkeld vraagstukeene 
goede redactie te geven. 

Als raads1id ging zijne liefde aanvankelijk in de richting van 
het onderw~js; tijàens het leven van zijn vriend, den wethouder 
van onderwijs DROST, heeft hij de hand gehad in menige voordracht, 
die de regeling van het onderwijs of de salarieeriug vun het onder
wijzend personeel betrof; nog in 1902 had h\i een belangrijk 
aandeel aan de indiening eener geheele reeks van amendementen 
op de toen aanhangige herziening van de regeling van het her
halingsonderwijs. 

Maar ook met allerlei andere zaken liet hij zich in. In 1891 
heeft hij de annexatie van geheel Kralingen verlangd, en hoewel 
zijn voorstel in den gemeenteraad toen slechts ééne enkele stem 
mocht verwerven, is de beslissing ten slotte toch in dien zin ge
vallen. Ook in 1901, bij de voorgestelde annexatie v'an een deel 
van Overschie, toonde hij zich voorstander van een ver vooruitziend 
verlangen naar grootere uitbreiding van het gebied der gemeente. 

Van de in 1892 ingevoerde inkomstenbelasting is hij een beslist 
tegenstander geweest; in 1895, ter gelegenheid van de annexatie 
van Kralingen en Charlois, heeft hij nogmaals vruchteloos getracht, 
door het indienen met anderen van een voorstel, de belasting, die 
hij afkeurde, te weren. Maar toen z~i eenmaal was aallgenomen, 
heeft hij met warmte en met groote volharding getracht, haar te 
verbeteren door de invoering van kinderaftrek, die door hem -
als men in wer~elijkheid eene belasting naar draagkracht heffen 
wilde - onmisbaar geoordeeld werd. In 1900 heeft hij getracht 
tot verwezenlijking van dit denkbeeld te geraken door bij de voor
gestelde herziening van de verordening op de inkomstenbelasting , 
een amendement in te dienen, dat als bijzonder vernuftig geroemd 
werd, maar niet in behandeling is gekomen. Nogmaals heeft hij 
het beproefd in 1909, bij de vaststelling van het ad~es van den' 
RQtterdamschen gemeenteraad aan de Tweede Kamer over het aan
hangige wetsontwerp tot hertiening der Gemeentewet. En weder 
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heeft h~i eene poging gewaagd in 1 IH 1, in een belangrijk advies 
van dc Commissie vau financiën Hall den gemeenteraad. Mast" z~jn 

onvermoeid pogen heeft gecll succes gehad, daar de bepaling van 
art. 243 der Gemeentewet over dit onderwerp (naar de officieele, 
volgens hem onj niste, in t.m·pretatie) eene goede regeling van het 
onderwerp, woals hij zelf inzag, onmogelijk maakte. 

Toen in 1 HO 1 het voorstel tot in voering van electriciteit als 
beweegkmcht bij het trambedrijf gedaan werd, diende hij met 
,wderen ecu voorstel in, dat kennelijk door hem was opgesteld, 
tot ingrijpende herzieuing der concessie aan de Rotterdamscbe 
tramweg-maatschappij; zijn al·beid bij de regeling dezer zaak is niet 
zonder beteekenis geweest. 

Bij herhaling heeft hij ook doen blijken, dat het vraagstuk van 
de velTuiming van den spoorweg-aanleg om Rotterdam, ter ver
krijging \'an betere stations, aan zijne aandacht niet ontging en 
z~in werkzamen geest gedurig bezighield. 

Als lid van de Commissie voor de strafverordeningen, heeft hij 
jarenlang de hand gehad in de voorbereiding van menigen arbeid 
van codificatie en herziening. Bepaaldelijk bij de samenstelling van 
het ontwerp der Bouw- en woning-verordening, ter uitvoering van 
de Woningwet, heeft men aan zijne buitengewone kennis veel te 
danken gehad. Als jurist deed hij zich mede kennen hij de onder 
zijn wethouderschap tot stand gebrachte reorganisatie van· de Bank 
van leening. 

Op den 12en November 1903 is Mr. MULLER met groote meer
derheid van stemmen benoemd tot wethouder; het departement van 
financiën viel hem in het College ten deel. Het verkrijgen van dit 
ambt bracht een lang door hem gekoesterden wensch in vervulling, 
en hij heeft dan ook, totdat zijne slechte gezondheid hem in November 
1911 het voortzetten van het werk verbood, met buiten gewon en 
ijver de belangen zijner Il.fdeeling behartigd. Hij bad het voordeel, 
dat hij de gemeente-fiüanciën in goeden toestand vond: de invoering 
van de straatbelasting , eene waarl~ik moeilijke zaak, was reeds door 
zijn voorganger doorgezet. Maar bij de behandeling van zeer ver
schillende onderwerpen heeft hij toch een initiatief genomen, dat, 
hoewel niet steeds met succes bekroond, toch altijd opmerkelijk, 
meermalen verdienstelijk heetell mocht. 

Onder zijn beheer is scherper dan te voren bij de uitgifte 
van leeningen rekening gehouden met de doeleinden, waàrvoor ze 
moeten strekken; als gevolg daarvan, is de duur van de aflossing 
in verschillende gevallen verkort. Het Rl1nuiteitsstelsel, dat de jaar
lijksche betaling van een gelijkblijvend bedrag voor aflossing en rente 
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verlangde en dat dus eelle jaarl\jks toenemende aflossing, in verband 
met de daling van het rentebedrag, medebracht , is verlaten; terwijl 
daarentegen eene jaarlijksche aflossing met gelijkblijvend percentage 
is ingevoerd. Duidelijker dan te voren geeft men zich thans reken
schap, dat bij het gebruik van het geleende voor andere objecten 
dan het oorspronkelijke doel, die andere objecten toch steeds gelijk
soortig behooren te zijn, zoodat de oorspronkelijk aangenomen wijze 
van aflossing steeds gevolgd kan worden. Mr. MUUER heeft dit 
beginsel met groote . nauwgezetheid in praktijk gebracht, en er zorg 
voor gedragen, dat bij het naslaan van de door de gemeente bij 
de rekening gepubliceerde bescheiden steeds kan blijken, wat uit 
de verschillende onderdeelell eener leening bekostigd is. 

V uu de instelling van het grondbedrijf heeft hij zich een prin
cipieel tegenstander getoond; het streven van de voorstanders, dat 
bedoelde den gewonen dienst van .den druk van rente en aflossing 
der voor grondaankoop gesloten leeningell te ontheffen, heeft hij 
met kracht bestreden. Zijn advies was eene doorloopende verdedi
ging van het beginsel, dat rente en aflossing van schuld, evenals 
andere gewone uitgaven, behooren te worden bestreden uit de 
gewone middelen, - een standpunt, dat hij een der meest elemen
taire beginselen van gemeentelijk financieel beleid noemde. Hij 
slaagde niet: de verordening werd aangenomen, maar op den grond
slag van een veel beperkter en bedachtzamer stelsel. Het bijschrijvcn 
van de rente blijft achterwege, en men bepaalt er zich toe, het 
bedrag der jaarl~iksche aflossing, die volgens de· voorschriften niet 
mag worden nagelaten, van jaar tot jaar te vinden uit eene nieuwe 
leening, zoodat de aangekochte goederen te boek blijven staan voor 
de oorspronkelijke koopsom. Het vinden van dit tusschenstelsel was 
wel is waar niet aan Mr. MULLER te danken; maar zijn invloed 
heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat men dezen meer bedacht
zamen weg is ingeslagen. 

In verschillende opzichten heeft hij ook z~jne aandacht gewijd 
aan eene meer systematische groepeering der begrootingsposten; de 
door zijn voorganger in het leven geroepen pensioensregeling is door. 
hem in haar geheel op nieuw gecodificeerd en de regeling technisch 
niet onbelangrijk verbeterd. Voldoende aan den drang I die van den 
raad uitging, heeft hij zich ook bcij verd, om berekeningen op te 
maken van de rentabiliteit van het havenbedrijf; voor de toetsing 
der verschillende tarieven van haven- en kadegeld heeft hij zich 
veel moeite gegeven. Hij toonde zich daarbij in den waren zin 
burger van de stad, wier ontwikkeling hem ter harte ging. Altijd 
had hij er een open oog voor, dat men zich niet behoorde te laten 
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leiden door een fiscaal streven; h\l hield vol, dat ruimte van 
opvatting en eenvond in de wijze van heffen op den voorgrond 
moesten staan, indien Rotterdam bij de concufI'entie met de 
naburige havens hare taak wilde blijven vervullen. 

Zeker, er valt dan ook niet aan te twijfelen: reeds vóórdat het 
vertrouwen zijner medeleden hem het wethouderschap aanbood, 
heeft hij iu den Rotterdamschen gemeenteraad eene zeer in het oog 
vallende plaats ingenomen. Maar met dat al, bepaald pakkende en 
groote problemen, die aan hem hunne oplo&'iing dailken, schUnen 
Diet aangewezen te kunnen worden; het schijnt moeielijk te vallen 
om bepaalde groote zaken te noemen, waarop h~i z\in stempel heeft 
gezet. Al had hij veel initiatief, toch genoot h~i betrekkelijk zelden 
een groot succes; zelfs had hij geen grooten invloed, zeker althans 
niet zóó\'eel, als waarop zijne groote kennis en z~in bijzondere ijver 
hem recht gaven. 

'Vat de reden daarvan was? Het is niet gemakkelijk te zeggen. 
~len klaagde, dat h~i in het debat te hardnekkig was. En men 
vertelde daarover wel vermakelijke anecdotes, - dat hij b. Y., 

toen eenigen zijner lIledeleden hem voor eene zaak wilden winnen, 
ten slotte toegaf het over de zaak wel met de aanvragers eens 
te zijn, maar op andere gronden dall z{j aanvoerden, hetgeen 
hem zou aanleiding gegeven hebben, om voor de voordracht te 
stemmell, maar niet dan nadat hij er eerst tegen gesproken had! 
Men verweet hem, dat hij te veel meedeed op ieder gebied en dat 
zoodoende weinig aanwijsbaar was, dat speciaal aan hem te danken 
viel. En ten slotte beweel'de men ook wel, dat zijne voorstellen 
niet alt~id praktisch waren. Het door hem ingediende advies over 
den kinderaftrek hij de inkomstenbelasting mocht mathematisch een 
waar kUlJststuk heetelI ; maar het is nooit in behandeling gebracht. 
Want de wet maakte de invoering van het voortreffelijke plan 
onmogelijk en z~ine hoop, dat de wetgever, als de gemeenteraad 
het plan maar eenmaal aannam, wel volgen zou, werd dus niet 
verwezenlijkt. 

Dit zijn zeker grieven van belang; het is wel te begrijpen, dat 
deze gebreken, wier juistheid ik, die hem ken op ander gebied, 
niet. geheel zou durven ontkennen, zijn succes belemmerd kunnen 
hebben. Maar met dat al is bij ,naar mij zéér bevoegde beoordeelaars 
mededeelden, een zéér gezien en ook een ontzien lid van den ge
meenteraad geweest; men is overtuigd, dat zijne verdiensten als 
lid van den raad groot zijn geweest en dat zijne vaderstad hem 
veel te danken heeft. 

c 
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Wij komen thans tot de bespreking der opstellen en boeken, 
die onze vriend geselueven heeft, voor ons verreweg het belang
rijkste gedeelte van zijn levenswerk. Reeds als student, in 1879, 
had hij (behalve de re.eds vermelde nieuwe uitgaaf van :Die borch
,fJra~'iJltze van Verf/i) het gewaagd, eelle brochure in het lichtte 
geven onder den titel: Ol1persoonlijke prOe1Je van Grondwets-herzienillg. 
Dit onderwerp had hem (nu hij, naar wij weten, tot de rechten 
was overgegaan) blijkbaar gepakt; want hij w~idde er in deze periode 
van zijn leven nog twee andere geschriften aan. 

Eerst zijne dissertatie, die in ] 883 het licht zag onder den titel: 
Onze wijze van GrondlOets-herzie711:Jlg. Het is een lijvig, ook een 
goed boek. De regeling van de gmndwets-herziening in de toen 
vigeerende grond wet van ] 848 voldeed den schrijver slechts ten 
deele: een bijzonder lichaam voor grondwetsherziening ("Grondwet
Staten", zooals hij zegt) scheen hem volstrekt noodig. Om~e ver
tegenwoordiging toch is niet meer een lichaam, bestemd om toezicht 
te oefenen op de regeering; bij onzen waarlijk parlementairen 
regeerÏtlgsvorm zijn de. Staten-Generaal, is vooral de Tweede Kamer 
de hoofdmacht in den staat geworden. De bepalingen der grondwet 
betreffende de zoogenaamde grondrechten zijn dan ook in het bij
zonder gericht tegen misbruiken van die hoofdmacht, de Staten
Generaal. Voor eene herziening der grond wet is dit lichaam echter 
weinig geschikt, vooral omdat bij de tegenwoordige partij-indeeling 
niet valt te rekenen op een belangrijk vlottend kiezersdeel , dat de 
tijdelijke meerderheid in bed wang houdt; de sclirij ver wenscht dus 
een ander lichaam, dat geschikt is om de Grondwet te herzien. 
Hij geeft voor het samenstellen dl.t~l:van middelen aan de haud; 
het bemoeielijken van het aanbrCIlgen van veranderingen in de 
Grond wet door het eischen van meer dan eene eenvoudige meerder
heid van stemmen bestrijdt hij echter. Het boek is goed gedacht 
en goed geschreven; het draagt den goeden stempel van de school 
van Buys. Veel van wat er in staat, verdient ook nu nog over
wegmg. 

Het tweede boek, dat vrij spoedig na Mr. MULJ,J']RS promotie, 
in 1884/5, verscheen onder den titel: Proeve een er kritiek der 
Grondwet, is minder belangr~ik; het is dan ook met de tweede 
aflevering gestaakt. Het bespreekt de destijds aanhangige Grond wets
herziening, in verband met de toen vigeerende grond wet. Over het 
algemeen verheft het zich niet boven het peil van de literatuur 
v'an den dag; enkele hoofdstukken, die meer uitgewerkt zijn, zooals 
dat over het kiesrecht, geven echter blijk van helder inzicht en 
zorgvuldig nadenken. Maar het is moeielijk, het boek te lezen 
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zonder te glimlachen bij de gedachte, hoe de denkbeelden in de 
laatste dertig jaren veranderd zijn; thans zal dan ook nauwelijks 
iemand meer notitie nemen van dit betoog, al was het, toen het 
verscheen, zeer de aandacht waard. 

Op deze uitgaaf volgt eelle periode van rilst; de auteur is ook 
later, behalve in kleine opstelletjes, niet meer op dergelijke onder
werpen teruggekomen. In 1892 opende hij echter eene nieuwe 
serie van geschriften, dool', kort na elkander, drie verhandelingen 
tp pu bliceeren vau geheel anderen aard, die onderling nauw samen
hangel!. 'Wij hebben gehoord, hoe hij reeds als kind gedurig bezig 
was met studiën in atlassen; thans blijkt hij tot die vroegste voor
liefde te zijn teruggekomen, - eene voorliefde, die hem voortaan 
eigenlijk niet meer loslaten zal en die zijne studie verder zal blijven 
beheerschen; zijne latere groote opstellen zijn nagenoeg allen in 
hoofdzaak van geographisch-topographischell aard. 

Het eerste opstel handelt over de bekende Tabnla Peutingeriana 
en polemiseert tegen MÜLLENHot'F, die de oude dateering der kaart 
op den tijd van Alexander Severus (222~235) verworpen en ze 
vrij wat later gedateerd had. De schrijver betoogt zeer scherpzinnig, 
hoe op de ons bewaarde kopie der kaart (van 1265) de regels 
met de namen der volkstammen door elkander geloopen zijn; door 
het uiteenwa1'l'en dezer regels herstelt hij dus de goede lezingen 
dier namen. Uit het onmogelijke Crhepstini Vnrii haalt hij aldus, 
door verdeeling der letters over twee boven elkander geplaatste 
regels, de namen Fresii en Hatuvarii te voorschijn, --- zeer in
genieus en ook overtuigend, daar de l~riezen op deze plaats der 
Peutingeriana moeielijk gemist kunnen worden. MUIJU']R'S cJ;llendatiën 
van de volksnamen zijn stellig van belang 1), ook daarom, omdat de 
beweerde oorsprong der Franken uit de Ripuariërs en de Hattuariërs, 
die tot nog toe scheen weersproken te worden door de thans ver
keerd gebleken samenkoppeling van de namen der Chamaven en 
Franken op de 'l'abula Peutingeriana, na ~eze emendatie integendeel 
door haar bevestigd zou worden. 

Ook over den oorsprong der Tabuia werpt onze schrijver nieuw 
licht. Hij betoogt, dat op eene oude kaart uit den tijd van Augustus 
successievelijk wijzigingen bijgeschreven moeten zijn, loopende zelfs 
tot de zesde eeuw toe. Neemt men dit aan, dan kan, naar hij 
aantoont, aangewezen worden, dat tusschen onze van ouds bekende 

1) OTTO BREMER heeft in zijne Etlmogl'aphie der gel'manischen Slä1l1t11e (p. 880) 
MULLER'S hypothese als "zweifellos" aangenomen, terwijl bij ook zijne dateeringen van de 
TabuIa Peutingeriana en d~ Tabnla Veronensis (tegen MÜI,LENHOFF) overneemt. 

st 
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'rabula Peutiflgerialla en de door MOl\1l\iSEN uitgegeven 'rabula 
Vel'ollensis (eene lijst Vllll de provinciën, die van het jaar 297 
dagteekent) een llauw verband bestaat: beiden schijnen ontstaan te 
zijn ,uit de oude kaart van Augustus. 

Op de door hem herstelde 'rabula Peutingeriana bouwt onze 
schrijver een paar jaren later verder voort. In zijn opstel ])e Ger
Jllaau8che volken bij Jllliu8 ]loJloriu8 en andcl'en, dat in 18 9 5 in 
de werken dezer Akademie verscheen, tracht hij, door vergelijking 
van de reeksen der Germaansche volken op de kaart van Peutinger 
met de lijst i n den Codex Veronensis en met de drie recensies . . 
van de Cosmogmphia van J ulius Honorius, de oorspronkelijke 
redactie df<r wereldkaart van Augustus, de bron van deze latere' 
lijsten, te recollstrueeren. Hij bepaalt den tijd, waarin deze wereld
kaart" in haar oudsten vorm ontworpen zal zijn, en ook de wijzi
gingen, die zij reeds had ondergaan, toen de genoemde lijsten van 
haar werden overgenomen. 

Het is duidelij k, dat dit onderzoek van het grootste gewicht is 
voor de bepaling van de landstreken, die door de in de lijsten 
vermelde Germaansche stammen in verschillende perioden bewoond 
zijn. Volkomen zelfstandig en met gl'Oote scherpzinnigheid bespreekt 
onze schrijver de ingewikkelde vragen, die zich bij dit onderzoek 
voordoen. Hoe juist hij zien- kon, moge blijken uit een voorbeeld. 
In de lijst van Verona worden v\if civitates genoemd trans Rhenum 
fluvium, "quae sunt: Usiphorum, Tllvantum, Nictl'ensium, N ova
riseari, Casuariorum". Men heeft vier van deze stam men> op grond 
van eenige aan Tacitus en Ptolomaeus ontleende gegevens, benoorden 
en aan den Main gelocaliseerd, en er de Usipii, Tubantes, Tencteri 
en Casuarii in gezien. Onze schrijver wijst echter aan, dat de vijf 
genoemde civitates trans Rhenum veel zuidelijker moeten gezocht 
worden en dat zij het geheele gebied tusschen den Rijn, den limes 
Germaniae en Raetia omvatten. De Nictrenses zijn volgens zijne 
bewering niet verschreven voor de 'rencteri, maar voor de Nicerenses, 
die ook bedoeld zullen worden met de letter N. der siglen S. N. 
van de steenen van Lopodunum (Ladenburg aan den Neckar): 
"civitas Ulpia S. N. Lopodunum", hetgeen aan te vullen zal zijn 
tot: civitas Ulpia S(ive)· N(icerensium) Lopodunum. Inderdaad is 
deze gegiste aanvulling "Nicerensium" volkomen juist, zooals eene 
inscriptie van Aubigny bewijst. 

Dit voorbeeld, dat de scherpzinnigheid en het heldere oordeel 
van onzen schrijver in het licht stelt, wijst echter tegelijk de zwakke 

. zijde aan van zijn wetenschappelijk werk op dit gebied :.zijne on
bekendheid met de epigraphiek en zijne onvoldoende kennis van de 



- 15 -

( 44 ) 
, 

literatuur. Immers de scherpzinnige aanvulling der siglen S. N. was 
op grond "au de genoemde inscriptie reeds eenige jaren vroeger 
gevonden door Zangemeister, die tegelijk VOOI' het· onmogelijke 
S(ive) de juiste aanvulling S(uevorum) gegeven had. 

Een paar jaren later vinden wij onzen schrijver nogmaals bezig 
met eene studie over een verwant ondenverp; die in 1898 mede 
in onze werken is opgenomen: De Civitates van Gallië. In dit 
opstel beproeft l\tr. M UI,LER de identificatie van de 64 civitates, 
die volgens Strabo bij de reorganisatie van Augustus de tres Galliae 
vormden; terwijl hij daarna ook de civitates va)} de Narbonensis 
en van de provinciën in de Alpen tracht vast te stellen. Zijn doel 

. bij dit' werk strekt, naar hij zelf (p. 47) verklaart, echter verder: 
hij wenscht "aan te toonen, dat de indeeling van de diocesen der 
Christelijke kerk in Gallië indirect, door hemiddeling der civitates 
van den Keizertijd, geheel op de voor-Romeinsche stum-indeeling 
berustte"; wij zullen hem later op dit onderwerp zien terugkomen. 

Het omvangrijke opstel met zijne methodische en volledige be
handeling legt een welsprekend getuigenis af van des schrijvers 
scherp verstand, zijn origineelen kijk op wetenschappelijke problemen 
en z~ine bijzondere begaafdheid voor onderzoekingen van dezen aard. 
Maar tevens stuiten wij ook hier, terwijl wij zijn vaak verrassend 
intuitief zien en zijn even vaardig als levendig combinatie-vermogen 
bewonderen, op de ons reeds gebleken ontoereikendheid zijner voor
studiën. Het is merkwaardig, dat in ~it geheele stuk het Corpu8 
inscriptionulJl LatillaruJJl nergens aangehnald wordt; evenmin blijkt 
het, dat de schrijver kennis genomen heeft van de opstellen van 
HlRSCHFELD, die de organisatie van Gallië wel niet behandelen 
maar er toeh mede in verband staan; zelfs de op zijn onderwerp 
direct betrekking hebbende studie van CUN1'Z over Agrippa und 
Augu8tus als Quellensc1tr~ft8teller des Pliniu8 heeft hij niet gekend. 
Zoo is het gekomen, dat Mr. MULI,ER in zUn werk soms als hypo
these stelt, wat door bewijzen gestaafd had kunnen worden, en 
soms ook als iets nieuws mededeelt wat reeds gevonden was, terwijl 
ook beweringen, die destijds reeds als min juist erkend waren, 
nu en dan opnieuw te berde worqen gebracht. 

Met dit lijvige opstel neemt ons medelid afscheid van de geogra
phie van den Romeinschen tijd; hij wendt 'zich nu tot een nieuw 
onderwerp, dat hij reeds in 1892 eenmaal had aangevat en dat 
hij nu niet meer zal loslaten: ,de geschiedenis van Rotterdam. 

In de inleiding van zijne verhandeling Over de oudste geschiedenis 
van Scltieland, die hij in 1913 in de vergadering dezer Akademie 
deed voordragen, heeft on1..e. vriend zijn werkplan uitvoerig uit-
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een gezet. Volgens die mededeeling zou ROBERT FRUIN zelf het ge
heel met hem eens zijn geweest, dat er niet aan gedacht mocht 
worden, te beginnen met de behandeling der geschiedenis van 
Rotterdam, voordat twee andere werken zouden zijn gereed ge
komen, namelijk, "ten eerste, de verzameling vàn alle gegevens, 
die uit charters, rekeningen, kronieken, kaarten en andere stukken 
eenig licht over de geschiedenis van Rotterdam en Schieland konden 
verschaffen 1), en, ten tweede, een gedetailleerd onderzoek llaar oe 
parochiale indeeling van Srhieland in de middeleeuwen". Met het 
oog op dit werkplan zou FRUIN afgezien hebben van zijn rOOl'l1emen, 
"om zijne opstellen over Rotterdam's geschiedenis om te werken· 
en af te maken". Onze vriend ging derhalve uit van een welover
wogen plan, dat, naar hij meellde, zou uitloopen op het schrijven 
eener geschiedenis van Rotterdam. 

Laat mij vooraf zeggen, dat ik lIiet geloof, dat het werk ooit 
daarop zou uitgeloopen zijn, zelfs al waren onzen schrijver nog vele 
levensjaren beschoren geweest. Zeer zeker was hij niet de man, die 
ooit eene geschiedenis van Rottenlam zou hebben opgesteld. Dat 
was hij niet, omdat h~i veelal bleef steken in de details, die, bij 
zijne aangeboren neiging tot grondig onderzoek, altijd uitgroeiden 
tot groote historische onderzoekingen, op ZJ:ch zelf meermalen voor
treffelijk en ook nuttig, Illaar als voorbereiding van het groote werk 
min of meer O\'erbodig. Maar hij was die man ook niet om tal 
van andere redenen: omdat hij het vermogen miste om een veel
omvattend onderwerp als dit goed te overzien, - ook omdat hem 
de gaaf van compositie ontbrak, die voor het schrijven van Rotter
d3:m's geschiedenis onmisbaar zou geblekelI zijn, --- en ook nog omdat 
zijne belangstelling voor de geschiedenis der zaken, die Rotterdam 
groot hebben gemaakt, niet bijzonder sterk was. Daarom behoeven 
wij het niet te betreuren, dat hij niet gekomen is tot het opstellen ' 
van eene geschiedenis van· Rotterdam, waarvoor andere talenten 
vereischt werden dan de zijne. Maar de voorarbeid, dien hij voor 
dit groote werk verrieht heeft, zal aan den geschiedsehrijver zijner 
stad eenmaal kostbaar materiaal leveren, en niet alleen aan hem, 
maar ook aan tal van andere historici. 

Het eerste werk, dat Mr. MULLER met het oog op Rotterdam's 
verleden heeft geschreven, is zijne studie over IJe oudste Rofter
danu!Che lcrollÎelcen Cl S 92). Het is geen groot werk, maar het is in 
zijne s60rt voortreffelijk. Tien kleine middeleeuwsche kroniekjes van 

1) Dit deel van het programma is verwezenlijkt in de vier statige kwartijnen, door 
den Rotterdamsehen archivaris UNOER in 1892-1907 uitgegeven. 
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de stad heeft hij besproken en gereconstrueerd, gl'ootendeels ook 
zelf uitgegeven; en meteen heeft hij een overzicht gegeven van 
hetgeen over de Ro!.terdamsche geschiedenis verspreid staat in tal 
van andere oude kronieken. Het werkplan is breed opgezet, soliede 
en helder, ook scherpzinnig uitgevoerd; het is een serieus begin 
voor eene grondige geschiedenis van Rotterdam. De uitgaaf der 
Rotterdamsche kronieken van UNHER, die eenige jaren later gevolgd 
is, is, hoewel dit bij de lezing niet aanstonds blijkt, bijna geheel 
op dit werk gegrond. 

Bij dit fundamenteele werk sluit zich aan Muu,lm's bewerking 
van de opstellen van FRUIN over de Oudheid van Rotterdam, die 
eenige -jaren later Cl 902) volgde. Met P. L. MUI,LElt en BLOK was 
ik toen bezig met de uitgaaf van :FRUIN'S Ver8preide ge8c1wi;ftell, 
en toen de publicatie van zijne drie opstellen over de Rotterdamsche 
oudheid, waarbij de auteur tallooze kantteekeningen had gemaakt, 
aan de orde kwam, moesten wij erkenllen, dat de olllwerkiug 
dier drie voortreffelijke, maar zéér speciale studiën, met de 
tallooze supplementaire aanteeken~ngen, voor ons uiterst bezwaar
lijk zou zijn. Wij kwamen dus op het denkbeeld, 0111 de hulp in 
·te roepen van onzen Rotterdamsehen specialist, die zich aanstonds 
gaarne bereid verklaarde om ons van dienst te zijn. Zijne bewerking 
van de drie opstellen eu zijne uitwerking der aanteekeningen, die 
gl'Ootendeels van topographisch-genealogischcn aard waren, in uit
voerige noten is even geleerd als voortreft'elijk. Zij bewees over
tuigend, dat, al was de auteur niet geschikt om eene ge8chiedellis 
van Rotterdam te schrijven, niemand hem overtrof in de kennis 
van datgene, wat PltUIN zelf zeer terecht de "oudheid van Rotter
dam" heeft genoem(l. 

. De bewerking vallFltUIN'S opstellen had nog een verder strekkend 
gevolg. Mr. MllLLER'S studiën over dit onderwerp hra:chten hem 
telkens in aanraking met de oudste heeren van Rotterdam, de 
BOKEI,'S, de 'rEYLINGEN'S en de VOERSCO'fEN'S en met de talrijke 
vraagpunten, die hunne geschied~nis aanbiedt. Om deze geschiedenis 
grondig te bestudeeren, bleek hem eene waailijk goede uitgaaf van 
het oudstbekende register uit de kanselarij der Hollandsche graven 
bepaald noodig, en zoodra dit bij hem vaststond, nam hij het 
lastige en verdrietige werk zelf onvervaard ter hand (1901). Flink 
was het zeker, knap ook; maar stellig was dit toch niet de weg, 
om in afzienbaren tijd te komen tot h~t schrijven eener geschiedenis 
van Rotterdam. En ook al laat ik deze omstandigheid niet wegelI, 
ik moet toch erkennen, dat deze arbeid mij weinig behaagt. 

Er zijn twee methoden voor het uitgeven VRn oude bescheiden. 
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De eene tracht, zoo volkomen als dit in druk mogelijk is, het UIt 
te geven manuscript te reproduceeren , ten einde hem, die het stuk 
wil bestudeeren en gebruiken, in staat te stellen, om zelf met 
kennis van zaken te oordeelen over de beteekellis en de betrouw
baarheid van elk bericht, dat de tekst levert. De andere methode 
doet. juist het tegenovergestelde: zij bestudeert den tekst en tracht 
zijne wording en vcr wording te begrijpen; de uitgaaf, die dan 
volgt, geeft den gezuiverden tekst, herstelt het beeld van zijn oor
spronkelijken zuiveren toestand, dat de studie van den uitgever voor 
zijn geestesoog heeft doen verrijzen. Onze schrijver Was overtuigd, 
dat deze laatste gedragslijn principieel onverdedigbaar was; ik zelf 
ben niet minder overtuigd van de onjuistheid der eerste methode, 
die den lezer het werk doet verrichten, waartoe hij onbevoegd is 
en dat de taak van den uitgever zelf had moeten zijn. Maar ik 
erken en· eerbiedig ten volle het recht van bestaan der methode, 
die de mijne niet is, en ik weJlsch hare gebreken geenszins te 
overdrijven. 

In MULLER'S uitgaaf van Het oude l'e,r;ister van graof Flol'ens 
nu is zijne methode met buitengewone scherpzinnigheid toegepast; 
door eene zeldzame virtuositeit in de wijze van uitvoering is· het 
nagestreefde doel - het geven van een duidelijk beeld vau den 
tegen woordigen toestand van den tekst - hiel', zoo veel eenigszins 
mogelijk is, bereikt. Maar toch heeft deze hoogst verdienstelijke 
proeve, naar het mij voorkomt, de ondeugdelijkheid del' gevolg~e 

methode voor de praktijk in het licht gesteld. Des schrijvers uit
eenzetting van de onderstelde fata van het handschrift is wel zeld-
7,aRm scherpzinnig, maar -ook ongeloofelijk ingewikkeld: zij over
tuigt niet; het is hem niet gelukt, de wording van het zeer ver
warde manuscript te verklaren op eene wijze, die zijnen lezers 
plausibel kan schijnen. Het is waar, dat de toepassing der methode, 
die den tekst herstellen wil, in deze omstandigheden kw~lijk uit
voerhaar geweest zou zijn; maar niet minder waar schijnt het mij 
toch, dat de afdruk van het handschrift in verschillende lettersoorten 
den ontstelden lezer'· evenmin een heeld van den tekst geeft, dat 
hem de studie daarvan vergemakkelijkt en verlicht. De ongewoon
heden der uitg,taf haten den lezer niet; het schijnt wel zeker, dat 
hij zelf, weinig voorbereid als h\1 is, de puzzle, die de geleerde 
uitgever zelf niet heeft kunnen oplossen, evenmin zal kunnen ont
warren; en mocht hij daarnaar streven, dan zal hij toch altijd 
weder 'moeten terugkeeren tot de studie van het handschrift zelf. 

Reeds,eenige jaren vroeger, in 1896, was onze schl'~iver opgetreden 
met eene omvangrijke studie, die wel Rotterdam's geschiedenis zelve 

;.., 
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betrof, maar zich toch bewoog op geheel ander terrein dan dat, 
waarop bij te huis was: ik bedoel de geschiedenis van het H. Geesthuis. 
Eene bijzondere omstandigheid had tot het schrijven van dit boek 
aanleiding gegeven. Mr. MUJ.r,ER was regent van het gesticht, en 
uit alles blijkt, dat hij in het college, zooals te verwachten was, 
eene in het oog vallende plaats innam. Zoo was hij ook van zelf 
aangewezen, om in den strijd, dien het gesticht sedert langen tijd 
met de gemeente Rotterdam voerde over het behoud zijner zelf
standigheid, de spits af te hijteIl. Alle bescheiden, kleine en 
groote, die in het archief van het gasthuis te vinden wareu, zocht 
hij bijeen; hij gaf ze uit in een statigen k wartijll en liet zijne uit
gaaf voorafgaan door eene voortreffelijke illieiding, die de geschiedellis 
van het gasthuis van zijne stichting, in het begin der vijftiende 
eeu w, af tot heden toe, beschreef, en die eindigde met de moeie
lijk te weerleggen conclusie, dat het gesticht zonder tw~jfel recht 
had, om als zelfstandig erkend te worden. .Mr. l\1m,LIm had de 
groote voldoening, dat het weerstreveIlde gemeentebestuur moest 
toegeven: de raad nam op 17 October 1695 een besluit, dat zijne 
conclusiën ill hoofdzaak geheel bevestigde. Het regenten-college 
leverde toen Z\i nerzijds het bewijs, dat het geenszins naar vrijheid 
gestreefd had, om onbelemmerd zijn eigen zin te kunnen doen. 
Zelf stelde het voor, dat de keus der regenten voortaan dool' den 
gemeenteraad zou geschieden: in het belang der stichting zelve 
moest de werkzaamheid van het college Rteeds en op den duur 
gecontroleerd WOrdell. Zoo was dus de positie van liet H. Geesthuis 
voor goed geregeld, zooals dit-, met eerbiediging van de fundatie, 
behoorde te geschieden. Een gewichtig resultaat; voor ons is het 
echter nog gewichtiger, dat de gelukkige regeling van het oude 
geschil ons in het bezit heeft gesteld· van eene voortreffel\ike 
geschiedenis der stichting, die eene belangrijke hladzijde vult van 
de geschiedenis der middeleeu wsche en zeventiende-eeuwsche lief
dadigheid ten onzent. 

Na deze afdwalingen kwam Mr. MCLl.Im terug, voor goed terug 
tot zijn 'Yerkplan voor de bewerking van Rotterdam's geschiedenis. 
Z~in opstel over de Oudste geschiedenis van 8chieland, dat zijn 
vriend HART~IAN in deze Akademie heeft voorgedragen, sluit zich 
geheel aan bij zijn vroegeren arbeid over Rotterdam's oudheid. 
Het stuk met zijne tallooze details en zijne niet zeer heldere expo
sitie is voor eene voordracht niet geschikt; zelfs tot lektuur leent 
het zich moeielijk. Maar goed is het zeer bepaald. De auteur be
schrijft ons nauwkeurig den primitieven omvang van het waterschap 
en zijn groei; daarna bespreekt hij uitvoerig den om\;ang van elk 
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ambacht en wijst ook telkens den tijd van bedijking daarvan aan. 
Het geheele stuk is scherpzinnig, en ook vol van lokale geleerdheid: 
de schrijver kende niet alleen elke oorkonde, die op Schieland 
betrekking had, maar ook eIken waterloop, dien men er vond; 
voor de geschiedenis van het waterschap is het stuk dus van 
groot belang. Er is ook llleer: in de uiteenzetting van de uitge
strektheid der ambachten vinden wij telkens tal van uitnemende 
opmerkingen verspreid. Zoo spreekt de schrijver uitvoerig over den 
ouderdom van -de b'edijking van Schieland en over de zeer oude 
verhoefslagingen van sommige ambachten; hij levert aldus zeer be
langrijke bijdragen, niet alleen voor de geschiedenis van Schieland's 
bedijking, maar ook voor die van den waterstaat van Hplland in 
het algemeen. 

Ook dit stuk van ons medelid is dus zonder twijfel van groot 
belang; maar toch blijkt uit geen zjjner geschriften, naar het mij 
voorkomt, zóó duidelijk, dat hij, zooals ik reeds zeide, niet de 
man was, die ooit eene geschiedenis van Rotterdam zou hebben 
kunnen schrijven. Met verwondering vernemen wij in den aauhef, 
hoe de schrijver zelf. zijn opstel vergelijkt Blet FRUIN'S prachtig 
artikel over Rijnland, dat ongetwijfeld uit historiographisch oog
punt veel hooger staat dan het zijne. Want voor onzen schrijver 
blijft de historische geographie de hoofdzaak, de kern van ûjn 
werk; juist in dien tijd \Ier klaarde hij zelf zich dan ook in een 
schrijven aan mij "ten volle bewust, te eenzijdig historisch 
geograaf te zijn". Inderdaad, voor hetgeen 'hij belangrijks voor 
andere vakken vindt heeft de auteur' eigenlijk geen gevoel en geen 
oog. De voortreffelijke opmerkingen, die hij nu en dan buiten 
zijn eigen kader maakt, worden niet gereleveerd en niet verwerkt; 
al is het werk voor de historische cartographie van Rotterdam's 
omgeving zonder voorbehoud waardevol, het zuiver historisch belang
rijke daarin moet men met moeite hier en daar opvisschen, omdat 
de schrijver zelf er niet genoeg aandacht aan geschonken heeft om 
het behoorlijk in het licht te stellen. Hij resumeert zijne conclusies 
niet, en de historische resultaten, die hij, met wat meer talent 
van expositie, gemakkelijk had kunnen verkrijgen, schijnen nu te 

. ontbreken; als men het opstel met moeite heeft doorgewerkt, dan 
heeft men van het geheel een verwarrenden indruk. FRUIN'S fijne 
kunst, om de wording van het waterschapsbestuur uit allerlei 
kleine verspreide gegevens voor ons te doen herleven, dat talent heeft 
on7.en schrijver ontbroken, al miste hij geenszins de gaaf, om de 
bestaIiddeelen van zulk eene uiteenzetting op te delven en te verzamelen. 

Reeds voordat Mr. MULLER den oudsten geographischen 'toestand 
Jaarboek 1916. 4 
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van het waterschap Schieland behalldelde, had hij (al sedert 1906) 
een ander, veel omvangrijker werk opgezet. Terugkeerend tot het 
schema, dat ik U heb medegedeeld, heeft hij het ondernomen, om 
niet alleen de oude parochiale indeeling van Schieland, maar die 
van ons geheele land te bestlHleeren en te beschrijven. Men dient 
te erkennen, dat ook deze zéét· nan wgezette uitvoering van zijn 
werkplan den schrijver bijna even vèl' van zijn oorspronkelijk doel 
heeft afgeleid, als de vl'Oegere afwijkingen daarvan gedaan hadden. 
Maar met dat al dwingt het werk, dat hij zoodoende geschapen 

"heeft, vollen eerbied af voor zijne buitengewone werkzaamheid. 
Want toen zijne studie van de oudste parochiale indeeling van 
Rotterdam langzamerhand uitgroeide tot eene nauwkcurige beschrij
ving van de parochiale indeeling van het gehcele bisdom Utrecht, 
heeft Mr. MULLER een boek samengesteld, dat het vroeger door 
niemand ernstig aangcvatte onderwerp dadelijk geheel uitputte: het 
heeft blijvende waarde en zal die behouden. 

In de inleiding van- het tweede deel heeft de schrijver het dool' 
hem verrichte werk kortelijk geschetst. In het begin der achttiende 
eeuw had de geleerde VAN HEVSSEN eenige bronnen voor de kennis 
onzer oude parochie-indeeling bijeengebracht. ROYAARDS en vooral 
MOLT, hadden, hoofdzakelijk uit deze monnen, 'een overzicht van 
die indeeling gegeven. FoeUMA ANDREAE, VON RJCHTHOFEN, A .. J. 
ANDREAE en BIjlTENRUST HE1"rEMA hadden allen het onderwerp nog 
eens kortelijk behandeld; maar zij konden daarbij door gebrek aan 
bronnen niet veel verder komen dan hunne voorgangers. 'roen onze 
schrijver zich nu opmaakte, om voor het beschrijven van de histo
risclle geogmphie van ons land den nog ontbrekenden grondslag 
te leggen, heeft hij zich tot mij gewend om inlichtingen, en ik 
heb hem gewezen op de archieven der vijf Utrechtsche kapittelen, 
die voor het onderwerp de rijke bouwstof bevatten, die men daar 
nog niet gezocht had. Aanstonds heeft hij zich toen op de taak, 
die hem lokte, geworpen met den stalerr ijver van zijn sterken 
geest, die hOllgerde naar middelen, om het probleem, dat hem 
reeds lang had beziggehouden, op te lossen. Jarenlang heeft hij er 
aan gewerkt; eene enkele maal is hij nog te Utrecht geweest, 
waarheen hij zUn krank lichaam met veel moeite gesleept had; verder 
heeft hij de registers, die hij had uitgezocht en die ik hem verder 
aanwees, te Rotterdam bestudeerd en geëxcerpeerd. Het resultaat 
heeft mij verbaasd. Voor de behandeling van het onderwerp, 
waarover nog nooit iets afdoends gepubliceerd was, heeft hij het 
rijke materiaal, dat in tal van hoeken en gaten verscholen lag, 
opgedolven en ook in. het licht gegeven. Een lijvig boekdeel van 
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niet minder dan 453 bladzijden heeft hij aldus geheel kunnen 
vullen met onbekende middeleeu wsche bronnen, die thans eene stevige 
basis leveren voor de studie van het duistere onderwerp. Waarlijk 
geen klein resultaat t 

Maar aan deze verdienste heeft Mr .. MUIJLER aanstonds eene 
tweede toegevoegd, die lliet lichter weegt: het omvangrijke mate
riaal heeft hij zelf verwerkt. De oude kerkelijke indeeling van ons 
land heeft hij geheel gereconstrueerd; en zoodoende heeft hij, 
naar hij met rechtmatige voldoening verklaart, den sleutel gevonden 
ter verklaring van de geheele middeleeuwsche geographie van ons 
land. Niemand mag ik de lektuur aanraden van het boekdeel van 
juist 600 bladzijden, dat deze indeeling bescbrijft en toelicht; bet 
is geene lektuur, het is een boek om te gebruiken en te bestu
deeren. Maar ik wil U een overzicht van den inhoud geven, om 
te bewijzen, dat hier ook iets meer is en iets hoogers gegeven 
wordt dan eene dorre woestenij van namen en grenslijnen, die 
alleen belang heeft voor geographen van beroep. 

De schrijver schetst ons de wording van bet bisdom Utrecht en 
de wijziging zijner grenzen in de achtste eeuw. Hij verklaart het 
ontstaan del' archidiakonaten kort na 1188, en wijst er op, dat 
deze wonderlijke indeeling van het bisdom een politiek karakter 
vertoont en blijkbaar dagteekellt uit een tijd, toen de invloed van 
den Hollandsehen graaf reeds macbtig was aan het bisschoppèlijke 
hof. Dan spreekt hij over de verdere indeeling van het bisdom in 
dekanaten, die veel ouder zijn dan de archidiakonaten, waartoe zij 
later zijn samengevoegd; den tijd hunner inrichting op den grond
slag del' comitatus. bepaalt bij op de tweede helft d-er tiende eeuw. 
Het belang der dekanaten dagteekent volgens hem ook voornamelijk 
uit dien vroegen tijd; in den tijd der Hervorming waren zij, naar 
hij meent, nog slechts eene vel'molmde antiquiteit. 

Ten slotte bespreekt de schrijver (verreweg het uitvoerigst) de 
ontwikkeling der zelfstandige parochiën, de oude personatus, wier 
herinnering de overo}lde kerkelijke uitkeeriug, het cathedraticum, 
tot aan de Hervorming bewaard heeft; in de negende eeuw was 
deze oude parochiale indeeling voltooid. Z~i was toen tevens de 
politieke indeeling; ·eerst in de dertiende en veertiende eeuwen 
hebben de schoutambten deze oude verdeeling van het land als 
plaatsaanwijzing verdrongen uit het gebruik van het publiek; in de 
filiatie onzer parochiehrken ziet de schrijver dan ook het middel 
tot de reconstructie. onzer oude territoriale indeeling. Al hield 
dit oude parochiale systeem, behalve in. Friesland, geen -verband 
meer met de administratieve indeeling onzer Republiek, het IS 

4* 
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daarentegen nog steeds de grondslag van de indeeling onzer Her
vormde kel·k. 

Het werk, dat, de schrijver erkent het zelf, op zich zelf een 
dorre catalogus is, bevat dus uiterst belangrijk studiemateriaal. 
En ook behalve dit materiaal voor de reconstructie onzer oude 
kerkelijke indeeling, verrasse,n ons nu en dan scherpzinnige vondsten 
en aardige opmerkingen, die men er niet zou verwacht hebben. 
Bij de vermelding van de stad Goes verhaalt onze schrijver terloops 
van de oude Gusaha, die geenszins, zooals men ten onrechte meent, 
eene stad was, maar eene rivier, die de oudste scheidslijn vormde 
van de twee deelen der provincie Zeeland. De naam GoyIandia, 
die nog voortleeft in ons Gooiland en in het gehucht Goy bij 
Houten, getuigt volgens hem van een tijd, toen het Nedersticht 
verdeeld was in de stad Utrecht (de civitas) en het plattèland (het 
gooiland). En uit eene korte a:lnteekening over de visitatiereizen 
van dcn bisschop, die hij tusschen ] 046 en 1064 dateert, trekt 
hij eene belangrijke conclusie over het toenmalige wereldlijke bezit 
van den bisschop. Zoo biedt de studie van het boek, al blijft het 
wat dor, toch nu en dan aardige verrassingen, die u wakker houden, 
geprikkeld door des schrijvers opmerkingen, tintelend van geestige 
scherpzinnigheid. 

De geheele voltooiing van zijn hoofdwerk heeft onze schrijver 
helaäs niet meer mogen beleven. Met bijna stervende vingers heeft 
hij de groote kaart van het bisdom, die zijne resultaten in beeld 
bracht, nog afgewerkt. En deze laatste arbeid, die hem - geograaph 
in hart en nieren - zeker het meest zal geboeid hebben, wordt 
thans gedrukt, met ondersteuning van de Synode, en met subsidiën 
van de' regeering, van den aartsbisschop van Utrecht en van belang
stellende geleerde genootschappen. 

Het boek over onze kerkelijke indeeling, des schrijvers laatste 
werk, is stellig ook zijn hoofd werk geweest, dat zijn naam zal 
doen leven in de herinnering van alle beoefenaars onzer middel
eeu wsche geschiedenis. Ik meen, dat hij dit gevoeld moet hebben, 
en het zal hem gelukkig hebben gemaakt. Het leven van iemand, 
altijd bezig met het opzoeken va~ gegevens voor de histori~che 
geographie, kan hen, die buiten zulk werk staan, wel verdrietig 
schijnen; maar toch ben ik overtuigd, dat zijn leven gelukkig is 
geweest, ,Wij hoorden, hoe ziju vriend HARTMAN van oordeel is, 
dat zijn hart altijd geweest is bij de vergelijkende ·taalstudie; wij 
hoorden ook, hoe Rotterdam's burgemeester bij zijne begrafenis heeft 
uitgesproken, dat zijn hart altijd was op het Rotterdamsche stadhuis; 
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maar toen ik dit aanhoorde, heb ik bij mijzelf geprotesteerd, want 
ik was even zeker overtuigd, dat zijn hart jarenlang geweest is bij 
de kaort van de oude indeeling van het bisdom Utrecht. Wel 
opmerkelijk lijkt mij deze ervaring; want meer overtuigend kan 
men niet betoogen, dat het hart van onzell vriend altijd geweest 
is bij zijn werk, - bij het werk, dat hij gewrocht heeft met 
gespannen aandacht, zelfs met zekeren hartstocht. Zeker, er moet 
een tijd geweest zijn, dat ook hij, wien het leven zooveel scheen 
te beloven, zich andere, meer menschelijke idealen voor zijne toe
komst zal hebben gevormd; hij, met zijn warm hart en met zijn 
gevoel voor huiselijkheid, heeft zeker een huwelijk begeerd,' dat 
hem gelukkiger en denkelijk ook geschikter voor de samenleving 
zou hebben gemaakt. Maal' zulke overwegingen, als hij ze indel'daad 
gekoesterd heeft, lagen zeer zeker voor hem in een vèr verleden: 
sterk en gelaten heeft hij zijn lot, zijn noodlot, aanvaard; reeds zeer 
spoedig moet hij zijne keus gedaan hebben, en bij zijn vasten 
wil was toen aan die keus niets meer te veranderen. Hij heeft 
zijn besluit genomen en hij heeft er vrede bij gevonden, ook 
bij de ontberingen en de ellenden, die zijn ziekelijk lichaam voor 
hem noodzakelijk maakten. Tevreden was hij op zijne 'kamer met 
zijJl werk, opgeruimd, al waren zijne genoegens klein en schaarseh. 
Maar toen het einde voor hem naderde, was hij toch wel bereid 
om" heen te gaan. 

Voor hem onverwacht is de dood gekomen; want terwijl zijne 
vI'ienden altijd meenden, dat 'het einde van zijn lijden niet zeer 
verre meer kon zijn, maakte hij zelf altijd plannen voor de toe
komst. Totdat op eens het vonnis klonk: kanker in den mond. 
Maar ook toen gaf zijn sterke wil het nog niet op; nog hoopte 
hjj, vertrouwde hij ,zelfs. "Nu een maand geleden", schreef hij mij 
2 Mei 1915, "vertoonden zich verschijnselen, die verdacht waren, 
en werd door mijne medici besloten, dat ik mij moest onderwerpen 
aan een bestralingskuur met radium, en de drie eerste weken van 
April is dat dan ook twee of driemaal per week gebeurd. Met het 
gevolg, dat in mijn mond, aan mijne lippen enz, door het radium 
zulke blaren zijn getrokken, dat ik., die. toch al hyperaesthetisch' 
ben, deze week de ergste pijnen heb uitgestaan, en bij na permanent 
onder den invloed van rnorphine ben gehouden, waarvoor ik gelukkig 
zeer gevoelig ben. Intu8schen heo ik als een paard gewerkt, met 
het resultaat, dat de eerste redactie der kaart deze week gereed 
~omt, waarna ik met THIEME te Arnhem ga nboucheeren over de 
net-redactie.' Die eerste redactie is wel een klad, maar zóó, dat 
desnooda 'een cartograaf daarnaar de net-redactie zou kunnen maken. 
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.Dat zal wel ttiet nood(q zIJn; maar, zooals gezegd, aboucheer ik 
deze week met THIEMI<;". 

Moedig en onvervaard heeft hij dus voortgewerkt, en h~i heeft 
zijn doel bereikt: zijne kaart van het bisdom is voltooid, zóóver 
dat zij zonder bezwaar kan uitgegeven worden. En terwijl hij, ge~ 
foltet'd door de doodelijke kwaal, z~in werk kalm voortzette, deed 
ook het nieuwe Bliddel, het radium, zijn werk: ua nameloos lijden 
bleek de vijand inderdaad overwonnen. "De medici z\in verl'Ukt 
over het resultaat der ,bestraling", schreef hij mij drie maanden 
later, "al erkennen zij, dat ik door een vagevuur ben gegaan. Ik 
kan weer behoorlijk praten; maar ut solenlUs is er nu weer een 
ander bezwaar opgekomen: mijn hart speelt op. Ik word onder de 
digitális gehouden, mag weinig trappen klimmen, en slaap, niet
tegenstaande veronal + morphine, als regel niet voor 5 uur in. 
Werk intU88Chetl eIken 1lliddag". Zoo zat hij, moediger, opgeruimder 
dan ooit, vier ttagen later, op den avond van den 7 Augustus 1915, 
aan zijne schrijftafel rustig te schrijven aan een klein opstel, dat 
na zijn dood nog uitgegeven is kunnen worden. Plotseling begaf 
hem het gezicht; het werd donker om hem heen : dat was sterven. 
Hij schelde, en de verpleegster, die steeds om hem was, snelde 
toe. Men geleidde hem naar eene rustbank, telephoneerde om zijn 
geneesheer, die niet te vinden 'vas. Dan zou zijn oude dokter 
helpen; maar nie~nand kende diens telephoonnummer. "N°. 2915", 
sprak de stervende; zijn lichaam was reeds dood, maar zijn ijzersterke 
geest blee.f even helder als ooit! Heli waren zijne laatste woorden: 
enkele minuten later was hij overleden. 

Als men de som wil opmaken van dit leven, - van deze werk· 
zaall1heid, die met groote begaafdheid en zeldzame inspanning ve~l 
verdienstelijks beeft verricht op verschillend gebied, maat die toch 
slechts enkele malen iets heeft tot stand gebracht, dat voortreffelijk kan 
heeten zonder voorbehoud, dan kan men het betreuren, dat onze 
vriend altijd zijne aandacht is blijven verdeelen tusschen de studie, 
die hem onweerstaanbaar lokte, en de praktijk, die hem eene 
levensbehoerte was. Zeker is dit jammer geweest: ware hij jaren 
vroeger, toen hij het wellicht begeerde, lid van deze Akademie 
geworden, dan zou hij door het verkeer met gelijkgezinden meer 
leiding gekregen hebben voor zijne ontembare studielust dan zijne 
geboortestad en de vergaderingen op het stadhuis hem vermochten 
te bieden. Wie weet,of zulk eene impulsie niet heilzaa~ had 
kunnen werken, - of niet de kijk op een hoogerdoel zijn weten
schappelijk streven had knunen leiden in andere banen,' meer ge-
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schikt om zIJn werk te doen waardeeren door het algemeen, -
wie weet het? 

Maar ik geloof het toch niet. Want voor heru zelf scheen zijne 
flandacht niet verdeeld; hem scheen het slechts één eenig en on
deelbaar doel, dat hij nastreefde: het belang vall zijne stad~ Want 
voor Rotterdam heeft hij geleefd: het warelJ háre lotgevallen en háre 
belangen, die bij hem om den voorrang streden. Ik vergis mij: 
ilij streden niet, want altijd \~aren het de gevallen en de belangen 
van zijne stad, van Rotterdam. Eenige jaren vóór zijn dood heeft 
hij in een schrijven, dat Rotterdam 's burgemeester bij zijne uitvaart 
in herinnering bracht, eene aflnzienlijke gift aan de stad geschonken, 
opdat Rotterdam's vroede vaderen op het plein voor het stadhuis, 
zich ten voorbeeld, het beeld zouden doen verrijzen van JAN VAN 

OJ.DENBARNEVEJ.T, den hardnekkigen Rotterdamschen pensionaris, 
dien hij vereerde en liefhad. Zeker zou het zeer ongepast zijn, om 
onzen vriend ook maar eelligszills te willen vergelijken met den 
grooten man, wiens stem gehoord werd tot in de kabinetten van 
koningen; maar op één punt heeft hij zijn beroemden voorganger 
goed begrepen, en het verklaart zijne vasté bewondering. voör den 
man. Ook van hem, als van den onbuigzamen zeventiende-eeuwsehen 
regent, zou de dichter hebben kUllllen getuigen, dat hij bij vee) 
smart zijne stad onder het hart heeft gedragen levenslang. 

S. MULLER Fz. 
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Onpersoonlijke proeve mB Grondwetsherziening. (Leiden, E. ,1. 
BRILT,.) 
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Onze WIjZe van Grondwetsherziening. Dissertatie. (Leiden, E. J. 
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De waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam. (Rotterdam, 
NIJGH EN VAN DITMAR.) 
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Het Heilige-geesthuis te Rotterdam. (Rotterdam, Wede, P. VAN 

W AESBERGE EN ZOON.) 
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Het aantal katholieken in Nederland. (De Economist. 1902 p. 621.) 

Uxalia, 'rerschelling. (Tijdschr. v. Ned. taal- en letterk. XXI p. 172.) 

1904. 

Verordening op de penSIOenen en wachtgelden (der gemeente 
Rotterdam). 

1905. 

Verordening op het Zeehavengeld (te Rotterdam). 
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Verordening op het Kadegeld (te Rotterdam). 
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1909. 

Adres van den gemeenteraad (van Hottel'dam) aan de Tweede 
Kamer over het wetsontwerp tot wijziging del' Gemeentewet op het 
stuk der gemeente-financiën. 

HHI. 

Praeadvies op de moties in zake den zoogenaamden kinderaftrek 
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1914. 

Over de oudste geschiedenis van Schieland. (Verhand. d. Kon. 
Akad. v. Wetenseh. afd. Letterkunde. N. R. XIV nO. 3.) 

Mr .. T. J. 'l'AVRNRAA'1'. (Rotterd. jaarb. 2° reeks n p. 1-4.) 

Egilbertm: episcopus rrraiectensis. (Versl. en meded. d. Kon. Acad. 
v. Wetensch. afd. Letterkunde. 5e reeks I p. 14.8-156.) 

1915. 

De 'l'rechtsche kathedraalk westie. (B~idr. v. vader!. gesch. en 
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