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LEVENSBERICHT 

VAN 

Dr. Mr. S. MULLER Fz. 

Ook onder de menschen, die een academische opleiding heb
ben genoten en zich op het gebied hunner wetenschap een 
blijvenden naam verwierven, zijn veel autodidacten. De aller

voortreffelijksten komen uit geen school; zij vormen er ook 
geen. Dit geldt voor Bakhuizen van den Brink, voor Robert Fruin, 
in veel opzichten ook voor Samuel Muller Frederikszoon. Ook 
hij heeft zijn eigen weg moeten banen; ook hij was autodidact: 
als archivaris, als mediaevist, als beheerder van een museum. 

Een school heeft hij wel gevormd, voor de methodische dingen 
van het archivariaat; maar zijne beste geestelijke eigenschappen 
heeft ook hij, natuurlijk, aan niemand kunnen overdragen. 

Oorspronkelijk was hij niet voor geleerde bestemd. Hoewel 
de geleerdheid bij zijne familie niet in kwaden reuk stond. In
tegendeel. 

Zijn grootvader, Dr. Samuel Muller, een Rijnlander van ge
boorte, in 1801 uit Crefeld naar ons land gekomen om te worden 
opgeleid tot Doopsgezind predikant, was in de professoren, 
wereld van Amsterdam een man van gewicht: de gevierde hoog~ 

leeraar aan en leider van het Doopsgezind Seminarie. Zijn 

levensbeschrijver geeft in zachte bewoordingen te kennen, dat 
de Mennisten voor hem sidderden en beefden, en dat· zijn 
autoriteit in hun kerkgenootschap zwaar op hen drukte. 1) Aan 
de zen paus is het dan beschoren geweest, zijne heerscherr 
neigingen in nageslacht voort te planten. 

J) Dr. C. Sepp, in zijn Levensbericht van Dr. Samuel Mul/er (Levensi 

richten der Maatschappij van Neder/. Letterkunde, 1876). Zie aldaar blz. 
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En niet alleen deze. Wie hoort gewagen van zijn ijzeren wil, 
van zijne geweldige werkkracht, van de hooge eischen, die hij 
aan zijne studenten stelde, van zijn afkeer van tragen en onver
schilligen, van zijn hartstochtelijken ijver, van zijn sprekend 
gelaat, dat "den gunstigen of ongunstigen indruk niet verborg, 
dien het aanhooren van een anders gevoelen op hem maakte", 
wie hoort verzekeren, dat hij voorging in elk bestuur, waaraan 
hij deelnam 1) _ die ziet achter de gestalte van den grootvader 
die van den kleinzoon en naamgenoot reeds verrijzen. 

"Felix liberis", schreef hij aan een vriend, die hem .op zijn 
BOsten verjaardag geluk wensdite. Onder die vele kinderen was er 

meer dan één, dat hem het geluk had bereid den naam Muller 
tot nieuwe glorie te brengen. Zoo ook zijn zoon Frederik. Door 
~en lastig spraakgebrek belet zijne toekomst te zoeken in een 
openbare wetenschappelijke betrekking, was hij, van iongsaf een 
boekenvriend, na de Latijnsche school te hebben bezocht, bij 

zijn OON Johannes Muller, een degelijk boekverkooper van den 
ouden stempel, in de leer gegaan 2). Maar zijn vader verlangde 
dat hij een stevigen wetenschappelijken grondslag zou leggen; 
zoo volgde hij ook colleges aan het Athenaeum, bij de hoog. 
leeraren D. J. van Lennep en N. G. van Kampen; de laatste, 
een vriend van zijn vader, liet hem ook op zijne studeerkamer 
komen en wakkerde de liefde van den student voor de ge· 
schiedenis onzer 17de eeuw aan. 

Van den student - maar bij oom Johannes moest deze stu· 
dent en 'professorszoon ook het ruwe werk leeren ; het op
hijschen, aan den open weg, van pakken en balen 'naar de 

bovenzolders werd hem niet bespaard. Dit schrikte hem niet 
af ; maar in het antiquariaat vond zjjn speurzin en zijne weten
schappelijke neiging meer bevrediging dan in den boekhandel. 

I) Dr. Sepp, t. a. p., blz. 52, 56, 66, 82. 
2) Deze en volgende mededeelingen ontleen ik aan het Levensóericht van 

Freáerik Muller door A. C. Kruseman (Levensberichten der Maatschappij 
van Letterkunde, 1881). 

2* 
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Zoo begon hij een eigen zaak, in een kelder aan het Rokin -
den oorsprong van het wijdvermaarde antiquariaat van Frederik 
Muller. 

Zijne genialiteit verhief het vak, dat, toen hij het begon te 
beoefenen, nog van weinig beteekenis was in ons land, tot een 
wetenschappeliiken rang; met de flair van den geboren collec

tionneur redde hij zeldzame boeken en belangrijke handschriften 
van den ondergang: een vijftal folianten met bescheiden over 
onze oudste handelsbetrekkingen met China dook hij op uit 
een kelder, waar ze tot stelling onder een biervat dienden; hij 
verzamelde oude reisverhalen, pamfletten, portretten en historie

platen, ordende ze, beschreef ze op wetenschappelijke wijze; 
door zijn uitgebreide· kennis werd de antiquaar-boekhandelaar, 
straks ook uitgever Frederik Muller de vraagbaak voor alle be
oefenaars onzer geschiedenis, ook in het buitenland; hij werd een 
man van aanzien en tevens - want hij was een uitstekend 

zakenman - een man van vermogen. 
Geen wonder dat hij, die bij zijn oudsten zoon Samuel de

zelfde neigingen meende te bespeuren als zich bij hem zelf zoo 
vroeg vertoond hadden, hem op wilde leiden tot deelgenoot in 
zijne zaak. Die zoon was hem den 22sten Januari 1848 geboren 
uit zijn huwelijk met Mejuffr. Gerarda Jacoba Yntema, een 
dochter van den bekenden redacteur der Vaderlandsche Letter
oefeningen. 

Natuurliik moest de jongen een minstens even deugdelijken 
grondslag van studie leggen als zijn vader had gedaan. Hij ging, 
van 1860-62, op de particuliere Latijnsche school van Dr. P. 
Epkema, later van Dr. A. F. van der Laar en werd toen -
om welke reden, is mij niet precies gebleken, misschien omdat 
zijne moeder aan een ernstige ziekte leed en Sam een "lastige" 
jongen was - naar Utrecht gezonden om daar het gymnasium 
verder af te loopen; hij was daar in huis bij den hoogleeraar 
W. G. Brill. 

In 1864 kwam hij terug in de ouderlijke woning, in "De Vogel 
Struis", op den Singel. De 16-jarige jongen liet zich inschrijven 

3* 
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als student aan het Athenaeum en volgde daar' eenige colleges; 
maar zijn eigenlijke werk vond hij voortaan op het kantoor 
van zijn vader. 

Er moet hem in diens vak veel hebben aangetrokken. Ook 
hem zat het "verzamelen" in het bloed: de neiging tot ordenen 
en systematisch rangschikken, het niet rusten voordat een beo 
geerd exemplaar is opgespoord en verworven, voordat de ver
zameling "compleet" is. In zijne jeugd vierde hij die neiging uit 
in verzamelingen, zooals jongens die aanleggen; in de zaak van 
zijn vader leerde hij ze onder tucht te stellen, dienstbaar te 

maken aan een doel, dat waarde heeft; eerst als archivaris van 
Utrecht heeft hij ze kunnen aanwenden voor een zuiver weten· 
schappelijk doel. Daar vond de "verzamelaar" een chaos, die, 
eenmaal geordend, een schatkamer van wetenschap beloofde te 
worden; daar smaakte zijn methodische geest de opperste vol· 
doening van het doordènken, het tastend beproeven, het allengs 

tot in volle consequentie doorzetten van een, niet door hem 
beraamd, maar hier te lande nog nooit toegepast systeem van 
archiefordening, dat sedert het heerschende is geworden. En 
hoe heeft hij daar de hoogste verzamelaars-triumfen gevierd: 
het verwerven van een lang begeerd exemplaar - ik denk aan 
de collectie van Sir Thomas Phillips, den schat van Cheltenham, 
de honderden charters uit Utrechtsche. kapittelarchieven, ep nog 
zoo véél meer, sinds lang door hem beloerd, tot plotseling de 
kans kwam om ze te bemachtigen: en hoe fel greep hij toen 
toe, hoe heeft hij hemel en aarde bewogen om den buit te 
kunnen binnenslepen ! 1) - en dien anderen triumf, het eindelijk 

"compleet" zien van de verzameling: ik denk aan het Utrechtsche 
. gemeente-archief, dat thans niet alleen het eigenlijke stadsarchief 
bevat, maar dat door hem - met hoeveel volharding! na hoe· 
veelonderhandelens ! na hoeveel tegenstribbelens van onwillige 

I) Zie Muller's arlikel: De aankoop der Ho/Jandllche handschrjftenvan Sir 
Thumas Phil/ips te Cheltenham, in Bjjdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidk., 
Derde Reeks, Sde deel. 

4* 
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corporatiën! - gemaakt is tot het centraal depot van al wat 
Utrecht aan belangrijke oude archieven bezit. 

Maar voorloopig bengelt hij nog op de kruk in het kantoor van 
zijn vader. Het bevalt hem daar aanvankelijk niet zoo slecht; 
er komt veel merkwaardigs onder zijn oog, aan handschriften 
en boeken en kaarten, ook aan menschen: Bakhuizen van den 
Brink! nog veertig jaar later ziet hij hem levend voor zich, "den 
zwaren kolos met de grove trekken, de lange sluike haren en 
de slordige met snuif bemorste kleeding, zoo als hij achterover 
geleund in zijn stoel zat bij de ouderwetsche kolomkachel van 

mijnen vader. Zwaar rustten de beslijkte laarzen op het voet· 
stuk van het tuitige meubel, dat bij elke beweging van de logge 
gestalte schudde en dreigde om te storten, wanneer de groote 
man, bewegelijk en druk gesticuleerend, de drukke klanken van 
zijne luide schoone stem accompagneerde met breede gebaren, 
telkens uitbarstend in daverend gelach" 1). - Wat zal het daar 

op het kantoor soms roezemoezig geweest zijn! want ook Fre
derik Muller was een uitbundig mensch, die heftig kon uitvaren, 
zoowel in opgetogenheid als in verontwaardiging, en "die zijn 
klinkende stem nu en dan versterkte door een vuistslag, dat 
de tafel ervan dreunde" I). 

De jonge Sam hield ook de heugenis vast van een anderen 

bezoeker: "een deftigen burgerheer, onberispelijk in het zwart 
gekleed met hoogen hoed, die sprak met zachte stille stem", 
die altijd geestig wou zijn, om wiens lippen steeds een satirieke 
glimlach speelde S) - Potgieter, van wien hij niet hield, voor 
wien hij bang was. 

Ja, er kwamen merkwaardige en beroemde menschen op het 
kantoor van Frederik Muller, en er viel voor Sam heel wat te 
leeren - maar toch kon hij er niet aarden. Snuffelen in oude 

I} Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink, uitgegeven door Mr. S. 
Muller Fz. Inleiding blz. XX,. 

') A.C. Kruseman, in het aangehaald Levensbericht, blz. 121. 
3) Muller, t. a.p., blz. XXI. 

5* 



- 7 -

6 

boeken - dat leek hem; ook hield hij, schoon een kind van 
zijne moeder, veel van zijn vader. die, met al zijn gedaver. 
een allerhartelijkst en zachtmoedig mensch was. Maar het zaken
leven stond hem niet aan; dit vereischte trouwens een kunst. die 
hij nooit heeft bezeten: om met allerlei slag van menschen om 
te gaan. Hij wou - en zooals de meeste timide jongens wist 
hij al vroeg wat hij wou: op zijn 16de jaar was zijn karakter al 
gevormd - hij wou ook zijn leven niet doorbrengen in een 
vak, waar boeken in de eerste plaats op de handelswaarde 
geschat werden - en geschat moesten worden. 

Hij vond steun bij de tweede vrouw van zijn vader - zijne 
moeder was in 1863 overleden - Mejuffr. Johanna Engelberta 
Doyer. Zij zag wat er in den jongen stak; voor zoover dat nog 
noodig was, haalde zij den vader over, aan Sam's wensch toe 
te geven. 

Zoo werd hij in 1866 student in de rechten aan het Amster
damsche Athenaeum; moe.st dus elders - voor hem was dat 
Leiden - examens doen en promoveeren. 

Van Muller's studententijd is mij weinig bekend geworden. 
Hij was lid van de disputen Unica en Clio, sloot daar vriend
schap, die bekleef, met F. Adama van Scheltema, den lateren 
deelgenoot in de zaak van zijn vader, met Jb. van Geuns, den 
lateren Amsterdamsehen geneesheer, met P. van der Goot. later 
jarenlang redacteur voor het Buitenland aan het Nt'euws van den 
Dag, met J. G. N. de Hoop Scheffer, den lateren directeur van 
de Neder!. Bank, met M. C. Tideman, die op een soortgelijk 
onderwerp zou promoveeren als hijzelf: De zee betwist, met P. Pet, 
den lateren wethouder van Amsterdam en hoogleeraar te Gro
ningen, en met A. G. van Gilse. den lateren Doopsgezinden 
predikant: een kring van allemaal, of bijna allemaal, Mennisten : 
dat zal grootvader Samuel genoegen hebben gedaan. 

Of hij, voor zijne vorming als wetenschappelijk man, bizon-. 
dere verplichtingen heeft gehad aan sommige hoogleeraren van 
het Amsterdamsche Athenaeum? Hij vond daar, als juridische 
professoren: Modderman, T. M. C. Asser, Mart. des Amorie 
6* 
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v. d. Hoeven, spoedig opgevolgd door v. Weel en deze weer 
door Gijsb. v. Tienhoven ; hij kan er - als hij ook colleges in 
geschiedenis heeft gevolgd, wat hij vermoedelijk wel zal hebben 
gedaan - ook bij MoIl en Jorissen college hebben geloopen. Op 
de plaats, waar men een erkenning van zijne verplichtingen aan 
hen zou verwachten, in het voorbericht van zijn academisch 
proefschrift, gewaagt hij er niet van; hij betuigt daar alleen aan 
de Leidsche hoogleeraren Fruin en Vissering zijn dank voor 
de hulp, die zij hem verleenden. 

Met Robert Fruin had zijn vader hem reeds vroeg iiï contact 
gebracht. Uit de oudste brieven van S. Muller aan Fruin, die 
mij onder oogen zijn gekomen 1), blijkt, dat hij, reeds in het 
begin van zijn Amsterdamsehen studietijd, Fruin had geraad
pleegd over zijn plan "om mij op de geschiedenis toe te leggen, 
na eerst in de regten te hebben gestudeerd". Zoodra hij doc
toraal had gedaan - in April 1869 - wendt hij zich opnieuw 

tot Fruin, daar hij aan zijne dissertatie "een eenigzins historische 
kleur" wilde geven. Vermoedelijk heeft Fruin hem dan ook 
wel het onderwerp aan de hand gedaan voor het proefschrift, 
waarop hij den 16den April 1872 - hij had er dus niet minder 
dan drie jaar over gewerkt - te Leiden promoveerde tot doctor 

in het Romeinsch en hedendaagsch recht: "Mare clausum. Bij
drage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Neder
land in de zeventiende eeuw"; in elk geval heeft hij het manu
script daarvan aan Fruin voorgelegd en, op diens raad, geheel 
omgewerkt. 

Muller's dissertatie behandelt een onderdeel van wat men 

zou kunnen noemen: het voorspel van den Eer!lten Engelsehen 
oorlog, de pogingen, door Engeland aangewend om onze vis
scherij, scheepvaart en handel te fnuiken. Een onderdeel -
hij laat ter zijde alles, wat betrekking heeft op de botsingen 
tusschen Engeland en Nederland in lndiê; daarover had het 

1) Hier en in de volgènde bladzijden heb ik gebruik kunnen maken 
van brieven van S. Muller Fz. aan Robert Fruin, uit de jaren 1869-1893. 

7* 
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werk van Mr. de Jonge (Opkomst van het Nederl. gezagz'n Oost. 
Indië') reeds het noodige licht doen opgaan. Zijn onderwerp is: 
de poging van Engeland om zijn beweerd recht van heerschappij 
over de vier zeeën om Engeland te doen erkennen, en het ver· 
zet van onze Republiek daartegen. Een belangrijk boek, vrucht 
van een uitgebreid bronnenonderzoek; nog heden moet het 
worden bestudeerd door elk, die zich bezig heeft te houden 
hetzij met de geschiedenis van walvischvangst en haringvisscherij, 
hetzij met den strijd over het dominium maris. Maar het draagt 
hierdoor den stempel van het werk van een beginneling - van een 
veelbelovend beginneling - dat het teveel reproductie is, te uitvoe· 
rige reproductie ook, van het materiaal dat hij in zijne bronnen vond. 

Nauwelijks had Muller adem geschept van dezen arbeid, of 
hij zat al weer diep in een anderen. Ruim een jaar na zijne 
promotie werd hem, op 24 Juni 1873, door het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap de gouden eereprijs toegekend voor 
zijne beantwoording der vraag naar "Een historisch overzicht 
van de ontdekkingen der Hollanders in de Noordpoolzeeën en 
van hunne vestiging op enkele punten, voornamelijk op Spits· 
bergen, alsmede van de internationale geschillen der Neder
landsche republiek met Engeland, Denemarken en Zweden, 
over de vaart en visscherij in het Noorden". Een rommelige 
prijsvraag. MuUer's antwoord gaf dan ook eigenlijk iets anders 
dan gevraagd werd; maar iets voortreffelijks: de geschiedenis 
der Noordsche Compagnie. Het boek begint met een, door 
Muller voor het eerst op streng wetenschappelijke wijze behan
deld, ve"rhaal van de vermaarde tochten om den Noord in 1594 
-96; daarop laat hij volgen de beschrijving van de toen nog 
zoo goed als onbekende latere noordpoolreizen, die van Hudson 
en Jan Cornelisz.May, en kan aldus een schakel leggen tus
schen de twee onderwerpen, die in de prijsvraag reeds ver
bonden waren, zonder dat de steller ervan vermoedelijk eenig 
besef had gehad van de er tusschen bestaande koppeling: Dl. 
de Neder!. ontdekkingsreizen in de IJszee, en de walvischvangst 
bij Spitsbergen. Dit laatste onderwerp wordt dan het eigenlijke 
8* 
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onderwerp van Muller's boek: de geschiedenis der walvisch. 
vangst, zoolang de Noordsche Compagnie daarvoor het mono
polie had. Met de internationale geschillen, waarvan de prijsvraag 
gewaagde, behoefde hij zich niet druk te maken: die met Zwe
den waren er nooit geweest; over die met Engeland had hij 

reeds in zijne dissertatie gehandel~; alleen die met Denemarken 
moest hij nog beschrijven en hij deed dit uitvoeriger dan voor de 
eenheid van zijn boek gewenscht was - maar de prijsvraag stelde 
nu eenmaal die internationale geschillen nog al op den voorgrond! 

Wanneer men bedenkt, dat M uUer - zooals ook uit zijne brieven 

aan Fruin blijkt - in den tijd v~ tien of elf maanden niet alleen 
het veelomvattende bronnenonderzoek heeft verricht, dat voor 
zijn onderwerp floodig was, maar bovendien de resultaten daar
uit heeft moeten trekken en ze verwerken tot een boek van 

niet geringen omvang, dan staat men verbaasd over de werk

kracht, die hij reeds toen bezat. Het onderwerp was geheel 
nieuw; de geschiedenis van de Noordsche Compagnie moest 
uit de archieven worden opgediept; voor de zeldzame boeken 
en kaarten, ·die hij noodig had, zal Muller niet tevergeefs de 
hulp hebben ingeroepen van zijn vader, die een groote biblio

graphische kennis had en zich reeds vroeg voor "ontdekkings
reizen" interesseerde 1). 

Muller zelf was - terecht - over dit boek meer tevreden 
dan over zijne dissertatie; hij vond ook dat hij de moeilijk
heden van den vorm beter had overwonnen. Voor het onder
werp bleef hem altijd voorliefde bij i), ook toen hij in later jaren 

geheel in de Utrechtsche geschiedenis was verzonken. Hij heeft 
er dikwijls populaire artikels over gesch{even, in den tijd, toen 
er in ons land ook buiten wetenschappelijke kringen belang. 

I) A. C. Kruseman, aangehaald Levensbericht, blz. 94-96. 
2) Juist daarom is het knap van Muller, dat hij - in een beoordeeIing 

van N. W. Posthumus, De Nederlanders en de noordpool.€xpeditiëlJ, in De 

Gids, Februari 1876, _. de vraag oppert, of een Nederlandsche expeditie 

naar Nieuw-Guinea niet de voorkeur zou verdienen boven een Noord
poolreis. 

9* 
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stelling heerschte voor de oude poolreizen ; toen Koolemans 
Beynen ons volk opwekte om de oude traditie te handhaven 
en opnieuw deel te nemen aan het Poolonderzoek ; toen eenige 
jaren achtereen de Willem Barentsz de Nederlandsche vlag weer 
in de IJszee vertoonde. De Linschoten-vereeniging heeft de rij 

harer Werken kunnen openen met Muller's uitgave van De Reis 
van Jan Cornelisz. May naar de IJszee en de Amerikaansche 
kust, 1611-1612,- zijn laatste Gids-artikel was een aankon
diging der nieuwe uitgave van de journalen van Jan Huygen 

van Linschoten en Gerrit de Veer, die de oud-zeeofficier 

l'Honoré Naber voor de Linschoten-vereeniging bewerkte. 
Het beste, dat Muller, na zijn boek over de Noordsche Com

pagnie, voor de geschiedenis van dit handelslichaam heeft ge
daan, vindt men in enkele korte artikels, die hij schreef in het 
Sociaal Weekblad (van 9 en 16 Januari 1897), waarin hij de 

compagnie der reeders ter walvischvangst kenschetste als een 

zeventiende-eeuwsch-kartel, strevende naar hetzelfde doel als 
de gelijknamige vereenigingen van fabrikanten en handelaars 
uit onzen tijd: opheffing der onderlinge concurrentie, besparing 
der productiekosten, vaststelling der te produceeren quantiteiten, 
regeling van de verdeeling der producten, bepaling van den 
verkoopsprijs. Het is een merkwaardig voorbeeld, hoe gebeur
tenissen uit eigen tijd ons het verleden beter kunnen doen 
begrijpen. De juistheid van Muller's inzicht in het economisch 
wezen der Noordsche Compagnie heb ik kort daarna kunnen 

bevestigen, toen ik fragmenten van het archief der kamer Enk
huizen van de Noordsche Compagnie had opgespoord; ik zou 
mij uit die handelsbrieven en rekeningen en notulen van ver
gaderingen nooit een voorstelling van het bedrijf hebben kunnen 
vormen, wanneer Muller's kartel-gedachte mij niet als leiddraad 

had gediend. 

Mare Clausum en De Noordsche Compagnie - met die pres
tatie kon een. 25-jarig jongmensch tevreden, zijn. 

En toch had Muller nog een steuntje in den rug noodig, want 
10* 
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hij leed niet aan zelfoverschatting. Eer het tegendeel. In zijne 
brieven aan Robert Fruin - de correspondentie met hem wordt na 
de promotie druk, en vertrouwelijk - in die brieven uit het voor

jaar van '73, toen hij het handschrift van zijne Noordsche Com

pagnie al voltooid had en vrij zeker geweest zal zijn van de 

bekroning, is Muller aan het tobben. Reeds in deze brieven 
toont hij de neiging om de zaken somber in te zien, om zich 
zelf te kwellen, om vooral niet losjes heen te loop en over 
kleine tegenslagen, om zwaar na te denken over opmerkingen, 

waarmee hij, die ze maakte, niet zooveel en in elk geval niets 

kwaads bedoeld had. In werkelijkheid zal het wat meegevallen 
zijn; reeds toen zal hij sterk overdreven hebben: een familie
kwaal van de Muller's. volgens Potgieter 1). Maar in zijne 
brieven ziet hij de toekomst dan toch maar sombert jes in: hij 

vermoedt, dat Fruin niet erg tevreden is over zijne dissertatie, 

omdat hij er, zooals hij beloofd had, nooit openlijk zijn oordeel 

over had uitgesproken, alleen terloops gezegd, dat uit het boek 
een Gids-artikel van twee vel zou kunnen worden samengesteld 
(Fruin had hem natuurlijk alleen aangeraden, eens een populair 

artikel over het onderwerp van zijne dissertatie te schrijven}; 

hij is zich zeer goed bewust dat er aan zijnalgemeene kennis 

van de geschiedenis veel ontbreekt, maar hij hoopt die aan te 
vullen; het liefst zou hij, een betrekking krijgen aan het Rijks
archief in den Haag, waarin hij reeds veel gewerkt had, maar 
zijn neef P. L. Muller (de latere hoogleeraar, eerst te Groningen, 

daarna te Leiden) solliciteert ook daarnaar "en die, slechts 

een paar jaar ouder dan ik, zal mij waarschijnlijk wel voorgaan" 

(ook hier overdrijft Muller: Pieter Lodewijk was ruim vvf 
jaar ouder dan hij); dan is er nog een andere sollicitant, Van 

• 
wien hij meent, dat deze niet meer aanspraak kan laten gelden 

1) E. J. Potgieter, Brieuen aan Cd. Busken Huet, Eerste deel, blz. 314. -

A. C. Kruseman zegt vaD Frederik Muller: »meestal waren dan zijne woorden 

sterk gekleurd en kondt ge op zijne hartstochtelijke uitvallen wat afdingen": 

aangehaald LeutnsherÎL-ht, blz. 121. 
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dan hij; als deze nu ook moet voorgaan ~ daar was heelemaal 
geen gevaar voor - "dan zie ik miJn leven lang (onderstreept 
in den brief) geen andere toekomst dan die van een toegevoegd 
ambtenaar en dat is mij te kras", "dan weet ik niet of het 
niet verstandiger is, nogmaals van carrière te veranderen". 

Na zulke brieven zal Fruin hem met een vriendelijk woord 
gekalmeerd, of hem een beetje gehoond hebben, zooals wanneer 
Muller, in het voorjaar van '73 hals over kop naar Parijs vertrokken 
om daar in de Bibliothèque Nationale of de Archives Nationales 
een of ander onderwerp te bestudeeren en colleges te volgen 

aan de Ecole des Chartes, hem een wanhopigen brief stuurt: 
aan de Ecole des Chartes begint juist de Paaschvacantie, aan 
de Archives Nationales heeft men hem verzekerd dat alle stuk
ken jonger dan de 16de eeuw - en hij wou juist den tijd van 
Lodewijk XIV bestudeeren - overgebracht waren naar de 
Affaires Etrangères, en daar is in de eerste twee maanden geen 
plaats om te werken; in de Bibliothèque Nationale is misschien 
wat te vinden voor hem, maar hij weet niet wat: kan Fruin 
hem geen onderwerp aan de hand doen? en dan een of ander 
boek er bij opgeven, dat hem op de hoogte van het onderwerp 
kan brengen? zoo niet, zal hij dan naar Londen gaan? of naar 
Brussel? of naar "een of ander archief in een Duitsche stad"? 

Klaarblijkelijk heeft Fruin - ik ken zijne brieven niet, moet 
die opmaken uit Muller's antwoorden - hem toen eens helder 
uitgelachen en geschrevel1, dat hij zijn toestand niet zoo "diep 
beklagelijk" moest vinden, dat Parijs nog zoo'n kwade stad niet 
was, dat er, als hij in de archieven niet terecht kon, toch in 
de Bibliothèque Nationale nog wel wat voor hem te doen zou 
zitn en dat hij in elk geval, als de Paaschvacantie van 14d~gen 
daarom was, zijn tijd heel nuttig zou kunnen besteden door 
het volgen van de colleges aan de Ecole des Chartes. 

Waarop Muller dan weer antwoordt, dat hij al besloten is te 
Parijs te blijven; dat hij begrijpt, dat hij het vooral moet zoeken 
aan de Ecole· desChartes; dat ,,neef Piet" (piet er Lodewijk) 
hem ook al een paar onderwerpen aan de hand heeft gedaan. 
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die hij in de vrije uren, welke de Ecole des Chartes hem laat, 
in de Archives Nationales zal bestudeeren enz. Maar de voor
naamste strekking van zijn brief is toch om "te protesteeren 
tegen een paar aantijgt'ngen", die hij in Fruin's brief "meer tus

schen de regels leest dan bepaald uitgedrukt vindt." Hij zou 
daarmede verscheiden pagina's kunnen vullen - dit doet hij 
trouwens ook - "maar zal zijne uitvoerige verdediging tot zijne 
terugkomst uitstellen". In afwachting daarvan krijgt Fruin alvast 
een niet kort betoog te hOOTen, waarin Muller zich verdedigt 

tegen de "verdenking van een blinde woede om nacht en dag 
oude stukken te ontcijferen" ~ dit schijnt hem erg gehinderd 
te hebben -: hoe is het mogelijk! en hij heeft te Parijs "let
terlijk nog niets" uitgevoerd en alleen de stad bewonderd en 
van haar amusementen genoten. Maar: "een tweede punt raakt 
mij nog meer van nabij. Ik heb reeds meer meenen op te mer

ken, dat u mij verdenkt van onzelfstandigheid en onbekwaam
heid om mij zei ven te helpen". Volgt een betoog, dat Fruin zich 
hierin vergist; dat hij, Muller, hem hierin wel zal meevallen, 
"zoo ik u ten minste op den duur niet nog tegenv-al"; alsmede 
een opsomming van verschillende omstandigheden, die het voor 

Muller vergeeflijk maken, dat Fruin dezen verkeerden indruk 
van hem heeft gekregen! 

Wat zal Fruin zich bij het lezen geamuseerd hebben! Dat 
doen ook wij; maar om een andere reden dan hij. Voor wie 
Muller goed gekend hebben, dus ook in al zijn eigenaardigheden. 
en tegelijk - dit moet er bij - veel van hem hebben gehou
den, voor hen is het kostelijk reeds bij den 25-jarige de 
eigenschappen aan te treffen, die zij allen, in schriftelijk of 
mondeling verkeer met Muller, van hem hebben ondervonden 
of ondergaan: de sterke overdrijving, die men ziet opkomen; 
aldus: het loopt hem een beetje tegen, hij weet niet goed wàt 

aan te vangen, hij is radeloos, wanhopig - een overdrijving, 

zóó sterk, dat ze kluchtig wordt, geheel in strijd met de ge
moedsstemming, waarin Muller, op 't oogenblik toen hij den 
brief schreef, veckeerde, of liever: zich inbeeldde te verkeeren ~ 
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en aan later het niet minder sterk protest tegen de »aantijging", 
alsof hij zóó iets belachelijks (als hij zelf te kennen had ge
geven) zou hebben bedoeld, gevolgd door een uiteenzetting 
van de redenen, die - voor den ander':'- ter verontschuldiging 

van dit misverstand kunnen dienen en hem een aanleiding mogen 
wezen zich niet te zeer te schamen over het malle figuur, dat 
hij - de ander - gemaakt heeft: Muller, met zijne neiging tot 
dramatiseeren, en met het talent van den dramaticus, dat immers 
ook de gave van den historicus behoort te zijn, om zich vol
ledig in te denken in elk zijner verscheiden personages, ook de 

meest tegenovergestelde, en hun dezelfde - immers zijn eigen -
kracht van overtuiging in te blazen; Muller, de onhandige, maar 
die menigeen even beteuterd zou laten staan door de behendig. 
heid, waarmede hij, als hem het vuur aan de schenen werd 

gelegd, de rol van aangevallene met die van aanvaller verwisselde. 

Grooten buit uit de Parijsche archieven heeft Muller niet 
weggesleept: het bleef bij eenige brieven van Louise de Colignyl), 
die hij in de Archives Nationales vond. Maar wat oorspronke
lijk het eigenlijke doel van zijne reis heette, was dan ook bijzaak 
geworden; hoofdzaak werd het volgen van de colleges aan de 
Ecole des Chartes; wat hij daar heeft opgestoken, bleef voor 
hem ket wetenschappelijk resultaat van zijne reis. 

Hij was, zeide ik zooeven, hals over kop naar Parijs gegaan. 
Vóór zijn vertrek nl. was de betrekking van gemeente-archivaris 

te Utrecht opengekonien; hij had daarnaar gesolliciteerd, op 
raad van Fruin, die zijn~ voorspraak werd bij zijn broer, den 
Utrechtschen hoogleeraar Mr. J. A. Fruin, die, met zijn ambt. 
genoot Baron Lintelo de Geer van Jutfaas, het invloedrijkste 
'lid was van de permanente commissie, kort tevoren door den 
Utrechtschen gemeenteraad ingesteld om tot een behoorlijke 

regeling van het archief te geraken. Zijne benoeming was zoo 

1) Door hem uitgegeven in Bijd,.. en Meded. V(J(J" Vad. Gesch. en Oud
lteidktnl(Ü. Nieuwe Reeks, vIn blz. 305-346. 
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goed als zeker - al bleef zij, door allerlei omstandigheden. 
langer uit dan hij verwacht had; daarom had hij haast gemaakt 
met zijne reis naar Parijs om die achter den rug te hebben als 

hij zijn ambt zou moeten aanvaarden. Dit geschiedde op den 
2den Februari 1874. 

Muller was den koning te rijk: "f 1500 tractement, en het 
plan is het nog te verhoogen" ; "in plaats van den jongsten op 
de ladder, zooals ik aan het Haagsche Rijksarchief zou geweest 
zijn, word ik al dadelijk chef van een klein bureau, met een 

klerk en een" - hij kan het niet nalaten er even aan toe 
te voegen: " trouwens onbruikbaren .. 
de benoeming van de permanente 
de afhankelijkheid van den archivaris 

" adjunct" ; "door 
raadscommissie wordt 
van B. en W. althans 

eenigermate verminderd"; "deze commissie is een probate 
machine de guerre: al hare voorstellen om geld te krijgen vlie
gen er door"; en. dan "de waarschijnlijke survivance aan het 
Provinciaal Archief" - die viel hem ten deel, toen hij, op I 
Januari 1879, Dr. Vermeulen opvolgde en rijksarchivaris in 
Utrecht werd; ten slotte: "het vooruitzicht op een betrekking 
bij het Historisch Genootschap": ook die heeft hij gekregen, 

maar anders dan hij toen dacht: hij werd geen bezoldigd weten
schappelijk ambtenaar van het Historisch Genootschap, maar 
al spoedig bestuurslid, straks de ziel van het Genootschap, de 
man die het tot nieuw leven wekte en bijna 45 jaren lang met 
hartstochtelijken ijver de werkzaamheden ervan heeft geleid I). 

Den koning te rijk voelde hij zich - maar hoe volslagen 
onvoorbereid was hij voor de taak, die hem wachtte! Onvoor
bereid in dien zin, dat hij alle opleiding ervoor miste: al had 
hij dan aan de Ecole des Chartes eenige maanden colleges 
gevolgd over palaeographie en oorkondenleer en dergelijke 

vakken, van het eigenlijke werk van den archivaris wist hij niets; 
evenmin van de middeleeuwsche geschiedenis, in het bijzonder 

I) Zie zijne beteekenis als l/loodanig geschetst door Dr. W. A. F. Ban
nier in BijJr. ~n MuJetJ. van het Histor. Genootschap, deel 44, bll/l. V-Xl. 
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van de Utrechtsche, en de kennis daarvan moest hij zich toch 
eigen maken, zood ra hij rijksarchivaris werd; volgens zijn eigen 
getuigenis liet ook zijne kennis van de geschiedenis in het alge
meen nog veel te wenschen over. Van het handwerk moest hij 
nog letterlijk alles leeren ; van de wetenschap, die aan dat 
handwerk eerst waarde kan verleenen, nagenoeg alles. 

En hoe trof hij de gemeente-verzamelingen aan, waarvan het 
beheer hem werd toevertrouwd? Laat hij zelf het zeggen: "als 
een voorbeeldeloozen warboel"; de verschillende collecties: 

archief, museum, bibliotheek, topografische en historische atlas
sen waren ~iet eens behoorlijk gescheiden, slecht onderhouden, 
zeer onvoldoende geinventariseerd. Aan het Rijksarchief vond 
hij later den toestand iets beter; maar het eigenlijke werk, de 
ordening en de beschrijving, moest ook daar nog aanvangen. 

Zoo was het, toen Muller kwam. En hoe bij het einde van 
zijn ambtelijke loopbaan? De ordening en beschrijving van het 
gemeente-archief geheel voltooid; de collecties, die tezamen de 
openbare verzamelihgen der gemeente Utrecht uitmaken, in haar 
tegenwoordigen, voortrefi"elijken vorm, zijn scheppingen; het 

Centrale Museum tot stand gebracht. 
En aan het rijksarchief?l) Ook daar de verzameling geordend, 

beschreven in een reeks van inventarissen, aanzienlijk uitgebreid 
door belangrijke aanwinsten: van de Bisschoppelijke Clerezij 2), 

uit Cheltenham. 
Maar dit is slechts een deel van zijn arbeid als archivaris. 

Diens taak strekte zich, volgens hem, verder uit dan tot zijn 
eigenlijken beroepsplicht. Hij rekende er ook toe: het publi
ceeren van belangrijke stukken uit zijn archief, het schrijven 
van wetenschappelijke verhandelingen en populaire artikelen, 

I) Zie het Neder/. Archievenblad, 27 ste jaargang, 2de aflevering: de afle

vering, geheel, gevuld met bijdragen ter eere van Dr. Mr. S. Muller Fz., 

ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambtsvervulling als Rijksarchivaris. 

') Mr. S. Muller Fz., Het archief der oud-hisschoppelijke clerezij te Utrecht, 

in Hijdr. voor Vad. Gesch. en Oudheidkunde, Derde Reeks, 4e deel. 
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het organiseeren van tentoonstellingen van historieprenten of 
afbeeldingen van gebouwen, het stichten van een museum of, 
zoo dit er reeds was, het levend maken van dat museum voor 
de burgerij, het leiding geven of deelnemen aan de werkzaam

heid van provinciale of stedelijke historische genootschappen. 
Lees zijn troonrede, Dratio pro domo, de eerste redevoering, 
door hem als Voorzitter van de Vereeniging van Archivarissen 
uitgesproken 1), en gij zult bemerken, met welk een liefde voor 

zijn ambt deze man is vervuld, hoe hij als het allermooiste 
ervan voelt: de dagelijksche aanraking met menschen en toe
standen uit vroegere eeuwen, de herrijzenis van het verleden voor 
den geest, het naar buiten projecteeren van het innerlijk aan
scho.uwde beeld. Hij kan spreken van de poëzie van zijn ambt, 
omdat zijn scheppingsdrang als kunstenaar er wijding aan verleent. 

Muller heeft voor het archiefwezen: voor de organisatie ervan, 
voor het tot stand komen van de archiefwet en de regeling 
der opleiding van archivarissen, oneindig veel gedaan, ook door 
zijn baanbrekend werk bij de herleiding van de data der oude 
oorkonden, door het voor het eerst stelselmatig beschrijven 

van zegels, door het, bij het ordenen der archieven, voor het 
eerst consequent toepassen van het herkomstbeginsel. Bekend 
was dat beginsel reeds, toen Muller archivaris werd, maar toe
gepast werd het nog niet: op het Rijksarchief in den Haag 
"meende men toen een goed werk te doen", zoo als P. L. 
Muller bericht, door den inhoud van de Loketkast der Staten 

van Holland uiteen te nemen om een "archief" van Olden
barnevelt te construeeren 2). ,Voor een historicus was zulk werk 
soms een uitkomst: Samuel Muller had het zelf ondervonden, 
toen hij, bij het bewerken van zijn Noordsche Compagnie, in 
het Haagsche rijksarchief een "Noordsche togten" getitelde» 

portefeuille met stukken aantrof, meest bijeengebracht uit de 
liassen der brieven aan de Staten-Generaal, die een voor zijn 

I) Gedrukt in het Ned. Archiev."ó/ad van 1894/95. 
2) Uit P. L. Muller's Verspreide Geschrifte", blz. 7. 
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onderwerp "geheel gereedgemaakte verzameling" bleek te 
zijn 1). De dankbaarheid hiervoor heeft Muller echter niet weer
houden, zich den roem te verwerven van "de ware grondlegger 
hier te lande van het herkomst beginsel" 2) te zijn: een roem, 
die hem niet ontzegd zal worden ook door die historici, die 
verlangend blijven uitzien naar de chronologische inventarissen, 
die op de systematische moeten volgen. 

Zijne verdiensten voor het archiefwezen gaan nog verder. 
Hij was vele jaren, reeds in den tijd toen de Stuers referen

daris was, de niet-officieele adviseur der Regeering. In moeilijke 
gevallen moest hij redding schaffen. Toen het spaak was ge
loopen aan het Rijksarchief in Noordbrabant, werd hem opge
dragen den wagen weer aan het rollen te brengen. Zijn machtig 
organisatie-talent schiep daar orde; hij stelde een werkplan op, 

dat jarenlang tot richtsnoer kon dienen. 
Maar het allerbeste heeft Muller voor het archiefwezen 

gedaan door: zijn voorbeeld. 
Behalve de inventarissen en catalogi en regestenlijsten -

de laatste begonnen ten behoeve van het Oorkondenboek van 
hei SJicht Utrecht: een onderneming, die Muller van den 
beginne af in het oog heeft gevat, die hij langzaam heeft be
naderd door een reeks van voorbereidende uitgaven, waarbij 
hem tot tweematen toe de medewerker ontviel, dien hij zich 
had gekozen", totdat hij eindelijk met hulp van jongere krachten 

- en ook deze wisselden telkens - een begin kon maken 
. met de uitgave: alleen een begin; toen riep de dood hem af 
- behalve dezen arbeid heeft Muller een aantal belangrijke 
geschiedbronnen uit zijn archieven gepubliceerd, waarvan ik 
hier slechts de groote noem: Mzädeleeuwsche rechtsbronnen der 
stad Utrecht, Registers en Rekem'ngen van het bisdom Utrecht 
(1325-1336), Het oudste cartulan'um van het Sticht Utrecht, 

I) Geschiedenis der Noor/selle CompQgnie, Voorrede blz. VIII • 
• ) Prof. Mr. R. Fruin in Ne/erl. Arehievenbilld, Zlste Jaar_ang, Zde afl., 

blz. 16. 
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Mr. Hugo Wstinc's Rechtsboek van den Dom, en de Rechts
bronnen van den Dom - alle met inleidingen, getuigend van 
de grondige kennis van recht en administratie, kerkelijke en 

economische toestanden, die Muller zich van het middeleeuwsche 

Utrecht had verworven. 
Op ééne daarvan worde hier de nadruk gelegd: den belang 

rijksten streng wetenschappelijken arbeid van Muller, zijn Inleiding 
tot de Rechtsbronnen der stad Utrecht, een lijvig deel, afzon
derlijk verschenen onder den titel: Recht en rechtspraak te 
Utrecht in de Middeleeuwen, de eerste, langzaam gerijpte, gave 
vrucht van zijne studiën over de constitutioneele en rechtsge
schiedenis van Utrecht. Hij beschrijft daarin de merkwaardige 
rechtsontwikkeling, die in Utrecht plaats greep, waar naast het 
aloude schepenrecht - het recht van den landsheer en de 
aanzienlijken - het raadsrecht en vervolgens het oudermans
recht (het recht der gilden) zijn ontstaan: weerspiegeling van 
den toenemenden volksinvloed. 

Door dit werk verwierf Muller wat voor hem de hoogste 
prijs was: den volledigen lof, zonder eenig voorbehoud, van 

Robert Fruin, die het boek in De Gids van Februari 1886 aankon
digde 1); een lof, die Muller - zooals hij aan Fruin schrijft -
"ouderwetsch confuus", maar tevens volop gelukkig maakte. 
Eerst nu voelt hij, die - nog altijd zwartgallig! ....., "in de 
laatste jaren het bewustzijn gekregen had, dat hij niet was 
geworden wat Fruin van hem verwachtte" - eerst nu voelt 
hij zich gerehabiliteerd. Een paar maanden na het verschijnen 
van Fruin's aankondiging benoemde onze Akademie hem tot 
haar medelid; "met die onderscheiding" - schrijft Muller aan 
Fruin - "ben ik heel bijzonder blijde; er is maar één scha
duwzijde: ik ben volmaakt tevreden en verlang niets meer." 

Welk een volop gelukkig mensch: gelukkig in zijn ambt -
hij heeft het, wijselijk, nooit voor een professoraat willen 
ruilen, schoon hem tot driemalen de gelegenheid werd geboden 

1) Fruin's Verspreide Gesckr;ften VIII. blz. 149 vlg. 
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in zijn overig werk, in zijn gezin. Sinds Mei 1877 was hij 
gehuwd met Mej. Maria Geertruida Lulofs, de voortreffelijke, 
begaafde vrouw, die hem ten volle begreep, die hem met 
koesterende liefde omringde. Zelfs in zijn allerdrukste werktijden 
. - en wanneer had hij die eigenlijk niet? - was Muller op he 

theeuur in .de huiskamer, waar zijne vrouw den kinderen voorlas, 
daar zat hij, zooals weinigen hem ooit gezien hebben: vol. 
komen rustig. 

Wie, binnen niet te ruim bestek, een denkbeeld van Muller's 
werk wil geven, moet zich reeds beperken bij de bespreking 

van zijne groote publicatiën; hoeveel te meer is dit het geval 
hij de onafzienbare rij van geschriften van kleineren omvang, die 
van zijne hand verschenen - om te zwijgen van den overvloed 
van polemische artikelen, die overigens zulke kostelijke bijdragen 
VOor de kennis zijner persoonlijkheid bevatten. 

Tracht men zijn gezamenlijk werk te overzien, dan valt daarin 
tweeërlei op: een gestadige stijging van zijn talent van uit· 
beelding, een gestadige uitbreiding van de sfeer zijner belang. 
stelling; zijn oeuvre is een· edelsteen met tal van facetten. 
waarin alle schakeeringen zijn opgevangen van het bewegelijk 

spel van licht en kleuren der historie. 
Hij heeft geschreven over onderwerpen uit de politieke ge· 

schiedenis en die van het recht, over beschavingsgeschiedenis 
en economische geschiedenis, over kerkelijke en maatschappe
lijke toestanden, over oude huizen en buitenverblijven en ker· 
ken, over den Dom - hij gaf den stoot tot het herstel van 

den Domtoren, hij heeft het zijne er toe bijgedragen, dat ook 
de Dom zelf niet langer, van binnen, ontsierd en verknoeid 
bleef, maar althans een deel van zijn vroegeren luister terug 
kreeg: hoe ergerde zijn kunstzin en zijn gevoel van piëteit zich 
steeds aan de verwaarloozing van oude kerken en gebouwen! 1) 

Welk een kennis van bouw· en schilderkunst, van kunstnijver. 
heid en beeldhouwwerk heeft hij zich in den loop der jaren 

I)' Zie zijne Oud- Utrechtsche vertellingen, blz. 17, 31. 
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verworven! Hoe trok zijn hart naar dit, voor vele historici ge

sloten terrein! Van hoeveel kennis en toewijding getuigt ook 
een van zijn laatste geschriften op dit gebied, zijne studie over 
Dûrer, in de door hem gezamenlijk met ons medelid Veth 
uitgegeven Albrecht ])ürers Niederländische Relse. 

In den strijd over doel en methode van geschiedschrijving 
en geschiedvorsching mengde hij zich zelden of nooit; de 
neiging tot abstractie was vreemd aan zijn geest; hij schuwde 
het vage, zal zich misschien wel bewust zijn geweest van zijn 
onvermogen om het algemeene te benaderen, om te zien, wat 
er achter de schijnbare werkelijkheid ligt, maar hij voelde dat 

niet als een gemis; hij zag het concrete - en dat heel scherp. 
Hij verstond de kunst om historische beelden en groepen te 

teekenen, maar vooral, bij het rijpen zijner jaren, om toe sta n den 
te beschrijven: zooals hij dat zoo voortreffelijk deed in de 
meeste opstellen, die gebundeld zijn in zijne Schetsen u# de 
Middeleeuwen. 

Zijne kracht als geschiedschrijver lag in zijn vermogen OIr, 

uit schaarsche gegevens de levende werkelijkheid van het ver
leden op te roepen en die ook voor het oog van anderen te 
doen verrijzen. 

Wat hij in zijne Oratio pro domo van den archivaris in het 
algemeen schreef, dat geldt met name voor hem zelf; als 
hij den inventaris van een ouden inboedel ter hand nam, 
dan werden de vertrekken voor hem gemeubeld en bevolkt 
en zag hij de bewoners er in leven: ik denk aan zijne 
Lievendalers. aan zijn met zooveel liefde geteekend beeld van 

Jacob van Driebergen, den kanunnik in het stille huis aan 

het Janskerkhof; als hij de kroniek van een oud vrouwen
klooster las, dan h oord e hij "den smartkreet van een 
gewonde ziel, die een toevlucht zoekt achter den stillen 
kloostermuur, of het gekakel van de nonnetjes, die, opgeschrikt 
door een ongewonen maatregel van de priorin, de hoofden 
bijeensteken": ik denk aan zijn Adellfike armenzorg " bij het 
bestudeeren van oude rekeningen zag hij "de vorsten en edelen 
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de poort binnentrekken en den eerewijn ontvangen, den rent
meester zitting houden om de pachthoenders en de bedezwijnen 
in ontvangst te nemen, de metselaars en timmerlieden de han
den reppen bij hun werk": ik denk aan zijn Bisschoppelijke 
hofhouding, zijn Huishouden zonder geld. 

Nog ontbreken er enkele trekken, nog is het beeld van dezen 
singulieren mensch niet volledig. 

Wie de persoon van Muller wil schetsen. moet althans even 
gewagen van dat deel van zijn arbeid, dat hij volbracht in de 
besturen en commissies, waarin hij zitting had: Historisch Ge
nootschap en Rechtsbronnen, de Vereeniging van Archivarissen 
en de Commissie voor 's Rijks Geschiedk. Publicatiën, Monu
menten- en Musea-commissie - en zoovele andere. Van 
sommige was hij, en hij alleen, de drijfkracht; overal telde 
hij mee en woog zijn advies; hij was er altijd geheel bij; 
hij gaf zich altijd met volle toewijding. Hoewel hij slecht 
sprak - zooals zijne pen de vaart van zijne gedachten niet 
kon bijhouden en het driftig bewegen van zijn innerlijk leven 
zich uitte in een bijna onleesbaar handschrift: de tafel dreunde 
als hij schreef. zoo joeg bij het spreken de hartstocht hem 
dikwijls zóó aan, dat hij struikelde over zijne woorden -
hoewel hij dus zelden indruk maakte door den vorm of de 
geslotenheid van zijn betoog, bleef hij een geducht tegen
stander door de zakelijke kracht zijner argumenten. Op de 
zaak kwam het hem aan; wie zich al eens mochten ergeren 
aan zijne hebbelijkheid om op elke slak zout te leggen, om geen 
rondgaand stuk te laten passeeren zonder er een nota aan toe 
te voegen, zij herinnerden zich spoedig, dat zijn misschien te 
groote ijver alleen de zaak zelve wilde dienen, nooit voortsproot 
uit kleine, persoonlijke bedoelingen. 

Hoe fel brandde het levensvuur in dezen mensch! Hij gunde 
zich zelf geen rust, ook anderen niet, die met of voor hem 
werkten; hij veronderstelde bij hen zijn eigen toewijding, zijn 
eigen arbeidslust en arbeidskracht. Zijne zucht tot daden joeg 
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hem steeds aan; de heilige drift van het ontwerpen verflauwde 
niet in hem bij het volvoeren en voltooien. Zijn ontembare wil, 
die bergen van bezwaren verzette, die van geen wijken of 
buigen wist, moest zich volop uitvieren, zette door tot hèt einde. 
Wat kostte het hem een moeite zich te schikken in wat hem 
mishaagde! Hoe kon hij ook rebelleeren tegen het onafwendbare! 

Door te verharden in een eenmaal opgevatte meening werd 
hij soms onbillijk. Zoo in zijn artikel 1) over Huizinga's 
HerfsttiJ' der Mz'ddeleeuwen. In die beoordeeling mis ik niet 
alleen een gulle erkenning van de ongemeene waarde van dit 
boek, dat door geen ander Nederlandsch historicus geschre. 

ven had kun n e n worden, maar zij hindert mij door haar 
onrechtvaardigheid: Muller dringt aan Huizinga een geheel ander 
werkplan op, een geheel andere bedoeling met zijn boek dan 
Huizinga zelf gehad heeft, en meet het dan met dezen maatstaf. 

Een gemakkelijk mensch in den omgang was hij waarlijk niet. 

Om door hem te worden ontzien, moest men zich van hem 
hebben vrij gevochten; wie dat niet konden, gingen onder hem 
gebukt, bleven tegen hem mokken. Menigeen heeft hij gewond 
door scherpen spot of schamperen hoon; hij schermutselde 
graag, maar vergat soms een dop op zijn fleuret te zetten; 

als er geen leven in de brouwerij was, zorgde hij zelf daar· 
voor; als zich geen tegenstander opdeed, schiep hij er een 
in zijne verbeelding; in zijne geschriften laat hij zich dikwij.ls 
door iemand in de rede vallen; deze interpellant beleeft daar 
dan gewoonlijk weinig plezier van, Ook in den omgang met 
zijne beste vrienden zocht hij de geneugte van het plagen; 

hij kon het niet laten: even prikkelen, even uitdagen, in woord, 
maar vooral in geschrift; met wat een vermakelijke kattebelletjes 
kon hij u niet bestoken! 

Roem en eer zijn hem volop bij zijn leven toegestroomd, op 

de vele gedenkdagen die hij heeft gevierd, maar ook daarbuiten. 
Hoe hoog zijn ambt. en vakgenooten hem schatten, werd hem 

1) Onze &uw, Jaargang 1920, Afiev. 1. 
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meer dan eens openlijk betuigd. De Utrechtsche Universiteit 

kende hem een doctoraat honoris causa toe. De Nederlandsche 
regeering verleende hem hooge onderscheidingen. 

Onverschillig voor eerbetoon was hij niet. Maar eerzucht 
spoorde hem niet tot zijn werk. Dien prikkel behoefde hij niet. 
Hij werkte omdat hij niets liever deed, omdat hij zoo intens 

genoot van de werkzaamheid van het scheppen. En al was de 
erkenning zijner verdiensten hem niet onwelgevallig, hooger dan 
elk bewijs van achting of bewondering - hij sprak het meer dan 
eens uit - stelde hij een uiting van toegenegenheid of vriendschap. 

Want deze hoekige man, m~t zijne schichtige, schutterige 

bewegingen, deze lastige potentaat, die menigeen door zijne 
grimmige uitvallen vervaarde, had een week gemoed, over
gevoelig bijna. Hij snakte naar teederheid. 

De goedheid van zijn hart bleek uit de onbezweken trouw, 
waarmede hij zijn vrienden bijbleef. Als hij zich eenmaal had 

gegeven, had hij zich voor goed gegeven. Niets was hem te 

veel voor wie hij vereerde of wien hij vriendschap toedroeg. 
Met welk een rusteloozen ijver heeft hij niet gezorgd voor 

de geestelijke nalatenschap van Bakhuizen van den Brink en 
Fruin! Hoe heeft hij - met Blok en P. L. Muller - zich 
moeite gegeven voor de uitgave der Verspreide Geschriften van 
Fruin, met Blok voor die van P. L. Muller! Wat heeft hij niet 
gedaan om de ballingschap van Paul Fredericq en Pirenne te 
verzachten ! Veel, veel meer dan de meesten onzer weten. En 
met welk een geheele overgave aan hunne persoonlijkheid heeft 
hij het leven geschetst van geleerden, van wie hij hield! 

Schuchter was hij om zijn hart te ontsluiten voor anderen 

dan zijn allerliefsten; toch liet hij zich een enkele maal gaan, 
ook in zijne geschriften; toch vindt men ook daar de uitingen 
van den teergevoeligen mensch, die Muller was. 

In zijn Italiaansche reist'ndrukken - tot op den rand van 

het sentimenteele; "A sentimental ioumey" - maar anders 
dan bij Sterne .. 

In de inleiding .op zijne uitgave der Bn'efwisseling van Bak-
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hUJzen v. d. Brink. waar hij, doelend op v. d. Brink's liefde voor 

Julie Sim on, verteederd spreekt van "eene ziel, die in de stille 
diepten van het menschenleven wordt gered door de liefde". 

Op een andere plaats in dezelfde inleiding, waar hij bekent 
genezen te zijn van zijn vooroordeel tegen Potgieter '- ik heb 

straks van zijne vrees voor hem gewaagd, toen hij nog een 

iongen was - sinds hij zijne brieven aan Huet heeft gelezen: 
daar, in dt·e brieven, "sprak nog wel diezelfde vermoeiende 
behoefte om voortdurend iets geestigs te zeggen, maar ook: de 
inniger mensèh, het nobele karakter en de onbezweken trouw 
aan den vriend, in wien hij is blijven gelooven, ondanks alles". 

Dat heeft Muller met Potgieter verzoend: zijn trouw blijven aan 
de vriendschap met Huet. Ook hij, Muller, bleef trouw aan 
zijne vrienden, ook al stelden zij hem te leur. 

Eindelijk: zijn levensbericht van P. L. Muller, de geheele 
toonaard, waarin dat stuk staat, en het uit dezen mond zoo 

ontroerende slot: "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 haar eenmaal werd voorspeld. maar 
te zelden ten deel valt. Zijne .kracht is in zachtheid volbracht". 

Een lang en gelukkig leven was aan Samuel Muller beschoren. 
Het scheiden uit zijn ambten - door den dwang der wet -
viel hem zeer zwaar; niet alleen omdat hij zich nog krachtig 
en tot geestelijken arbeid in staat voelde, maar hij kon het ook 
eigenlijk niet dulden, dat hem het heengaan werd toegeroepen. 

Hij had intusschen ook in zijn am bteloos leven nog werk 

voor jaren: zijn Oorkondenboek: de uitgave van de documenten 
voor de bouwgeschiedenis van den Dom, waarbij een jong 
geleerde hem ter zijde zou staan; van een omvangrijke serie 
Bisschoppelijke rekeninl;en van Utrecht .. van het tweede deel 

eindelijk der Geschiedenis van de Vereenigde Gods- en gast
hU1·zen te Utrecht, ~aarvan het eerste deel door zijn vriend. 
Pekelharing was in het ~icht gegeven. 
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Alleen van dit laatste werk heeft hij het manuscript nog mogen 
voltooien. Een ernstige kwaal begon zijne lichaamskracht te 
sloopen ; hij kreeg last van benauwdheden en vermagerde 
zichtbaar. 

Zoolang het eenigszins mogelijk was, hield hij vol met werken, 
bleef hij uitgaan, kwam hij ook op de vergaderingen dezer 
Akademie, die hij zelden verzuimde. Mijne medeleden zullen 
zich nog herinneren, dat hij hier, in Januari 1922, het levens
bericht van zijn vriend Fockema Andrere uitbracht. Met een 
angstig hart vergezelde zijne vrouw hem, woonde op de tribune 
de vergadering bij, uit vrees, dat hem iets mocht overkomen. 
Hij droeg het voor van de plaats, waar hij gewoon was te zitten, 
vlak bij de deur, met een 0 zoo zwakke stem, maar hij vol
bracht dan toch zijne taak. 

In den herfst verergerde zijne kwaal. Voor een lang ziekbed 
bleef hij gespaard; op den avond van den 5den December 1922 
is hij kalm ontslapen, in den ouderdom van bijna 75 jaar. 

Het was de wensch van den overledene, dat ik hier zijn 
levensbericht uit zou brengen. 

De plicht der dankbaarheid gebood mij, deze taak op mii te 
nemen en er mij, naar mijne beste krachten, van te kwijten. 

Ik ben immers aan Samuel Muller veel, zeer veel verschul
digd, voor mijne vorming als wetenschappelijk man, maar voor 
meer dan dat: hij heeft mij een vaderlijke genegenheid toege
dragen, en die metterdaad getoond, in alle omstandigheden van 
mijn leven. 

Wat Bakhuizen van den Brink uitsprak bij het graf van zijn 
leermeester en ouderen vriend Bake, dat kan ook ik naar 
waarheid getuigen: Samuel Muller heeft voor mij gedaan, wat 
een vader voor mij zou kunnen gedaan hebben, en het doet 
mij somber aan, dat met hem de laatste is heengegaan, aan 
wien zich voor mij het gevoel van piëteit, in den strengsten 
zin des woords, hecht. 

G. W. KERNKAMP. 
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LIJST DER GESCHRIFTEN 1) 

VAN 

Dr. Mr. S. MULLER FZN. 

1872 . 

Mare clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland 

en Nederland in de zeventiende eeuw., - Academisch proef

schrift. - Amsterdam, Frederik MulIer. 

1874. 

Geschiedenis der Noordsche Compagnie. - Door het Provo Utr. Gen. 

v. Kunsten en \Vetensch. bekroond en uitgegeven antwoord op 

een door dit Genootschap uitgeschreven prijsvraag. - Utrecht, 

Gebr. van der Post. 

1875· 
Brieven van Louise de Coligny. - Bijdr. V. vaderl. gesch. en oudheid

kunde, Nieuwe reeks, VIII, 305-346. 

1875-1919. 

Verslag over den toestand der (sedert 1881: over het voorgevallene in 
de) gemeente-verzamelingen (van Utrecht). - Opgenomen in 

Verslag van den toestatld der gemeente Utrecht, over de jaren 

1874-1918. 

1) Bij het samenstellen van deze lijst heb ik, tot aan het jaar 1914, 
gebruik kunnen maken van "De Geschriften van Mr. Dr. S. Muller Fz., 
1872-1914. Bibliografisch overzicht, hem aangeboden ter herdenking 
van zijn veertigjarige ambtsvervulling, als archivaris der gemeente 
Utrecht, samengesteld door Corn. L. de Leur." Deze bibliographie is 
hier in verkorten vorm overgenomen. - Dr. H. E. van Gelder publi
ceerde een systematisch overzicht van MulIer's geschriften, tot op het 
jaar 1914, in het N ederlandsch Archievenblad, 22ste jaargang, blz. 
II4-133;een vervolg hierop, voor de jaren 1914-1922, vindt men 
achter zijn Levensbericht van Dr. Mr. S. Muller Fzn. in Levensbe
richten. van de Maatseh. der Ned. Letterkunde te Leiden, 1922-1923. 
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1876. 

Gothiek of Renaissance? - De Nederl. Spectator, 1876, 35-36. 
Beoordeeling van; N. 'vVo Posthumu5, De Nederlanders en de Itoord

poolexpeditiën. - De Gids, 1876, I, 401-405 .. 

Mr. F. N. M. Eyck van Zuylichem. - De Nederl. Spectator, 1876, 

191- 194. 
Cornelis de Houtman en zijn monument. - Nieuwe Rott. Cour., 1 Sept. 

1876. 
Nog eens over COrtlelis de Houtman. - Nieuwe Rott. Cour., 9 Sept. 

1876. 
Grotü,s contra mare liberum. - Bijdr. v. vaderl. geschd. en oudheidk., 

Nieuwe reeks, IX, 222-229. 

De magistraatsbestelling te Utrecht onder de RePl4bliek. - Kroniek 
v. h. Hist. Gen., X,"CXI, 289-348. 

De kunst, het Protestantisme et. de rijks-adviseurs. - Het Vaderland, 

12, 13 en 14 Dec. 1876. 

Een en ander over Trecht en Utrecht. - BIjdr. v. vaderl. geschd. en 
oudheidk., Nieuwe reeks, IX, 282-313. 

De eerste reizen der Nederlanders naar de Noordpool. - Eigen Haard, 

1877. 98-102, I07-11I. 
De Nederlandsche noordpoolreizen na Barendsz. - Eigen Haard, 1877, 

132-136. 
De reizen der Nederlanders naar de NoordPool. - Haarlem, Kruseman 

en Tjeenk Willink. (Afzonderlijke uitgave van de twee voor
gaande artikelen). 

Een tocht naar het Noorden. - Utr. Dagblad, 20 April 1877. 

Onze rechterlijke archieven. - De Nederl. Spectator, 1877, 225-227, 

235-238, 245· 
Beoordeeling van: H. de Jager, Het Brielsclie archief. - De Gids, 1877, 

IV, 192-197. 
Utrechtsche plateelbakkerijen. - Archief v. Nederl. Kunstgeschd., 1, 

145-151• 

1878. 

Detectio Freti Hudsoni or Hessel Gerritsz's collectîon of tracts by him
seU, Massa and de Quir On the N. E. and W. passage, Siberia 
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and Australia. Reproduced, with the Maps in photolithograPhy 
in Dutch atld Latin af ter the editions of 16I2 and 1613. Aug
mented witlt a new Englislt trans/at jon by Fred. Jolt. Mitlard. 
And an essay on the origin and design of this collection by S. 

Muller Fzn. - Amsterdam, Fred. Muller en Co. 

Openbare verzamelingen der gemeente Utrecht. - Catalogus v. d. top 0-

graphischen atlas der stad Utrecht. - Utrecht, Beyers. 

Openbare zIerzamel. der gem. Utrecht. - Catalogus v. d. historischen 
atlas van Utrecht. - Utrecht, Beyers. 

Openbare verzamel. der gem. Utrecht. - Catalogus v. d. topograPhi
schen atlas der provo Utrecht. - Utrecht, Beyers. 

Moet het college van rijksadviseurs opgeheven worden? - Algemeen 
Handelsblad, 8 Dec. 1878. 

1879· 

Het oprichten een er vroedschap te Utrecht. - Bijdr. en Meded. v. h. 

Hist. GeIl., Il, 73-'-94. 

Smeerenburg. - Eigen Haard, 1879, 100-104. 

Eene gemeentelijke adviseurscommissie. - Nederl. Kunstbode, 1879, 

100--103· 
Nog iets over de graven in de Hofkapel. - Nederl. Kunstbode, 1879, 

141-142. 

Inventaris van het goud- en zilverwerk der Utrechtsche geestelijke 
gestichten in 1578. - Archief v. d. geschd. v. h. aartsbisdom 
Utrecht, VII, 284-350. 

Nog iets over de Groote- of St. Laurentius-kerk te Rotterdam. 
Nederl. Kunstbode, 1879, 217-219. 

De St. Jat!skerk te Utrecht. - Nederl. Kunstbode, 1879, 221-222. 

De Duitsche orde, Balije van Utrecht. - Eigen Haard, 1879, 49G-494. 

(Ook opgenomen in de in 1904 verschenen Oud-Utrechtsche ver
tellingen.) 

In Memoriam (L. R. Koolemans Beynen). - Eigen Haard, 1879, 514. 

1879-192 1. 

(Verslag omtrent) Het Oud-provinciaal archief en het archief der vijf 
kapittelen te Utrecht, sinds 1887: Het oud-provinciaal archief in 
Utrecht, sinds I894: Het rijksarchief in Utrecht. - In: Versla
gen omtrent 's Rijks oude archieven, op de genoemde jaren. 
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1880. 
De Utrechtsche archieven. J. Schildersvereenigingen te Utrecht. -

Utrecht, J. L. Beyers. 
Schema. van de inventarissen van het archief der gemeente Utrecht. 

(Bijlage bij: Verslag over den toestand der gemeente-verzamel. 

v. Utrecht over 1879.) 
De schilderijetl van Jan van Scorel in het Museum Kunstliefde te 

Utrecht, beschreven en toegelicht. - Utrecht, J. L. Beyers. 
Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaa11de 

handschriften en litteratuur. - Werken v. h. Hist. Gen. te 

Utrecht, Nieuwe serie, No. 31. 
Drie bisschopsgraven. - Nederl. Kunstbode, 1880, 377-380. 
Openbare verzamel. der gemeente Utrecht. - Catalogus van het archief. 

Vierde afdeeling. Nieuw archief. 1814-1880. - Utrecht, van 
Boekhoven. 

Schilders, beeldhouwers enz., voorkomende in de rekeningen der stad 
Utrecht. - Archief ~r. Nederl. Kunstgeschd., Il, 239-27°. 

Trop de zèle. - Utr. Dagblad, 4 Dec. 1880. 

1881. 

Aanteekeningen betreffende den bouw van den Dom te Utrecht. -
Nederl. Kunstbode, 1881, 159. 

Kerktorens in het Sticht. - Nederl. Kunstbode, 1881, 159. 

(In samenwerking met Dr. J. H. Gallée:) Berijmd verhaal van het 
beleg van IJsselsteyn door Gelder en Utrecht in 15II. - Bijdr. 
en Meded. v. h. Hist. Gen., IV, 665-703. 

Openbare verzamel. der gemeente Utrecht. - Catalogus van de biblio
theek over Utrecht. - Utrecht, Beyers. 

Het zoogenaamde leenrecht der St. Paulus-abdij te Utrecht. - VersI. en 
M eded. der Vereen. tot uitgave der bronnen v. h. oud-vaderl. 

recht, I, 57-79. 
Beoordeeling van: Historische atlas van Noord-Nederland, van de 16de 

eeuw tot op de scheiding van België, door Mr. G. Mees Azn. 
- De Gids, 1881, lIl, 379-383. 

Jan van Scorel als ingenieur. - Archief v. Nederl. Kunstgeschiedenis, 

IIl, 243: ~254. 
1882. 

Spanjaardsgat. - Eigen Haard, 1882, 82-86. (Ook opgenomen in de 
in 1904 verschenen Oud-Utrechtsche vertellingen). 
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Fragment eener Kroniek van het voorgevallene te Utrecht in [524-
[548 door Jhr. Herbaren van Aemsfel van Mijnden, heer Vat, 

Ruwiel. - Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen., V, 328--352. 
Memorie van tgeene my is voorgekoome in het besolliciteren van de 

Vroedschaps-Plaats van de stad Utrecht, gevaceert door de doot 
van den heer ontfanger Mlmsveldt. - Bijdr. en Meded. v. h. 
Histor. Gen., V, 421-422.) 

Getuigenverhoor te Antwerpen over het maken van ontwerpen van 
gebouwen in de 16de eeuw door schilders, goudsmeden, timmer
lieden en metselaars. - Archief v. Nederl. Kunstgeschd., IV, 

227-245. 

Blinde leidslieden. - De Nederl. Spectator, 1882, 302-303. 

1883· 

Jan van Scorel en Gustaaf Wasa. - Archief v. Nederl. Kunstgeschd., 
V,I-3. 

Oude rechterlijke archieven in Utrecht. (Bijlage bij Verslag v. h. oud
provo archief en het archief der vijf kapittelen te Utrecht, over 

[882). - Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, V, 168--174. 

Verhaal van het beleg van het kasteel Vredenburg te Utrecht in 1576, 
door eenen ooggetuige. - Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen., VI, 
147-216. 

Aanteekening betreffetlde den rechtstoestan.d van goederen, onderwor

pen aan de uitkeering van haankoren. - Versi. en M eded. der 

Vereen. tot uitgave der bromlen v. h. oud-vaderl. recht, I, 223-

227· 
Twee Stichtsche leenrechten. - Versl. en Meded. der Vereen. tot uit

gave der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, I, 227-254. 
Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kltnst. - De Nederl. 

Spectator, 1883, 164-165. 
Contract van den schilder Joost Droochsloot met eenen Utrechtschen 

kunstkooper, 1620. - Archief V. Nederl. Kunstgeschiedenis, V, 

328--330. 
De onthulling van het standbeeld van graaf Jan van Nassau. - Eigen 

Haard, 1883, 516-518. 

1883-1885. 

De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. - 4 dee1en, waar
van één Inleiding, en één Glossarium. - Werken der Vereen. tot 
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uitgave der bronnen v. h. oud-vaderl. recht. - Eerste reeks, No 
3. - De "Inleiding" is ook afzonderlijk uitgegeven onder den 
titel: Recht en rechtspraak te Utrecht in de middeleeuwen. In
leiding tot de studie der Utrechtsche rechtsbronnen. - 's Gra
venhage, Mart. Nijhoff, 1885. 

1884. 

Openbare verzamel. der gemeente Utrecht. - Catalogus van het archief 
Derde afdee/ing. I795-18I3. - Utrecht, Beyers. 

Mr. A. D. de Vries Az. - Algem. Handelsblad, 24 Febr. 1884. 
(Inventarissen van) Het oud-provinciaal archief en het archief der vijf 

kaPittelen te Utrecht. - Overzicht van de inventarissen der oude 

rijks-archieven in Nederland, 's Gravenhage, 1884, blz. 30-33. 
E%ecutie aan land door in gebruik geven in plaats van toewijzing. -

Vers/. en M eded. der Vereen. tot uitg. der bronnen v. h. oud
vaderl. recht, J, 368-369. 

Formaliteiten bij geheime en kerkelijke huwelijken in de I6de eeuw. -
Vers!. en Meded. der Veree,~. tot uitg. der bronnen v. h. oud

vaderl. recht, I, 369--374. 
Oordeel van Frederik den Groote mier prins Willem IV. - De Nederl. 

Spectator, 1884, 146--147. 
Nog Jacobus Amstelaedamensis. - De Nederl. Spectator, 1884, 338. 

'. 

Inventaris v. h. archief der provo Utrecht, van dU1 vroegsten tijd tot 
en met het jaar I8I3. Boekdeelen en bundels. Supplement. -
Utrecht, Breyer. 

De banklok van Utrecht. - Etudes archéol., linguïst. et histor., dédiées 

à Mr. Ie Dr. C. Leemans, p. 298-301. 
Sprokkelingen uit het archief van het kapittel van St. Pieter te Utrecht 

(1. Verklaringen over het beëedigen van schouten van am
bachtsheerlijkheden door den landsheer, 1535. 11. Ordonnantie 
v. h. kapittel van St. Pieter voor het dagelijksch gerecht van 
Breukelerveen, 31 Maart 1498. IIL Handvrede, Stadvrede. IV. 
Kenning. V. Notarieele gerechtsbrieven, Beterschap, Vredeban, 
Stoklegging. VI. Zeventuig). - VersI. en Meded. der Vereen. 
tot uitg. der bronnen v. h. oud:'vaderl.recht, I, 460---485. 

Merkwaardig raadsvonnis V4n Utrecht.qetreffende de veThouding van 
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den raad tot de schepenbank. - VersI. en M eded. der Vereen. tol 
uitg. der bronnen v. h. oud-vaderZ. recht, I, 485-493. 

Die H ollantsche Cronike van den Heraut. Eene studie over de H 01-
landsche geschiedbronnen uit het Beyersche tijdvak. - Bijdr. v. 

vadert. geschd. en oudheidk., Derde reeks, Il, 1-124. 

Stukken betreffende de Groole en Kleine kalende-broederschappen te 

Utrecht. - Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen., VIII; II7-153. 
Catalogus der schilderijen in het mf,seum Kunstliefde te Utrecht, door 

Mr. A. D. de Vries Az. en A. Bredius, met medewerking van 
Mr. S. Muller Fz. - Utrecht, J. L. Beyers. - In 1893 verscheen 
een Supplement, door Dr. A. Bredius en Mr. S. Muller Fz. 

1886. 

Rijksarchieven in de provo Utrecht. - Catalogus v. h. archief van het 
Kapittel van St. Pieter. - 's Gravenhage, Van Weelden en 
Mingelen. 

Stukken betreffende den strijd der bisschoppen van Utrecht met de stad 
Utrecht over het bezit van heerlij ke rechten. - Bijdr. en M eded. 

v. h. Hist. Gen., IX, 31-125. 
Lebuinus en zijne stichting te Deventer. - De Nederl. Spectator, 1886, 

II7-1I9· 
Der scepene boeck van Utrecht. - Versl. en Meded. der Vereen. tot 

uitg. der bronnen v. h. oud-vaderZ. recht, Il, 31-42. 

Register der inkomsten van de proosdij van St. Piet er te Utrecht in 
het laatst der 13de eeuw. Bijdrage tot de kennis onzer Drentsehe, 
Twentsche en Zutphensche hofrechten. - Versl. en Meded. der 
Vereen. tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, Il, 43--65. 

De archivaris der Rijks-archieven in Utrecht Mr. S. Muller Fz. aan 
het Metropolitaan-Kapittel van Utrecht. (Rapport, aan het 

Metrop.-Kapittel uitgebracht over het archief en de kunstvoor
. werpen der Oud-Roomsch-Kathol. Klerezij, en voorstellen betref
fende de regeling daarvan). 

Raadsbesluiten val! Utrecht betreffende geheime godsdienstoefeningen 
der Roomsch-Katholieken in 1652-1655. - Archief v. d. geschd. 

v. h. aartsbisdom Utrecht, XIV, 236-240. 

Getuigenis van een afvalligen priester over de organisatie der R. K. 
Kerk in Nederland omstreeks 1630. - Archief v. d. geschd. v. h, 
aartsbisdom Utrecht, XIV, 241-244. 

33* 



- 35 -

34 

Lijst van R. K. priesters, wien door de vroedschap der i stad Utrecht in 
1657 en 1658 verlol ("geleyde") gege1/en is om inde stad te 
komen. '- Archief v. d. geschd. v. h. aartsbisdom Utrecht, XIV, 
245-246. . 

Een bezoek te Groningen en Emden in het jaar 1617. - Oud-Holland, 

IV, 109--112. 

Beoordeeling van: P. A. N. S. van Meurs, Geschiedenis en rechtsont
wikkeling van Elburg (academ. proefschrift). - Rechtsgel. 
Magazijn, V, 397-402. 

Beoordeeling van: Mr. S. J. Fockema Andreae, De stad VoUenhove en 
haar recht. Eene bijdrage tot de Overijsselsche rechtsgeschiede

nis. - Rechtsgel. Magazijn, V, 508-520. 

A. Buchelius, Observatiotu!s ecclesiastica sub presbyteratu meo, 1622-

1626. - Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen. X, 1-63. 

De verandering, in het beheer val! del! Lekdijk Bovetldams gemaakt 

door KarelV. - Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen., X, 146-172. 
Stukken over de twisten der stad Utrecht met de huren van IJsselstein 

in 1510 en 1511. - Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen., X, 208-226. 
De oprichting van het college van Gedeput. Staten van Utrecht. - Bijdr. 

en Meded. v. h. Hist. Gen., X, 337-375. 
Luxemburgsche folklore. - De Nederl. Spectator, 1887, 176-177. 

Collatierecht en incorporatie van kerken, - Archief v. Nederl. kerk

geschd., 1I, 193-218, 337-371; lIl, 280-336. 
Eene geschiedenis van handel en nijverheid (naar aanleiding van: Dr. 

T. Geering, Handel und Industrie der Stadt Baul). - De Gids, 

1887, III, 538-550. 
Het archief der Oud-bisschoppelijke Klezerij te Utrecht. - Bijdr. v. 

vaderl. geschd. en oudheidk., Derde reeks, IV, 209-220. 

1888. 

Een regentenstuk van Johan van der Meer. - Oud-Holland, VI, 25-32. 

(Ook opgenomen in de in 1904 verschenen Oud .. Utrechtsche ver
tellingen.) 

Gedenkschriften van Jhr. Herberen van Mijnden. - Bijdr. en Meded. 
v. h. Hist. Gen., XI, 1-69. 
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Drie Utrechtscke kroniekjes vóór Beka's tijd (I Annalen van het kapit
tel van St. Marie te Utrecht, IJ Catalogus episcopotum Ultrajec

tinorum, III BeHa campestria inter episcopos Trajectenses et 
comites Hollandie). - Bijdr. en Meded. v. h. Hist. Gen., XI, 460 

-508. 

Vonnis van den abt van St. Paulus te Utrecht, gewezen op advies van 
een Doornikschen rechtsgeleerde, 1294. - VersI. en M eded. der 
Vereen. tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, Il, 190--199. 

Redevoering ter opening v. d. Algem. Verg. v. h. Provo Utr. Gen. v. 
K. en W., 26 Juni 1888, in Verslag v. d. Algem. Verg. enz. 1888, 

5-36. - Afzonderlijk uitgegeven onder den titel: Het middel
punt in de geschiedenis der Nederl. gewesten. Utrecht,Bosch 

en Zoon. (Ook opgenomen in Schetsen uit de Middeleeuwen, 
1900). 

Eene middeleeuwse he dorpspastorie. - De Gids, 1888, lIl, 76-üS. 
(Ook opgenomen in SehetsetJ flit de Middeleeuwen, 1900). 

De kronieken van Holland van Jan zlan Naeldw·ijck. - Bijdr. V. vadert 

geschd. en oudheidk., Derde reeks, IV, 392-404. 

188g. 

De Woudenbergsche meetlte. - Versl. en Meded. der Vereen. tot uitg. 
der bronnen V. h. oud-vaderl. recht, Il, 246-264. 

Het inkomen eener middeleeuwsche kerkvoogdij. ---:- De Gids, 1889, 1I, 

502-526. (Ook opgenomen in Schetsen uit de Middeleeuwen, 

1900). 
De aankoop der H ollandsche handschriften van Sir Thomas PhilliPs 

te Cheltenham. - Bijdr. V. vadert. gesch. en oudheidk., Derde 
reeks, V, 104-122. 

Mandamenten van bisschop Aerttt van H oern tot handhaving der 
kerkelijke tucht, 1372-1375. - Archief v. d. geschd. v. h. aarts
bisdom Utrecht, XVII, 124-146. 

Nog eens het regentenstuk van Johan van der Meer. - Oud-Holland, 
VII, 159-160. 

ColiatieJ'echt en ambtsbejag. Bijdragen tot de geschiedenis van het ver
geven ,van beneficiën en ambten bij tourbeurten. - Bijdr. v. 

vaderl. geschd.en oudheidk., Derde reeks, V, 423-462,met 

naschrift van 1892: VI, 75-80. (In omgewerkten vorm opge
nomen in Schetsen uit de Middeleeuwen, 1900). 
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Levensschets van Dr. P. A. Tie/e, in leven bibliothecaris bij de Rijks
Univ.-bibliotheek te Utrecht. - Utrechtsch Jaarboekje '1/001' 

1890, blz. 268--277. 

1889--1891. 

De registers en rekeningen van het bisdom Utrecllt, 1325-1336. - 2 

deelen. - Werken v. 11. Hist. Gen., Nieuwe serie, No. 53 en 54. 

1890· 
Openbare verzamel. der gemeente Utrecllt. - Catalogus van het archief. 

Tweede afdeeling. 1577-1795. - Utrecht, Beyers. 
Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom 

in de middeleeuwsche steden. - Verhandel. Kon. Akad. v. Wet., 
afd. Letterk., XIX, 4de stuk. 

Iets over Jhr. Everard Meyster. - Losse halmen uit 't Sticht, blad 38. 
(Ook opgenomen in Oud-UtrecMsclle vertellingen, I904). 

Het dorpsbestuur van Amerongen in 1399. - Versl. en Meded. der 
Vereen. tot uiig. der bronnen v. 11. oud-vaderl. recM, 1I, 357-358. 

Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht. Programma. 
- 's Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij. 

Een bezoek aan de immuniteiten der Utrechtsche kapittelen. - De Gids 
1890, 1I, 23~273. (Ook opgenomen in Schetsen uit de Middel

eeuwen, 1900). 

Beoordeeling van: W. Bezemer, Bijdrage tot de kennis van het oude 
cijns- en grondrenterecht in Brabant. - Rechtsgel. Mag., IX, 

424-426· 
De hervorming der Utrechtsche begijnlluizen in 1613. - De Oud-Katho-

liek, 1890. 90-93, 97"7"99· 
Antwoord aan X. - De Nederl. Spectator, 1890, 337. 

1891. 

V 001'100 Pig verslag over de werkzaamheid der Vereeniging (tot ver
betering van armenzorg te Utrecht). - Meded. v. d. Ver. tot 
verbet~ v. armenzorg te UtrecM, No.· 1, blz. 2--6. 

Das Eigentum an den Domcurien der deutscllen StUter . • - Westdeut

sche Zeitschr. f. Gesch.und Kunst, X, 341-374. 
Eene Stichtsclle dingtaal van doodslag. - VersI. en Meded. der Vereen. 

tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recllt, Il, 508-5I4. I Een 
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manier, hoe men claghen zal milter doder hant. II Recht te 
spreken om grasgeit int ghestichte van Utrecht. III Van ver
Plegen. IV Van een heymelick gericht, dat duer Karalum Mag
num inghesat is, ende die veem ghenaempt werdt. - Versl. en 
M eded. der Vereen. tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, 

lI, 514-517. 
Ons Museum van oudheden. - Utr. Dagblad, 7, 14, 21, 28 Juni, 5, 12, 

19, 26 Juli, 2 en 9 Aug. 1891. - Deze artikelen zijn in 1892 ver
eenigd uitgegeven onder den titel: Gids door het Stedelijk 
museum van oudheden te Utrecht. Utrecht, J. L. Beyers. Een 

tweede, herziene uitgave verscheen in 1906, een derde in 1913, 

beide bij Leydenroth, Utre~t. 
La maisOtt hollandaise au temps de·Louis XIV. - Utrecht, J. L. Beyers. 
Het Bullarium Trajectense (Naar aanleid. v. de eerste aflev. van Dr. 

G. Brom, Bullarium Trajectense). - De Nederl. Spectator, 189I, 
235-237. (De verschijning van de volgende afleveringen werd 
door Mr. Muller aangekondigd in De Nederl. Spectator 1892, 

II7; 1895, 385; 1897, 25·) 
.concentratie van armenzorg. - Meded. v. d. Vereen. tot verbef. ti. 

armenzorg in Utrecht, 1891, No. 2, blz. 2-4. 
Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht. - Regesten 

van het kaPittel van St. Pieter. - 's Gravenhage, Algem. Lands

drukkerij. 

Inventaris van het archief der provo Utrecht, van den vroegsten tijd tot 
en met het jaar I8I3. Boekdeelen en bundels. 2de Supplement. -
Utrecht, Breyer. 

Het archief der /Jisschoppen van Utrecht. (Bijlage bij het verslag van 

bet oud-provo arci).ief in Utrecht over 1890, in Verslagen omtrent 
's Rijks oude archieven, XIII, 199--226). - Ook afzonderlijk uit
gegeven ('s Gravenhage, Algem. Landsdrukkerij) onder denzelf· 
den titel. 

Het oudste cartularium van het Sticht Utrecht. - Werken V. h. Hist. 

Gen., Derde Serie, No. 3. 
Recht der keurmedigen te Deventer. - Verst. eti Meded. der Vereen. tot 

uitg. der brontie,n' V. h. oud-vadert. recht, lI, 644--<ï46. 
Eene Utrechtsche prinses (naar aanleiding van: Das Leben der 
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Prinzessin Char!. Amélie de la TrémoilJe, Gräfin van Alden
burg, erzählt van ihr selbst. Eingel. van Dr. R. Mosen). - De 
Nederl. Spectator, 1892, 96-97. (Gewijzigd opgenomen in Oud
Utrechtsche vertellingen, 19(4). 

Provinciale historiographie (naar aanleid. v.: Osnabrücker Geschichts

queUen J). - De Nederl. Spectator, 1892, 101-103. 

Eene middeleeuwsche kerspelkerk. - De Gids, 1892, lIl, 93-128. (Ook 
opgenomen in: Schetsen uit de Middeleeuwen, 1900). 

De inrichting Ollzer archief-invelltarissell. - Neder? Archievenblad, 

1892-93, 44-46. 
De portretten der ouders vall prins Willem J. - Eiget! Haard, 1892, 

724-726. 

1893. 

Openbare verzamel. der gemeellte Utrecht. - Catalogus van het archief. 
Eerste afdeeling. II22-IS77. - Utrecht, Beyers. 

(De "Geschiedenis van het archief", blz. V - LXXXVIII van dezen 
catalogus, is onder denzelfden titel afzonderlijk verschenen bij J. 
L. Beyers, Utrecht). 

Nog eenige stukken betreffende det! strijd der bisschoppen van Utrecht 
met de stad Utrecht over het bezit van heerlijke rechtm. - Bijdr, 
en Meded. v. h. Histor. Gen., XIV, 227-266. 

Inleiding bij Mr. R. Fruin Th. Az., Catalogus van de archieven de 
collegiën, die voor 18II binnen de tegellw. provo Utrecht rechter 
lijke fut!ctiën uitgeoefend hebben. - Utrecht, Breyer. 

Voor onze monumenten. - De Gids, 1893, II, 340-344. 
Het hoofdbeginsel voor de ordming van archievm. - Nederl. Archie· 

venblad, 1893-94, 9--21. 
Bericht over de aanwinst van de charters der Utrechtsche en Deven· 

tersche landskisten voor het Utr. rijksarchief. - Nederl. Archie· 

ven blad, 1893-94, 98-99. 

1894. 

lets over armenverzorging binnen Utrecht in vroeger eeuwen. - Lief
degaven v. d. Vereen.. tot verbet. v. Armenzorg, blz. 3-4. 

Lijst van de in het depót der Utr. Rijksarchieven aanwezige archieven 
C1! verzamelingen (Bijlage bij het verslag over het archief ov.et 
1892). - Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, XV, 309--

317· 
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De cyrograaf van 1083. - De Nederl. Spectator, 1894, 80. 
Nijmegen op zijn smalst. - Nieuwe Rott. Cour. 26 'Mei en 5 Juni 1894. 
Nog eenige regelen voor het ordenen van archieven. - Nederl. Archie-

venblad, 1894-95, 22-27. 
Opleiding van archivarissen in Pruisen. - Nederl. Archievenblad, 

1894-95, 60, 61, 92. 
Robert Fruin. - De Gids, 1894, Il, 353-362. 
Adellijke armenzorg. - Geschiedk. Opstellen aangeboden aan R. Fruin 

bij zijn aftreden als hoogleeraar. (Ook opgenomen in Schetsen 
uit de lvliddeleeuwen, 1900). 

Bericht over de aanwinst van 64 bisschoppelijke charters voor het Utr. 

rijksarchiefdeNt. - Nederl. Archievenblad, 1894-95, 72-74. 

Den heere Jan Veth. - Weekblad De Amsterdammer, 30 Sept. 1894. 
(Naar aanleid. van: Jan Veth, Kunsthistorici en Kunstkritiek, in 
hetzelfde weekblad). 

Aan den Edelachtb. Heer Mr. van Diggelen, lid v. d. gemeenteraad te 

Zwolle. - Provo Overijss. en Zwo/sehe Courant, 8 Oct. 1895, 

daaruit overgenomen in Nederl. Archievenblad, 1894-95, 76--79. 
De organisatie van het archief van Keulen. - Nederl. Arehievenblad, 

1894-95. 79-81. 

Jaarverslag van den Voorzitter (sinds 1899: Toespraak van den Voor

zitter) der Vereen. V. Arèhivar. in Nederland. - Ned. Archie

venblad 1894-1895 tot en met 1919-1920. - De toespraak van 
1894, getiteld: "Pro domo", die van 1900, getiteld: uH et Ar
chiefwezen in 1899" en die van 1902, getiteld: "Het Archief
wezen in 1901-'02" zijn afzonderlijk uitgegeven: Groningen, 

Erven B. van der Kamp. 

Mr. Hugo Wstine, Het rechtsback van den Dom vat' Utrecht. -
Werken der Vereen. tot uitg. der bronnett v. h. oud-vaderl. 

recht, Eerste reeks, No. 18. 

Het oorkondenboek van Groningen en Drenthe. - De Nederl. Specta

tor, 1895, 52-54-
Ethnographie en kunstkritiek. Den heere Jan Veth.- - Weekblad De 

Amsterd., 28 April 1895. 
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Een Zwitsersche geestvertt'ant. - Nederl. Archieven blad, 1895-96, 

71-74-
Legesheffing voor het gebruik der oude kerkregisters. - Nederl. Ar

chievenblad, 18<)5-96. 93-96. 
Het verslag van Dr. Brugmans aan de Regeering over zijne Engelsche 

reis. - Nederl. Archievenblad, 18<)5-9Ó, 99-102. 
Verslag over de opgravingelI van Romeinsche oudheden te Vechten. -

Bijlage bij Verslag A/gem. PrOT!. Utr. Gen., 18<)5. 

Amsterdamsclle bespiegelingen over het RasPhuispoortie en nog iets. -
Weekblad De Kroniek, 15 Sept. 1895. 

18<)6. 

Jan Wagenaar's opvolger (naar aanleid. van: P. J. Blok. Geschied. v. 
h. Nederl. volk, deel I en II). - Tweemaandelijksch tijdschrift, 
2de jaarg., III 4II-444-

Bijdragen voor een oorkonden boek van het sticht Utrecht. - Regesten 
van het archief der stad Utrecht. - Utrecht, Breyer. 

Brieven van Alberdingk Th~jm. - De Nederl. Spectator, 18<)6, 120-122. 

Beoordeeling van: Beiträge zur Gesc/tichte vornehmlich Kölns und der 
Rheinlande. (Zum Boen Geburtstag Gustav von Mevissens dar
gebracht van dem Archiv der Stadt Köln). - Museum IV, 

125-128. 
De graven beeldjes in het Rijksmuseum. - Weekblad De Kroniek, 7 

Juni 1896. 
De tentoonstelling betreffende de geschiedenis der (Utr.) Hoogeschool 

in het Stedel. Museum. - Utr. Dagblad, 21 en 24 Juni 1896. 
(Omgewerkt en vermeerderd, opgenomen in Oud-Utrechtsche 

Vertellingen, 1904, onder den titel: Onze hoogeschool in beeld). 
Het rechtsboek van den Dom (Nalezing op de inleid. van Wstinc's , 

Rechtsboek v. d. Dom, zie hiervóór, op het jaar 1895). - Versl. 
en Meded. der Veree1l. tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. 
recht, lIl, 325-332. 

Geschiedenis van het perceel op hel Vreeburg, behoorende aan M. P. de 

Meyer. - Utrecht, van Boekhoven. 
Een conflict tusschen het geestelijke en het wereldlijke rechtte Steen

wijk in IS02. - Bijdr. tot de geschd. van Overijssel, 2de Serie, I, 
I 93-201. 
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De Dom van Utrecht. - Uir. Dagblad, 25, 28, 31 Oct. en 1 Nov. 1896 
(Omgewerkt opgenomen in Oud-Utr. VertelI. 1904). 

Wetenschappelijk en praktisch en Naschrift bij P. ]. Blok: Aan het 
heilîge huisje geraakt. - Ned. Archievenblad, 1896-97, 46-51 

en 83--85 (over het vraagstuk van chrono!. àf system. indeeling 
der archiefinventarissen). 

Naschrift bij F. de Bas, Het krijgsgeschiedk. archief. - Ned. Arcl.ie· 

ven blad, 1896--97, 56-57· 
Het oudste zegel der familie. van Lijnden. - De iVavorscher, 1896,667. 

1897. 

Éen Nederlandsch kartel. - Sóciaal Weekblad, 1897, 13-14 en 21-22. 

(In polemiek met den heer \Vibaut volgden hierop: H andels
compagnieën en kartellen, Soc. Weekbi. 1897, 133-134 en 163). 

Een Italiaansche geestverwant. - Ned. Archievenblad, 1896-97, 101-

IlO. 

Santganghen. - De Nederl. Spectator, 1897, 81. 
Rekeningen van den drost van Twenthe over 1]36-1339. - Bijdr. en 

Meded. v. h. Hist. Gen., XVIII, 123-180. 
Die S. Salvatorskirche in Utrecht. Eine merowingische Kathedrale. -

Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst, XVI, 256-292. (In 
1898 in Neder!. vertaling verschenen in: Archief v. d. gesch. v 

h. aartsbisdom Utrecht, XXV, 21-73). 

Utrecht's Mariakerk. - (Uitgave ten gerieve v. d. bezoekers der ten
toonst. v. platen betreff. de St. Mariakerk, in het Stede!. 
Museum te Utrecht). 

Het archiefwezen op de vergadering der Duitsche geschiedkundigen. -

Ned. Archievenblad, 1897--98, II-14. 

Een merkwaardig testament uit 1488. - Versl. en Meded. der Vereen. 
tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, lIl, 384-387. 

De valsche wijbisschop Jacob van Gulik. - Archief v. d. geschd. v. h. 
aartsbisdom Utrecht, XXIV, 187-199. (Ook opgenomen in: 
Oud-Utr. Vertel!., 1(04). 

Het koffiehuis naast den Domtoren. - Ulr. Dagblad, 12 Dec. I897. 
(Ook opgenomen in Oud-Utr. VerteU. 1904). 

1897-1898. 

De gilden en het regeeringstoezicht. op handel en nijverheid in de Mid-
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de/eeuwen (naar aan!. van: Mr. J. e. Overvoorde en Mr. J.G. 
e. Joosting, De gilden van Utrecht tot 1528). - De Gids, 1897 
Il, 490-537, 1898 Il, 255-289, 485-5II. (Omgewerkt opge
nomen in Schetsen uit de middeleeuwen, 1900). 

1898. 

Naschrift bij het Jaarverslag (naar aanleid. v. het overlijden v. d. 
secretaris Mr. M. S. Pols). - Vers!. elt Meded. der Vereen. tot 

\ 

uitg. der bronnm v. h. oud-vaderl. recht, lIl, 555-558. 
Lijst van de zegels aan de middeleeuwsche oorkonden der stad Utrecht, 

in afgietsels voorha1lden bij het U tI'. Gem. archief. - Bijlage 

bij het Verslag v. h. voorgevallene in de gem. verzamel. in 1897. 
- Ook afzonder!. uitgeg., onder gelijken titel, Utrecht, Leyden
roth. - Zie ook op het jaar 1906. 

Het tweede kunstwerk van Derkinderetl te Utrecht. - Utr. Dagblad, 

2 Maart 1898. (Ook opgenomen onder den titel: Utrecht ;11 de 
vijftiende eeuw, in Oud-Utr. Vertell., 1904). 

(In samenwerking met Mr. J. A. Feith en Mr. R. Fruin Th. Az.) 
Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. 
Groningen, Erven B. van der Kamp. - Een tweede druk ver
scheen in 1921. - In 1905 verscheen een Duitsche bewerking der 
Handleiding, door Dr. Hans Kaiser, in 1908 een !tal. bewerking, 
door G. Bonelli en G. Vittani, in 1910 een Fransche bewerking, 
door Jos. Cuvelier en Henri Stein. 

Het landrecht der Proosdij van St. Jan van 1396. - Versl. en Meded. 
der Vereen. tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, lIl, 

587-592 . 

Het recht der keurmedigen in Gooiland. - Versl. en Meded. der 
Vereen. tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, lIl, 592-

597· 
Levetlsbericht van M. S. Pols. - Levmsber. Maatsch. Neder!. letterk., 

1898-99, 57--89. 
De regentenzaal in het Bartholomei-gasthuis. - Utr. Dagblad, 13 Nov. 

18gB. (Ook opgenomen in Oud-Utr. Verf. 1904). 
Veere. - Eigen Haard, 18gB, 741-745. 
Het ubeheer der wetenschappen" door den heer Victor de Stuers. -

Nieuwe Rott. Cour., 29 Dee. 1898. 
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1899. 
De heer de StUMS en de wetenschap. - Nieuwe Roft. Cour., 4 Jan. 

1899. 
De heer de Stuers en de archieven. - Weekblad Hollandia, 1899, 

No. 65. 
Beoordeeling van: Dr. Konrad Plath, Het J4J;lkhof te Nijmegen en de 

nieuwste opgravingen. - Museum, VI, kol. 334-338. 
Robert Fruin. - Alg. Handelsblad, 1 Febr. 1899. 
De universiteitsgebouwen te Utrecht. - Utrecht, de Kruyff. 
Een Geldersch waterrecht. - Versi. en Meded. der Vereen. tot uitg. der 

bronnen v. h. oud-vaderZ. recht, IV, 84-86. 
Nituwe wegen voor de historiographie (Redevoering ter opening der 

Alg. Verg. v. h. Provo Utr. Gen.) in het Verslag dezer verga
der., blz. 7-47. 

(De aanwinsten van het) Stedel. Museum te Utrecht (in 1898). - Bul
letin Oudheidk. Bond I, 15-16. 

Een huishouden zonder geld. - Tweem. Tijdschr., 5de Jaarg., II, 238-
272. (Ook opgenomen in Schetsen uit de Middeleeuwen, Nieuwe 
bundel, 1914). 

De Boeren. - Alg. Handelsblad, 12 Nov. 1 89? 

1900· 

Geschiedenis der fundatiën, beheerd door het College van Regenteh 

der Vereen. gods- en gasthuizen te Utrecht. - Utrecht, Kemink 

en Zoon. 
Door Vlaanderens doode steden. - De Gids, 1900, I, 288-318. 
(Over een in het Utr. Gem. Archief berustend "Scultboeck des came

raers" d.d. 1520, en over andere daar aanwezige particuliere 
rekenboeken). Mededeeling in Ned. Archievenblad, 1899-1900, 

162. 
Die Konservirung von Alterthumsfunden. - Bulletin Ned. Oudheidk. 

Bond, 1,80. 
(Over het reinigen van gepolychromeerde beelden van de later daarop 

aangebrachte verflagen). Mededeeling in Bulletin Ned. Oud

heidk. Bond, I, 96. 
Over Museum-catalogussen. Den keere A. Pit. - Bulletin Ned. Oud

heidk. Bond, I, 98-106 en rrG-II4. 
F. Adema van Scheltema. - Eigen Hai'Jrd. 1900. 148-150. 
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(In samenwerk. met Mr. S. J. Fockema Andreae) Rapport over eene 
verha1UJel. van Mr. J. A. Sillem (getiteld: Tabellen van markt
prijzen van granen te Utrecht in de jaren I393-I644). - Versl. 
en 1,,1 eded. Kon. Akad. 11/ etensch., afd. Letterk., Vierde reeks, 

IV, 165-168. 
Schetsen uit de ,VJiddeleeuwen. - Amsterdam, S. L. van Looy. (De 

artikelen, in dezen bundel opgenomen, zijn hiervóór genoemd 

op de jaren 1888, 1889, 1890, 18g2, 1894 en 1897-98.) 
Lijst van de goederen en rechten, beJlOore"de aan de proosdij van St, Jan 

te Utrecht in de Isde eeuw. - Versl. en Meded. der Vereen. tot 

uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, IV, 239-316. 
Nederlandsche heiligenbakkerijen. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, I, 

213-219· 
Victor de Stuers. - Eigen Haard, 1900, 408-4II. 
Het Algemeen Rijksarchief. - Het rijksarchief in Utrecht. - In: 

Rijksarchiefgebouwen in Nederland. (Album, Jhr. Mr. V, de 

Stuers aangeboden bij gelegenh. v. h, 25 jar. bestaan der Afd. K. 
en W. bij 'het Min. v. Binnen!. Zaken). 

Aan den Edelachtb. Heer A. Duparc, lid v. d. Gemeenteraad v. Leeu

warden. - Ned. Archievenblad 1900-1901, 76-83. 

1901. 

De Dom van bisschop Adelbold. - Archief v. d. geschd. v. h. Aarts

bisd. Utrecht, XXVII, 307-328. 
Fruin-studiën (naar aanleid. van: Dr. G. W. Kemkamp, Over Robert 

Fruin). - Tweem. Tijdschr., 7de Jaarg., I, 490-506. 
SI. Odiliënberg. - Onze Eeuw, lste Jaarg., Il, 80g-824. 
Beoordeeling van: Dr. M. G. de Boer en H. Hettema Jr., Platenatlas 

ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vader

land. - Museum, IX, kol. 84--86. 
Aankondiging van het maandblad De Paleograaf. - Weekblad v.d. 

Burgerl. Administratie, II Mei 1901. 

(Over het doel van cartularia en manualen; over de blikken doosjes, 
waarin de zegels, bevestigd aan officieele stukken, bewaard 

werden). - Ned. Archievenblad X, 34-36. 
Beoordeeling van: A. GaiIJard, Inventaire des mémoriaux du Grand 

Conseil de Malines. Tome 1. - Ned. Archievenblad X, 53-54, 
181. 
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Utrecht's Mariakerk. - Oud-Holland XX, 193-224. 
Middeleeuwsche liefdadigheid. - De Gids, 1901, IV, 421-451. (Ook 

opgenomen in Schetsen uit de .Middeleeuwen, Nieuwe Bundel, 

1914). 
Nog iets O"<ler de St. Salvatorskerk te Utrecht. - Archief v. d. geschd. 

v. h. aartsbisdom Utrecht, XXVII, 287-299. 

Beoordeeling van: A. Pit, Het goud- en zilverwerk in het N ederl. 
Museum. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, lIL, 122--127, 191, 

192 • 

Herstelling van zwaar geroest oud ijzerwerk. - Bulletin Ned. Oud

heidk. Bond, lIl, 202-204. 

(Met P. J. Blok en P. L. Muller) De kt'itiek van Prof. Fockema An
dreae over Fruin's nagelaten werk. - Rechtsgel. Mag. XX, 484 

-491• 

1902. 
Oude Huizen te Utrecht. - Bouwkundig Tijdschr., XX, 1-37. Ook 

afzonder!. uitgeg. onder gelijken titel bij Mouton en Co., '8 Gra

venhage. - In 19II in vermeerderden herdruk uitgegeven, ver
eenigd met De Renaissance Ie Utrecht (zie op het jaar 1908), 

onder den titel "Oude huizen te Utrecht", bij A. Oosthoek, 
Utrecht. 

De provinciale atlas van Utrecht. - Ned. Archieveriblad X, 160-161. 

Bisschop Adelbold's dom. - Archief v. d. geschd. v. h. aartsbisd. Utr. 

XXVIII, 114-120. 
Beschrijving der stadszegels (van Utrecht). - Bijlage bij Verslag v. h. 

voorgevallene in de gemeenteverzamel. in 1901. 
De verPlichtingen van den proost van het kapittel van Oudmunster te 

Utrecht. - Versl. en Meded. der Vereen. tot uilg. der bronnen 

v. h. oud-vaderl. recht IV, 513-523. 

Brugman's geschiedenis van Amsterdam's handel en nijverheid in de 
17de eeuw. - De Nederl. Spectator, 1902, 123-125. 

De derde Archiv-tag te Dusseldorp. - ]V ed. Archievenblad, XI,. 88-<)8. 

Japansch papier. - Ned. Archieve~!blad, XI, 103-104. 

Modern drukwerk. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, lIl, 231-233. 

De kerkelijke archieven. - De Ned. Spectator, 1902,261,290-293,303. 
In Memoriam Prof. J. van der Vliet. - Armenzorg, Orgaan der Ver. 

tot verbet. v. Armen.eorg te Utrecht, 1902, No .. 7, 1 en 3. 
Hulp voor Zuid-Afrika. - '.tV eekblad De Amsterdammer,oz6 Oct. 1902. 
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RecJttsbronnen van den Dom van Utrecht. - Werken der Vereen. tot 
uitg. der bronnetl v. h. oud-vaderl. recht, Tweede reeks. No. 5--

Het St. Agnietenklooster te Utrecht. - Bulletitl Ned. Oudheidk. Bond, 

IV, 180-186. (Ook opgenomen in Oud-Utr. Vert., 1904). 

Twee zonderlinge erfPac~tsbrieven. - Versl. en M eded. der Vereen. tot 
uitg. der bronnen ~'. h. oud-vaderl. recht, IV, 612-Ó19. 

H. N. J. van Eelde, Jacob van Driebergen, zijn portret etl zijne biblio
theek: dit artikel van wijlen d. heer v. Eelde is, vermeerderd met 

bewijsplaatsen en noten, door Muller uitgegeven in Oud-Holland 
XXI,I-21. 

Lijst van afgietsels van de zegels der Utrechtsche bisschoppen, voor
ha1lden in het Rijksarchief i11 UtrecM. - Bijlage bij Verslag 
R. A. te Utrecht over 1901, in Verslagen omtrent 's Rijks oude 
archieven, XXIV, 292-295. 

De oude kerkelijke archieven in Utrecht. - Verslagen omtrent 's Rijks 

ollde archievefl, XXIV, 671--ó82. 

Borden en kannen. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, IV, 238--240. 

Beoordeeling van: Th. Hampe, Das Germanische N ational-museum, 
1852-1902. - Museum X, Kol. 212-215. 

(Brief naar aan!. v. een opmerking van Mr. J. G. C. Joosting over het 

ontdekken van de Utr. grondwet van 1341). - Ned. Spectator, 
1903, 215. 

Aan den WEd. Zeergel. Heer Dr. A. Bredius, te 's Gravenhage, (naar 
aanleid. v. een opmerking van Dr. Bredins over het restaureeren 

van schilderijen van Score!). - Nieuwe Rott. Cour., 29 Sept. 

1903· 

De invoering van het burgerlijk huwelijk te Utrecht. - Ned. archief 
v. kerkgeschd., 11, 190-202. (Ook opgenomen in Oud-Utr. Vert., 

1904)· 
De graftombe van bisschop Frederik van Blankenstein te Utrecht. -

Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, V, 90-93. 
De nieuwe grondwet van het N ederl. archiefwezen. - Ned. Archieven

blad, XII, 67-7{J. 
De ambtelijkepositieván de gemeente-archivarissen. ---' Ned. Archie' 

. ven blad, xn, 71.....;..75. 
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1904· 

De questie van het Ethnographisch .Museum. - De Nedert. Spectator, 

1904. 29--33, 39--41• 
Het Koninklijk Besluit over de openbaarheid van 's Rijks nieu,we 

archieven. - Ned. Archievenblad, XII. 150--154. 
Oud-Utrechtsche vertellingen. - Utrecht. C. H. E. Breyer. - (In dezen 

bundel zijn, behalve twaalf artikelen, hiervóór aangeduid op de 
jaren 1879, 1882, 1888, 1890, 1892, 1896, 1897, 1898 en ,1903, ook 
opgenomen vijf artikelen uit: Geschiedenis der fundatiën enz., 

hiervóór vermeld op het jaar 1900, benevens zes artikelen uit: 

Oude Huizen te Utrecht, hiervóór vermeld op het jaar 19(2). 
Openbare Verzamel. der gemeente Utrecht. - Catalogus van het 

Museum van oudheden, 2de veel vermeerd. druk. 
Utrechtsche schildersvereenigingen. - Oud-Holland, XXII, I-Il. 
De questie van het Ethnographisch Museum. Den Hooggel. Heer Hol

werda. - De Nederl. Spectator, 1904, 67-68. 
Reisindrukken (Cannes, Montecarlo, Genua, Riviera, Como, Seelis

berg). - De XXste Eeuw, 1904, I~ 170--191. (Herdrukt in: 
Italiaansche reisindrukken, 19(7). 

De Lievendalers. - De Gids, 1904, 1I, 187-221. (Herdrukt in Schetsen 
uit de Middeleeuwen, Nieuwe bundel, 1914). 

Der Haushalt des Utrechter DomkaPitels um das lahr I200. - West
deutsche Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst, XXIlI. 286--320. 

Nog eenige stukken over de proosdij van ;it. lan te Utrecht. - Versl. 
en Meded. der Vereen. tot uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. 
recht, V, 42-56. 

Toscaansche steden (Pisa, Lucca, Pistoja; San Gimignano, Siena). -

Onze Eeuw, 1904, lIl, 349--37 I. IV. 241-265. (Herdrukt in: 
Jtaliaansche reisindrukken, 19(7). 

Japansch papier. - Ned. Archievenblad, XIII, 66-67. 
Een vonnis over den eigendom van kladnotulen. - Ned. Archievenblad. 

XIII, 79-84. 

1905· 

Het schip van den Dom te Utrecht, ingestort in I674 (In Neder!. en 

Fransehen tekst). - Afbeeldingen van oude gebouwen, uitg. 
door de Maatsch. tot bevorder. der Bouwkunst, 46ste aflev. 
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Een praatje aan het kuis Ter Heide (over de Duitsche orde). - Week~ 

blad De Amsterdammer, 26 Febr. en 5 Maart 1905. 
Inleiding bij den Catalogus van de archieven der kleine kaPittelen en 

kloosters door Dr. J. de Hullu en S. A. Waller Zeper, onder 
toezicht van Mr. S. Muller Fz. - Utrecht, Breyer. 

Openbare verzamel. der gemeente Utrecht. - Supplement op den cata
logus van den histor. atlas van Utrecht. 

Nog eens de opleiding der archivarissen. - De Ned. Spectator, 1905, 

235-236, 244-246. 
Naschrift bij een art. van Dr. H. Brugmans over de opleidi.ng der 

archivarissen. - Ned. Archievenblad, XIV, 75--80. 
Contract met den Dombouwmeester Godijn van Dormael, 1356. - Bul-. 

letin Ned. Oudheidk. Bond, VI, 147-152. 
De stapel van Rijnwifk. - Gelre, Bifdr. en J.! eded., VIII, 65-74. 
Van Perugia en Assisi. - De XXste Eeuw, 1905, lIl, 253-274. (Her~ 

drukt in: ltaliaansche reisindrukken, 19(7). 
Inventaris VtlH de nalatenschap van den Domproost Zweder Uterlo 

(1378, APril 21/22). - Oud-Holland, XXIII, 27-36. 
Stichtingsbrieven van Utrechtsche gasthuizen. - Archief v. d. geschd. 

v. h. aartsbisd. Utrecht, XXX, 42-147. 
De hof te Knijfhese. - Versl. en Meded. de,. Vereen. tot uitg. der 

bronnen v. h. oud-vaderl. recht, V, 71--95. 

De faarstijlen, in het sticht Utrecht gebruikt vóór het synodaal-be
sluit van 1310. - Versl. en Meded. Kon. Akad. Wetenseh., afd. 

Letterk., Vierde reeks, VII, 309-34I. 
Roomsche mysteriën. Den heere Jan Kalf. - Weekblad De Amster· 

dammer, 31 Dec. 1905. (Zie ook op 1906). 

1905-1907· 

Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden gedu~ 
rende zijne ballingschap (1844-1851). - Met eene Nalèzing. -
Onze Eeuw, 1905, IV, 223-256, 417-450; 1906, I, 210--268, U, 
20--61, 398-443, lIJ, 248-314,423-475; 1907, I, 105-133. -

Afzonderlijk uitgegeven onder gelijken titel, Haarlem, Erven 

F. Bohn, 1906, 1907. 

1906. 
Roomsche mysteriën. - Den heere Jan Kalf; - Weëkblad De Am

steidammer~ 14 en 28 Jan., 1906 . 
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Geestelijke en Kerkelijke goederen. - Onze Eeuw, 1906, I, 444':"-462. 
(Naar aanleiding van: D. G. Rengers Hora Siccama, De gees
telijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gerefor
meerde en het neutrale recht. Eerste deel.) 

Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht. - Utrecht, 

Breyer. 
De elect Jan van Nassau. - Je Maintiendrai. Een boek over Nassau 

en Oranje, I, 31-59. (Ook opgenomen in: Schetsen uit tle Mid
deleeuwen, Nieuwe bundel, 1914). 

De borchluden van Ter Horst. - Versi. en Meded. der Ve1'een. tot 
uitg. der bronnen v. h. oud-vaderl. recht, V, II8--127. 

Openbare verzamel. der gemeente Utrecht. Supplement op den catalo
gus van de bibliotheek over Utrecht. - Utrecht, Leydenroth. 

Levensbericht van P. L. Muller. - Jaarboek Kon. Akad. v. Wetenseh., 
1905, 3-31. (Herdrukt in Uit P. L. Muller's Verspreide Ge
schriften, uitgeg. door Dr. P. ]. Blok en Mr. S. Muller Fz., 

Leiden, A. W. Sijthoff, 19(7). 
Naschrift bij een beoordeeling door Mr. R. Fruin van den hierboven 

'vermelden Catalogus van het archief der 'bisschoppen van 
Utrecht. - Ned. Archieven blad, XIV, 243, 244. 

Vredenburg. (Toelichting eener tentoonstelling in het Stede!. Museum). 

- Utr. Dagblad, 1 April 1906. 

BeSchrijving van de zegels der stad Utrecht enz. - Verslag Gemeente 
Utrecht over 1905, Bijlage A, blz. 61-74. - Tweede vermeer
derde druk. 

(Over de schenking van teekeningen en prenten door de Levensverz. 
Mij. Utrecht ten behoeve van de atlassen der gemeente Utrecht). 
- Utr. Dagblad, 5 April 1906. 

Un cabinet du XV/le siècle. - L' Art, XXVI, 91-92. 
De oudste afbeelding van het slot Rosendael. - Gelre, Bijdr. en Meded. 

IX, 1.21-123. 

De Dom van Utrecht. - Utrecht, C. H. E. Breyer (A. Oosthoek). 
Een contract van correspondentie tegen het Cartesianisme. ~' Ned. 

archief v. kerkgeschd., IV, 307-3II. 

Arnoldus Buchelius, Traiecti Batavorum descriptio . ...,.. Bijdr. en Meded. 
Hist. Gen., XXVII, 131-268. 

De archeologische conferentie te Utrecht. - Bulletin Ned. Oudheîdli. 
Bond, VII, 41-46. 
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Het huis Zoudenbalchte Utrecht. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, 
VII,67-70. 

Le stylede la ûrconcision. - Revue. des biblioth. et archives de Bel

gique, IV, 259-271, 399-40I. 
De Jaardagstiil. - Ned. Archievenblad, XV, 76--86, 139-145. 
Beoordeeling van: Mr. J. G. C. Joosting, De archieven van den etst-oel 

en van de hem opgevolgde collegiën tot I8II, en van Mr. J. G. 
C. Joosting, Het archief der abdij van Dikningen. - Ned. Ar
chievenblad, XV, II4-1I7. 

De concept-archiefwet. - Ned. Archievenblad, XV, 137-139. 

Bewijskracht van archiefstukken in rechte. - Ned. Archievenblad, XV, 

162-163. 
De'heer Weisman en zijn Dom van Utrecht. - De Nederl. Spectator, 

19<)6, 416-417. 

1907· . 

Openbare verzamel. der gemeente Utrecht. Supplement op den cata
logus van den topograPhischen atlas der stad Utrecht. - Utrecht, 
Leydenroth. 

Lijst van zegels van Utreehtsehe stichtingen en corporatiën enz. -
Verslag van den toestand der gemeente Utrecht over 1906, Bij

lage A, blz. 65-76. 
Afgietsels van zegels van bisschoppen, steden, kloosters en andere 

autoriteiten in het sticht Utrecht. - Verslagen omtrent 's Rijks 
oude archieven, XXIX, 354-369. 

De Utreehtsehe beeldhouwer Colijn de Nole en zijn geslacht. - Oud
Holland, XXV, 49-56. 

Italiaansche reisindrukken. - Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. (Deze 
bundel bevat de artikelen Reisindrukken en Toscaansehe steden, 
hiervóór vermeld op het jaar 1904, Van Perugia en Assisi, ver
meld op het jaar 1905, benevens een nog niet uitgegeven artikel 
Florence). 

Het huis Groenewoude. - Het huis oud en nieuw, V. 150-152; over

genomen in Bouwkundig Weekblad, 1907. 373-374. 
De twee nieuwste schenkingen aan onze Universiteitsbibliotheek. -

Utr. Dagblad, 19 Mei 1907. 
Het oude Utreehtsehe stadhuis.- Het huis oud en nieuw, V, 197-210 

229-2 39. 
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Het herstel van het grafmonument in de N. Herv. kerk te Amerongen. 
- Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, VIII, 46-49. 

Naamr-egisters. - Ned. Archievenblad, XVI, 185. 
Archiefvorming. - Ned. Archievenblad, XVI, 260. 

Mr. J. P. Moltzer. - Sociaal Weekblad, 1907, No. 40, 313-314. 

1908. 

Burgemeester Reiger. - Nieuwe Rott. Cour., 4 Febr. 1908. 

Fin de siècle. - Onze Eeuw, 1908, I, 1-47, 193-234. - (Herdrukt in 
Schetsen uit de Middeleeu'IJ.Jen, Nieuwe bundel, 1914). 

De overneming der oude kerkregisters door de ambtenaars v. d. Bur
gerl. Stand en hare rechtsgevolgen. - Ned. Archievenblad, 

XVII, 31-56. 
De archiefwet van Bakhuizen ~Jan den Brink. - Ned. Archievenblad, 

XVII, 83-101. 
Inventaris Vatl de archieven der notarissen, die vóór 1BIl geresideerd 

hebben in de provillcie Utrecht. - Verslagen omtrent 's Rijk! 

oude archieven, XXX, 258-275. 
(De monumenten van geschiedenis en kU11st in de gemeente Utrecht.) 

- V 001'100 pige lijst der N ederl. monumenten van geschiedenis 
en kunst. J. De provincie Utrecht. Opgemaakt en uitgeg. door 
de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inven
taris en een beschrijving v. d. Nederl. monumenten v. geschd. 

en kunst, blz. 52-79. 
De burg van Leiden in Engeland. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, 

Tweede Serie, I, 166-167. 
De renaissance te Utrecht. - Bouwkundig Tijdschr., XXIV, 63-75. 

(Zie op het jaar 1902: Oude huizen te Utrecht). 

Canterbury. - Eigen Haard, 1908, No. 43, 680-686. 
Ongepast? - Nieuwe Haarl. Cour., 2 Dec. 1908. 

1909· 

De groote zaal te Woerden. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, Tweede 

Serie, 1I, 50-53. 
Eene gereformeerde abdis. - Oud-H ol/and, XXVII, 20-24. 

Onlle kerkelijke toestanden in de tweede helft der r6de eeuw. - O~, 

Eeuw, 1909, I, 71-101, 193-242. (Herdrukt in: Schetsen uit 
de Middeleeuwen,. Nieuwe bundel, 1914). 
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Voorwoord hij: Twaalf onuitgegeven oorkonden uit de ude eeuw, 

medegedeeld door wijlen Mr. C. Pijnacker Hordijk. - Bijdr. en 
Meded. Hist. Gen., XXX, 198-20I. 

Het schip van den Dom te Utrecht. - Bouwkunst, Tweem. fijdschr., 
1909, blz. 160--168. 

De reis van Jan Cornelisz. May naar de IJszee en de Amerikaansrhe 

kust, r6I1-r6I2. 'sGravenhage, Mart. Nijhoff. Werken uitgeg. 
door de Linschoten-Vereen. 1. 

De DOOY'Werth. - \Veekblad Buiten, 1909, blz. 500-502, 512-514. 
(In samenwerking met Dr. "VV. Vogelsang) Het Oud-Hollandsche huis. 

- Utrecht, Oosthoek. - Ook in Duitsche uitgave, getiteld: 
H olländische Patrizierhäuser, bij denz. uitgever. 

1910. 

Bakhuizen van den Brink. - Ned. Archievenblad, XVIII. 139-141. 

Voorwoord bij Mr. N. G. Pierson, Opmerkingen over middeleeuwsche 
geldswa4rdtt1t in N eder/and. - Ned. Archieven blad, XVIII, 

142-143· 
De authoriteit van Pieter Saemedam. - Bulletin v. d. Ned. Oudheidk. 

Bond, Tweede Serie, III, 197-203. 
Mr. G. H. van Bolhuis. - Utr. Dagblad, 16 Oct. 1910. 
Het Zwolsclte archief-conflict. - Nieuwe Rott. Cour., 16 Oct. 1910. 

Rijks- en gemeente-ambtenaar. - Nieuwe Rott. Cour., 20 Oct. 1910. 

(In samenwerking met Jhr. Mr. J. A. Feith en Mr. R. Fruin) Rapport 
in zake de academische opleiding tot eene wetenschappelijke 
archiefbetrekking. - Ned. Archievenblad, XIX, 64-67. 

(In samenwerking met Mr. R. Fruin, Mr. A. C. Bondam, Jhr. Mr. J. 
A. Feith en Dr. E. Wiersum) Verbetering der positie van 
gemeente-archivarissen en der verzorging van gemeente-arckie
ven. Amendementen op het voorstel der enquête-commissie. -
Ned. Archievenblad, XIX, 81--85. 

1911. 

Verslagen van kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16de eeuw, 
uitgeg. door wijlen Mr. F. A. L. ridder van Rapparden Mr. S. 

Muller Fz. - Werken Hist. Gen., Derde Serie, No. 29 . 

. Bourgondische deviezen. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, Tweede 
Serie, IV, 12-16. 
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De echtheid van het charter van bisschop Balderik. - Bijdr. v. vadert. 

geschd. en oudheidk., Vierde reeks, X, 42-57, 70-72. 
Professor Hamaker. - Utr. Dagblad, 5 Maart 1911. 
Het Koningshuis te Renen. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, Tweede 

Serie, IV, 66-73. 
Levensbericht van Jhr. J. J. de Geer van Oudegein. - Levensber. 

Maatsch. Ned. letterk., 1910-II, 81-101. 

De medailleur Ste H. te Utrecht. - Tijdschr. Kon. Ned. Gen. v. Munt
en Penningkunde, XIX, 175-179. 

De Zwolsche archief-kwestie. - Nieuwe Rott. Cour., 30 Mei 19II. 
(Zie op het jaar 1910). 

Openbare verzamel. der gemeente Utrecht. Catalogussen van de bij het 
stads-archief bewaarde archieven. Eerste afdeeling. De aan de 

stad Utrecht behoorende archieven. A. Gilden, broederschappen 
en godshuizen. - Utrecht, Leydenroth. 

Oude Huizen te Utrecht. - Utreéht, Oosthoek. (Zie op het jaar 1902: 

Oude huizen te Utrecht en op het jaar 1908: Renaissance te 
Utrecht.) 

Utrecht's schilderijen-museum. - Utr. Dagblad, 25 Juni 19II. 
Lijsten der Utrechtsche Prelaten vóór 1300, bewerkt 'door wijlen Mr. 

C. Pijnacker Hordijk, na diens overlijden gedeeltelijk aangevuld 
en van een voorwoord voorzien door Mr. Muller, uitgegeven in 
Ned. Archievenblad, XX, 18-56, 63-103, 185-219. 

Oude Utrechtsche poortjes. - Utr. Dagblad, II Sept. 1911. 
S pecklin' s afbeeldingen en Hogenberg' s prentwerk. - Oud-Holland, 

XXIX, 172-178. (Bijlage bij: Dr. A. Kabza, Eine Studiereise 
des deutschen Festungsbaumeisters Daniel SPecklin in die 
Niederlande.) 

Een bouwwerk van den Dombouwmeester Jacob van der Borch. -

Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, Tweede Serie, IV, 313-316. 

1912. 

Vereer-penningen. - Tijdschr. Kon. Ned. Gen. v. Munt- en Pennif.'g
kunde, XX, 50-53, 133-137. 

(In samenwerking met Jhr. Mr. ]. A. Feith en Mr. R. Fruin): De orde 
'Uan den inventaris. - Actes du Congrès internot. des archivistes 
et des bibliothécaires (1910), Bruxelles, 1912, p. 151-158. 
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Discours de clOture (uitgesproken op het zooeven genoemde congres te 
Brussel in 1910). - Actes du Congrès internat. des archivistes 
et des bibliothécaires, Bruxelles, 1912, p. 77(}-775. 

(Over het opschrift op het zegel van Zweder van Abcoude). - Bulletin 
Ned. Oudheidk. Bond, Tweede Serie, V, 122, 176. 

Instelling eener leenkamer in 1571. - Versl. en Meded. Vereen. tot 
uitg. bronnen oud-vaderl. recht, VI, 271-274. 

De goede oude tijd. - Oud-Holland, XXX, 240. 

Henri Pirenne. - Weekblad De Amsterdammer, 12 Mei 1912. 

Een nieuwe koers. - Ned. Archievenblad, XX, 169-184, 239-240. 

Een nuttige uitgave (de op het jaar 19II vermelde Lijsten der Utr. 
Prelaten van wijlen Mr. C. Pijnacker Hordijk). - Ned. Archie

venblad, XX, 24(}-24I. 

Zijdebalen (in dit artikel is ook een herdruk opgenomen van Zijdebalen, 
Hofdicht door Arnold Hoogvliet). - Bouwkunst, Tweem. 
Tijdschr., 1912, 1-53. - Ook afzonder\. uitgeg. onder gelijken 
titel, Utrecht, Oosthoek. 

Rijksarchief en Een "platte leugm"? (polemiek met Dr. C. F. X. Smits 

over de kwestie van het rijksarchief in Noordbrabant). - Prov 
Noordbrab. en 's Hertogenb. Cour" 3 Aug. en 18 Sept. 1912. 
Overgenomen in Ned. Archievenblad, XXI, 9, 62-64. 

Het Rijksmuseum en het geschenk-Drucker. - Algem. Handelsblad, 

27 Aug. 1912. 

Uit den tijd toen onze archieven nog leefden. - Ned. Archievenblad, 

XXI, 7(}-72. 
Beoordeeling van: Dr. ]. Cuvelier, Les dénombrements de foyers en 

Brabant du XIVe au XVle siècle. - Ned. Archievenblad, XXI, 

72-77· 
Het stokpaardje van Dr. Veth (naar aanleiding van]. Six, De Drucker

verzameling, in Alg. Handelsblad, 17 Sept. 1912). - A/gem. 
Handelsblad, 20 Sept. 1912. 

Het nieuw aangekochte familieportret van dm admiraal de Ruyter. -
Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, Tweede Serie, V, 137-14°. 

Inleidingen bij: Catalogussen van de bij het stadsarchief bewaarde 

archieven. Tweede Afdeeling. De aan de stad Utrecht in bewa
ring gegeven archieven. A en B. De archie.ven van Kerkvoogden 
der Nederd. Herv. Gemeente en van Regenten van het Gereform. 
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Burgerweeshuis, door Mr. \V. C. Schuylenburg en Mr. J. G. C. 

Joosting. - Utrecht, Leydenroth (blz. 1-3, 101-105). 

1913. 

Over oude koninklijke munten, te Utrecht geslagen. - Tijdschr. Kon. 

Ned. Gen. Munt- en Penningkunde, XXI, 125-136. 

(In samenwerking met de hh. E. W. Moes, C. Hofstede de Groot, P. 
C. J. A. Boeles en G. J. Honig): Stellingen over de inrichting 
der plaatselijke musea. -:- Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, Tweed~ 
Serie, V, 12-16, 177-179. 

Ons herkomst beginsel. - Ned. Archievenblad, XXI, 123-124, 125-127. 
(Verslag omtrent) Het Rijksarchief in Noord-Brabant (over 1912) B. 

(Het verslag, loopend over het tijdvak I Aug.-31 Dec. 1912, is 

door Mr. Muller uitgebracht als tijdelijk beheerder van het Rijks
archief in Noord-Brabant). - Verslagen omtrent 's Rijks oude 
archieven, XXXV, 194-217. 

Toevoegsels voor Brom's regestenlijst van het sticht Utrecht. - Ver

slagen omtrent 's Rijks oude archieven, XXXV, 303-320. 

Jhr. Mr. J. A. Feith. - Ned. Archievenblad, XXI, 103-106. 
Studiën en Schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren door. 

R. C. Bakhuizen van den Brink. Vijfde deel. 's Gravènhage, 
Mart. Nijhoff. - Met voorwoord en inleidingen bij de ver
schillende artikelen uitgegeven door Mr. S. Muller Fz. en Dr. 

C. H. Th. Bussemaker. 

Nederland als markt van zeldzaamheden. 

207-208. 
Oud-H olland, XXXI, 

De Stuers en onze archieven. - In: Het leve'fswerk van Jhr. Mr. 
Victor de Stuers herdacht door zijn vrienden, blz. 89-95. -

Overgenomen, onder den titel: Victor de Stuers en de N ederl. 
archieven, in Ned. Archievenblad, XXII, 42-46. 

Openbare Verzamel. der gemeente Utrecht. - Catalogussen van de 
bij het stadsarchief bewaarde archieven. Eerste afdeeling. 
De aan de stad Utrecht behoorende archieven. B. Kloosters 
en begijnhuizen. - Utrecht, Leydenroth. 

1914. 

De Utrechtsche monumenten. 1813-1913. - Weekl?lad Buiten, 10 en 

17 Jan. 1914· 
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Cuveliers index. - Ned. Archievenblad, XXII, 137-138. 
Catholica non leguntur (naar aanleiding van: P. M. Grijpink, Register 

op de parochiën, altaren en vicariën en dezer bediellarell). -
Alg. Halldelsblad, 28 Febr. 1914. 

Een cultuurbelang. - Weekblad De Amsterdammer, 19 April 1914. 

Oudheden ell kUlIstnijverheid. - Nieuwe Rott. Cour., 14 Mei en 7 Juni 
1914. 

Leuven (over de verwoesting van Leuven). - Weekblad De Amster

dammer, 13 Sept. 1914-
Rapport over het poortgebouw Chartroise. - Utr. Dagblad, 3 Nov. 

1914· 
01lze Duitsche broeders. - Nieuwe Rott. Cour., II Dec. 1914-
Het Forum Academicum der Utrechtsche hoogeschool. - In: Rechts

historische opstellen, aangeboden aan Prof. Mr. S. J. Fockema 
Andreae, bij diens aftreden als hoogleeraar; blz. 219 vlg. 

Beschilderde plafonds. - Bulletill Ned. Oudheidk. Bond, Tweede Serie, 
VII, 21-23. 

De oudste goederenlijstm der abdij van Egmond. - Bijdr. en Meded. 

Hist. Gen., XXXV, 1-59. 
Een zilveren turfschip van Breda. - Oud-Holland, XXXII, 72. 
H et verbod 'IIan den Kathol. godsdiellst in de provo Utrecht in rs8r. -

Nederl. archief '11. kerkgesehd., XI, af!. 2. 

(Verslag omtrent) Het Rijksarchief ill Noord-Braballt (over 1913). 

(Door Mr. Muller uitgebracht als tijdelijk beheerder van het 
R. A. in Noord-Brabant). - Verslagen omtrent 's Rijks oude 
archieven, XXXVI. 

Catalogus van den topograPhischen atlas der prO'1Jincie Utrecht. -
U trecht, Oosthoek. 

Openbare verzamel. der gemeente Utrecht. Catalogus van het archief. 

Supplement, Bijvoegselen en Indices, door Dr. Mr. S. Muller Fz. 
en Com. L. de Leur. - Utrecht, Leydenroth. 

Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe Bundel. - Amsterdam, S. L. 
van Looy. (Van de in dezen bundel opgenomen opstellen zijn 
die, getiteld: ,,Een huishouden zonder geld", "Middeleeuwsche 
liefdadigheid", "De Lievendalers", ,,De elect lan van Nassau", 

"Fin de siècle" en "Onze kerkelijke toestanden in de tweede helft 
der zestiende eeumt" herdrukken van artikels,hiervóór vermeld 

op de jaren 1899, 1901, 1904. 1906, 19o9 en 1909). 
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1914-191$. 
Het Economisch-historische archief. - Ned. Archievenblad, XXIII, 

93-98· 
Het zoogenaamde decimale stelsel van archiefordening. - Ned. 

Archievenblad, XXIII, 171-190. 

1915. 

Mgr. Dr. G. Brom. In memoriam. - Utr. Dagblad, IQ Febr. 1915. 

De Utrechtsche Statenkamer. - Het Huis oud en nieuw, April 1915. 

(Dit opstel is, met twee artikelen van den heer G. A. Evers, 
getiteld: "Koning Lodewijks paleis" en "Paushuize", in 1915 

afzonderlijk verschenen bij Oosthoek, Utrecht, onder den titel: 
De vergaderplaatsen der Staten van Utrecht I375-I9IS). 

Chartreuse. - Weekblad Buiten, No. 41, 9 Oct. 1915. 

Het museum van pleisterafgietsels. - De Nieuwe Courant, 20 Oet. 1915. 

John Osborn. -=- Oud-Holland, XXXIII, af!. 4. 
Een Utrechtsch pamflet uit den Leycesterschen tijd. - Bijdr. en Meded. 

Hist. Gen., XXXVI, 231-254. 

Cronenburch. - Jaarboekje Oudheidk. Gen. "Niftarlake", 1915. 

De moderne devotie te Utrecht. - Nederl. archief voor kerkgesch., 
XII, afl. 1. 

(Verslag omtrent) Het Rijksarchief in Noord-Brabant, over 't eerste 

halfjaar van 1914. (Door Mr. Muller uitgebracht als tijdelijk 
beheerder van het R. A. in Noord-Brabant). - Verslagen om
trent 's Rijks oude archieven, XXXVII. 

1915-1916. 

De echtheid van het Groningsche charter van I040. - Ned. Archieven-

blad, XXIV, 2~24. 
Het dossierstelset. - Ned. Archievenblad, XXIV, 43-49. 

lIoutwurm en boekenwurm. - Ned. Archievenblad, XXIV, 58. 

Ons eerelid (bij het overlijden van Mr. Victor de Stuers). Ned. 
Archievenblad, XXIV, 89-90. 

(In samenwerking met Prof. Mr. Fruin): De handleiding voor het 

ordenen en beschrijven van archieven. - Ned. Archievenblad, 

XXIV, 174. 
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1916. 

Een nieuwe flr01Jituiale en gemeente-ambtenaar. - \Veekblad De Ge
meente-Stem, I en 8 Jan. 1916. (Overgenomen in Ned. Archie
vmblad, XXV, 29-34). 

Het herstel van den Domtoren. - Utr. Dagblad, 6 Maart 1916. 

Het Utrechtsche museum voor moderne kunst. - Utr. Dagblad, 12 en 
14 Maart 1916. 

Onze gevangen Belgische vrienden (Paul Frédéricq en Henri Pirenne). 
- Weekblad De Nieuwe Amsterdammer, IS April 1916. 

Het Amersfoortsche gasthuis. - \Veekblad Buiten, 29 April 1916. 

"Voor professor Frédéricq". - Nieuwe Rott. Cour., 17 Mei 1916. 

De beelden der graftomben van bisschop Rudolf van DiePholt. - De 

Nederl. Musea, Jaarg. 1. 

De geboorteplaats van Mabuse. - Oud-Holland, XXXIV, af!. 3. 
Het nieuwe centrale museum te Utrecht. - Bulletin Ned. Oudheidk. 

Bond, Tweede Serie, IX, 94-106. 

Levensbericht van Samuel Muller Hz. - Jaarboek Kon. Acad. v. 

Wetensch. 1916. 
H et verzet der Utrechtsclie bisschoppen tegen de onbehoorlijke uitbrei

ding der geestelijke rechtspraak in het Oversticht. - Versi. en 
Meded. Vereen. tot uitg. bronnen Oud-vaderl. recht, VII, No.!. 

Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813, door Dr. 
Mr. S. Muller Fz., met medewerking van Mr. R. Fruin Th. Az., 
Mr. J. G. C. Joosting, wijlen Jhr. W. J. Hora Siccama van de 
Harkstede en andere ambtenaren. - Utrecht, Oosthoek. 

1916-19 17. 

De opneming van private archieven in openbare depöts. - Ned. Ar-

chievenblad, XXV, IJ-l8. 

Houtwurm en boekenwurm. - Ned. Archievenblad, XXV, 62-63. 
In memoriam Corn. L. de Leur. - Ned. Archievenblad, XXV, 73-74< 
Aankondiging van: J: A. J. Vermaat Jr., Registratuurstelsel en A. Bor-

german, Het zoogenaamde decimale stelsel van archiefordening. 

- Ned. Archievenblad, XXV, 89-96. 
Nogmaals over de private archieven. - Ned. Archievenblad, XXV, 

Il3-1I6. 
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1917· 

Dr. P. J. H. Cuypers. Persoonlijke herinneringen. - Feestnummer v. 
h. Bouwkund. Weekblad bij den 90sten verjaardag van Dr. 
Cuypers. 

Tyman lJsbrantss. de Goudsmid. - Oud-Holland, XXXV, af!. 2. 

Twee Utrechtsche klaustrale huizen. - Oud-Holland, XXXV, afl. 4. 

De lijkkist van Weerestein. - Jaarboekje Oudheidk. Gen. "Niftarlake" 

1917· 
Het bisschopsbeeld in de kerk te West broek. - Bulletin Ned. Oudheidk. 

Bond, 2de serie, X, 34. 

Middeleeuwsche glasvensters. -. Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, 2de 

serie, X, n 8--1 20. 

De bisschoppelijke zegels. - Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, 

XXXIX. 
Beschrijving der Utrechtsche stadszegels. Utrecht, Bosch en Zoon. (Een 

vermeerderde en omgewerkte herdruk van de op het jaar 1906 

vermelde ,,Beschrijving van de zegels der stad Utrecht"). 
Openbare Verzamel. der gemeente Utrecht. Catalogu,ssen van de bij het 

stadsarchief bewaarde archieven. Tweede afdeeling. De aan de 
stad Utrecht in bewaring gegeven archieven, door Mr. W. C. 

Schuylenburg en Mr. J. G. C. Joosting. - Utrecht, Leydenroth. 

- (Bewerkt onder toezicht van Mr. S. Muller Fz.; de korte 

geschiedenissen van de kerken en gasthuizen, welker archieven 

hier beschreven worden, zijn van zijne hand). 
Regesten vat, het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528) door 

Mr. S. Muller Fz., in medewerking met Mej. E. de Clercq, Jhr. 
Mr. B. M. de Jonge van Ellemeet en Mr. A. Ie Cosquino de 
Bussy. - Eerste deel. - Utrecht, Oosthoek. 

1917-1918. 

Onze Handleiding en de private archieven. Ned. Archievenblad, 
XXVI, 12-16. 

I 3 onzer Handleiding in verband met § J. Ned. Archievenblad, 
XXVI, 91-92. 

(In samenwerking met Prof. Mr. R. Fruin): De concept-archiefwet en 
de gemeentebesturen. - Ned. ArchievenbJad, XXVI, 124-127 

(Daar overgenomen uit Weekblad De Nieuwe Amsterdammer, 

9 Maart 1918). 
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Onze kloostergang van St. Marie. - Utr. Dagblad, lOet. 1918. 

Zeventiende-eeuwsche sport. - 'Weekblad Buiten, 23 Nov. 1918. 

Over den aankoop van de schilderijenverzameling van het Schilder- en 
Teekenkundig Genootschap KUtistliefde. - Nota, opgenomen in 
Gedrukte Verzameling 1918, Gemeente Utrecht, No. 79 bis. 

Het huis te Nigtevecht. - Jaarboekje Oudheidk. Gen. "Niftarlake", 
1918. 

(In samenwerking met DL Jan Veth). Albrecht Dürer's Niederländische 
Reise. Band I. Die Urkunden über die Reise. - Band Il. 

Geschichte der Reise. - Utrecht, Oosthoek; Berlin, G.Grotesche 
Verlagsbuchhandlung. 

De Johanniters in Nederland. - Onze Eeuw, 1918, af!. 2. 

(In samenwerking met C. Hofstede de Groot, H. E. van Gelder, A. Pit, 
Jan Veth en W. Vogelsang): Over hervorming en beheer onzer 
musea. - Uitgeg. door den Ned. Oudheidk. Bond, Leiden, Sijt

. hoff. 
Inleiding bij: Openbare Verzamel. der gemeente Utrecht. Catalogussen 

van de bij het stadsarchief bewaarde archieven. Indices door C. 
L. de Leur en G. van Klaveren Pz. - Utrecht, Leydenroth. 

Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528). 

(Zie op het jaar 1917). Tweede deel. - Utrecht, Oosthoek. 

Archivaris en historiograaf. - Ned. Archievenblad, XXVII, 180-182. 
Antwoord aan Mr.Overvoorde. - Ned. Archievenblad, XXVII, 183. 

1919· 

Rentmeesters en geldwisselaars. - Maandblad v. h. Geneal. heraid. Gen. 
,,De Nederl. Leeuw", XXXVII, No. 3. 

Anna van Nassau. - Oud-Holland, XXXVII, afl. I en 2. 

Ulrecntscne heiliginbeeldjes uit de Middeleeuwen. - Gouda, Kochèn 
Knuttel. 

Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528). 

(Zie op de jaren 1917 en 1918). Derde deel. ,..... Utrecht, Oosthoek. 
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1919-192I. 

(In samenwerking met Dr. A. C. Bouman): Historisch-diPlomatische· 
opmerkingen over oorkonden, uit te geven in het Oorkondenboek 
'pan het Sticht Utrecht. - Ned. Archievenblad, XXviII, 95 vlg., 

. XXIX, 23 vlg. 

1920. 

Het Historisch museum. - Nieuwe Rott. COftr., 12 Febr. 1920. 
Professor Paul Prédéricq t. - Nieuwe Rot.!. Cour., 3 April 1920. 
In memoriam Iz. J. Ze Cosquino de Bussy. - Ned. Archievenblad, 

XXIX, 23-26. 
De wapens der voormalige heerlijkheden. - Maandblad v. h. Geneal. 

hemld. Gen. "De Nederl. Leeuw", XXXVIII, No. &-go 
De opvoeding van een jongen edelman omstreeks 1500. - Oud-Hol

land, XXXVIII, 72 vlg. 
Het boek van professor Huizinga (Herfsttij der Middeleeuwen). -

Onze Eeuw, 1920, afl. 1. 

De nieuwste berichten ovér de Nederl. Noordpoolvaarders (aankondi.i. 

ging van de door den heer I' Honoré N ab er in Werken Lin
schoten-Vereen. uitgegeven journalen van Jan· Huygen . van 
Linschoten en Gerrit de Veer). - De Gids, Maart 1920. 

Pyroen. - Bulletin Ned. Oudheidk. Bond, 2de serie, XIII, 24~249. 
Willem Baren/sz.' ambt. - Het Boek (1920) blz. 121, 122. 

Regestenlijst van het archief der Staten van Utrecht, 1323-1528. -
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, XLII. 

Inleiding bij : Catalogus van het archief der heeren van Montfoort, 
door Mr. R. Fruin Th. Az. en Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. -
Utrecht, Oosthoek. 

1920-1921. 

(In samenwerking met Dr. A. C. Bouman): Oorkondenboek van hei 
Sticht Utrecht tot 1301. - Deel I, afl. 1 en 2. - Utrecht, Oost
hoek. 

1921• 

Beoordeeling van Dr. N. B. Tenhaeff, BiMChop David va,t Bourg01~dië 

en zijn stad. - Weekblad De Amsterdammer, 14 Mei 1921. 
Een nieuwe bron voor de geschiede1!is van den oorlog. - Nieuwe Rott. 

Cour., 18 Juli 1921. 
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Redevoering bij de opening van het Centrale Museum te Utrecht. -
Nieuwe Rott. Cour., 1 Aug. 1921. 

Het .centrale museum te Utrecht. - Nieuwe Roft. Cour., 13 en 19 Aug. 
1921. 

Een inbreuk op de bevoegdheid van den Schout van Eemnes, en Opene 
huizen. - Versl. en Meded. der Vereen. tot uiig. bronnen oud

vaderl. recht, Zevende deel, No. HL 
Een middeleeuwsch gasthuis. - Oudheidk. Jaarbuek (3de serie v. h. 

Bull. Oudh. Bond), 1921, blz. 47-50. 
Nogmaals de Sijter. - Oudheidk. Jaarboek, 1921, blz. 156--158. 

1922. 

Levensbericht van Prof. Mr. S. J. Fockema Andreae. - Jaarboek Kon. 
Acad. v. Wet., 1921-'22. 

De medailleur Steven van Herwijck te Utrecht. - Oud-Holland, XL, 
afl. I. 

Pyroen. - Oud-H ol/and, XL, af!. 1. 

De noordelijke mon·d van den Rijn. - Oudheidk. Jaarboek, 1922, blz. 

ISO. 

Prof. Dr. C. A. Pekelharing t. - Nieuwe Rott. Cour., 20 Sept. 1922. 

Na het overlijden van Dr. Mr. S. Muller Fz. verschenen nog de vol
gende geschriften van zijne hand: 

(Persklaar gemaakt door Dr. C. D. J. Brandt): Historisch-diploma
tische opmerkingen over oorkonden, uit te geven in het Oorkon
denboek van het Sticht Utrecht. No. 15: Het testament van 
bisschop Godefridvan Renen.- Nederl. Archievenblad, XXX, 

42-48. 
Geschiedenis van de Vereem"gde Gods- en Gasthuizen te Utrecht, van 

1817 tot 1917. Uitgegeven door het College van Regenten der 
Vereen. Gods- en Gasthuizen. Tweede gedeelte. Geschiedenis 
van het Algemeen Gasthuis en van de overige stichtingen, door 
Dr. Mr. S. Muller Fz. t. Oud-Rijks- en Gemeente-Archivaris te 
Utrecht. - Utrecht. 1923. 
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