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~I H. G E J1 H J T DE V H 1 ESA ZN. 

iJl ijlle lIeereJl! 

De door onzeu hooggcachtcn Voorûtter lfl ij opgedragen taak om 
het lcven en werken te schetsen vall ons overleden (rustend) mede
lid nu wijlen zijne Ex.eellentie dell Minister van Staat, Staatsraad 
in bllitengewonen dienst, Mr. GElU1fT m: VRIES Az .... , werd door 
mij met erkentelijkheid, z~i liet ook niet dali rnet weemoed, aanvaard. 

Het is dan ook iu werkelijkheid een voorrecht in dczen kring 
den staatsman te mogen herdellken, die meer dan eene halve eeuw 
met inspanning van alle de hcm geschonken krachten en gavell 
Volk cn Vorst heeft ged iend; den klassiek gevormden, door studie 
en practijk gelijkelijk gerijpten, geleerde, wiens talrijke werken en 
geschriften, zouder onderscheid, de kcnmerkeu dragen der echte 
wetenschap: grondigheid ell bescheidenheid; maar boycnal den 
beminllelijken man, wiens geheele persoonlijkheid als staatsburger, 
huisvader en vriend, ons, bij de mare van zijn verscheiden, als 
van zelf het 

"Multis ille honis flebilis oecidit" 

op de lippen hracht. 
De waarde en beteekenis van deze opdracht werd voor mij per

soolllijk nog verhoogd door celle dubbele omstandigheid. Vooréérst, 
omdat bij het doorbladeren van dit levensboek zich &'tn mij schier 
onophoudelijk heriuneringen opdeden aan zóóvelen, die ik in mijne 
jeugd of jongelingsjaren mocht leereIl kennen en hoogachten; aller
méést wel aan mIJn Clgen onvergetelijken Vader, die ceue reeks 
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van jaren, in onderscheiden betrekking, nu eens onder, dàll weder 
boven, mAAr altijd mèt en nevens DE VRIES werkzaam was, en bij 
voortduring met hechte vriendschapsbanden aan dezen verbonden is 
gebleven. 'reu andere: omdat ik in 1872, grootendeels door zijn 
steun, van uit een ander Gewest tot het Griffierschap der Staten 
van Zuid-Holland geroepen, sinds dien ook zelf op zijn degelijke 
kennis, rijke ervaring en beproefde vriendschap - ik erken dit 
met dankbaarheid - nooit te vergeefs een beroep heh gedaan. 
YoOl' mij was de samenstelling van dit levensbericht dan ook niet 
alleen een voorrecht, maar tevens eene daad van pieteit. 

Evenv.el, Mijne Heeren, deze voor m~i om de hovenvermelde en 
ook andere redenen zoo welkome opdracht, had toch ook eeue 
keerzijde in de bezorgdheid, reeds van den aanvang af en bij de 
volbrenging mijner taak in steeds klimmende mate bij mij opge
Vlekt, dat ik niet zoude voldoen aan de eischen welke dool' de 
vereerders van DE Y lUES aan hem, die zijn levensbeeld zoude schet
sen, met recht zouden worden gesteld. 

Meer dan iemand overtuigd van het gebrekkige eu onvolle
dige aan mijn arbeid verbonden, "I'ensch ik dan ook te beginnen 
met een beroep te doen op de toegevendheid in het b~izonder van 
zijne naaste betrekkingen, van welke het mij een groot voorrecht 
is op dit oogenblik verscheidenen in ons midden te hebben mogen 
zien plaats nemen; maar daarnevens ook op die van al zij ne 
vrienden, in ruimer of enger kring. 

Mogen hunne persoonlijke herinneringen strekken om aan te 
vullen waar ik tekort schoot, om te verbeteren, waar ik mocht 
hebben gefaald. 

Het schijnt mij onnoodig in bijzonderheden te schetsen in welken 
huiselijken kring GERRIT DE V RlES op 22 Februari 1818 werd 
geboren; in het levensbericht aangAAnde zijnen ongeveer drie jaren 
jongeren broeder, MAT'l'HIAS - geboren H November 1820 - ten 
behoeve dezer Academie bewerkt door ons geacht medelid dr. J. 
VERDAM 1), alsmede in dat ten behoeve van de N ederlandsche Maat
schappij van Letterkunde te Leiden, van de hand van ons geacht 
medelid Dr. KLUYVER 2), is zulks reeds uitnemend geschied. 

') Jaarboek 1892 blz. 78-126. 
') Leveneberichten 1892-1893. 
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Ik volsta dan ook met te herinneren dat z~in vader, ABRAHAM 
DE VRIES, wiens eerbiedwekkende persoonlijkheid ook naar mijn 
eigen, schoon oppervlakkige, herinnering, in het Jaarboek der Neder
landsehe Maatschappij van Letterkunde te Leiden van lS63 zoo 
uuar waarde door Ds. SEPP werd geschetst 1) - h~i overleed in 
18G2 op S9 jarigen leeftijd - Predikant der Doopsgezinde gemeente 
te Haarlem, evenzeer vertrouwd met de klassieke als met de Neder
landsche taal- en letterkunde, lid van het Koninklijk Nederlandseh 
Instituut, en door den Senaftt der Leidsche Hoogeschool honoris 
causa met het Doctoraat in de letteren vereerd, b~i herhaling, doch 
te vergeefs, tot een academisch en leerstoel werd geroepen. Zijne 
moeder, Hn,LEGONDA VAN GErNs, afstammende uit een geslacht tot 
hetwelk lllannen behoorden.. beroemd geworden in yerschillende 
vakken vall wetenschap, was zelve eell hoogst ontwikkelde vrouw, 
die tevens als een toonbeeld mocht geldeu der echt Hollandsehe 
zorgvolle en liefdcrijke huismoeder. 

DE V RJES hechtte blijkbaar veel aan de herinneringen uit Aine 
jeugd, en tal van bescheiden - ook voor een ander llJinbeteeke
nellde - daartoe betrekkelijk, z~in door hem zorgvuldig bewaard; 
het zoude echter ongetwijfeld allerminst met z~i 1I wenschen over
eenkomen indien ik daarvan een breedvoerig relaas gaf, weshalve 
ik mij bepaal tot het navolgende. 

Evenals zijn broeder, MA'l'THIAfoi, genoot hij eerst onderwijs van 
meester PIU NSEN, den vermaarden paedagoog, die de beste Holland
sche school onder zijne leiding had, welke in de eerste helft dezer 
eeuw te Haarlem bestond, en van wiens persoon en onderwijs vrij 
uitvoerig gewag wordt gemaakt in Hildebrand's: "Na vijftig jaren". 
Daarna bezocht hij de. wijd en zijd bekende ~oogenaamdeFransche 
school van VAN DEN HULL, waar voortreffelijk onderwijs werd ge
geven, tot h~i in 1 S 2 9 - ~~in broeder drie jaren later -- tot de 
Latijnsche school overging. 

Waar ik sprak van de Latijnsche school, is dit eigenlijk niet 
geheel juist; destijds stondeJl te Haarlem zelfstandig nevens elk
ander, ofschoon door de gymnasiastèn tegelijkeI't~id bezocht, de 
Lat\jnsche school, waar hoofdzakel~ik onderwijs werd gegeven in 
Latijn, Grieksch en daaraan verwante vakken; en het "Instituut 
der fraaie Wetenschappen" meer in het bijzonder bestemd voor 
onderwijs in wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en moderne 
talen. Beide instellingen stonden onder hetzelfde curatorium, maar 

1) Levensberichten 1862-1863, blz. 158, enz. 
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onder eeu afzonderl\ik hoofd, zijnde Dr .• T. VENHl'JZEN PEERLKAMP 

destijds rector der Latijnsche school en de heer N .• T. S'rEvENs, 
directeur van het Instituut. 

Op het getuigschrift eigenhandig door z~jn vader, curàtor van 
de IJ'ltijnsche school en van het Instituut, geschreven, waarbij Ih, 
VRIES "Summa cum lande ad academicas lcctiones quam honori
"tieentissime" werd bevorderd, staan de namen PEERLKAMP en 
STEVENS dan ook broederlijk nevens elkander. 

Meerdere bijzonderhedell omtrent oorsprong, samenhang en ge
schiedenis van gemelde inrichtingen van onderwijs zijn overigens te 
yin den in het werk van Dr. HOFnIANN, tot voor korten tijd rector 
mn het Gymnasium te Haarlem, getiteld: "Beknopte Geschiedeni~ 
van het Gymnasium te Haarlem". 

De oratie welke hij, more majorum, op 24 .• Juni 1834 bij het 
verlaten van het gymnasium uitsprak, had tot onderwerp "HarleulUtll 
gratissima Mnsarum sedes, CarIllen Elegiacum", en aan de he
werking daaryan knoopt zich de navolgende hijzonderheid vast. 

Gelijk bereids werd herinnerd was zijn vader een zeel' klassiek 
ontwikkeld mail, die persooJllijk aan zijn zonen onderwijs in grieksch 
en latijn gaf; en toen nu zijn zoon GERRI'l' op ruim 16-jarigen 
leeftijd tot de Hoogeschool zou worden bevorderd, wCllsehtc zijll 
vader dat hij zijn oratie in latijnsche dichtmant zOlHle houden. De 
eerste proef 0001' den ZOOI! vervaardigd, btwiel den vader-cnmto!' 
echter zóó weiniO' dat deze nlt inz(\{J'e die tCl'UfTU'uf ze(mende' ö' 'ö ' . öö' Oö . 

"het spijt mij zeer; ik had gedacht dat gij het wel zoudt kunnen 
doen; maar dit deugt niets; doe het nu maar in proza". Dit 
kwam het eergevoel van DE V nms te nà, hij beproefde het nog
maals en had toen de voldoening, dat ûjn werk 's vaders volle 
goedkeuring konde verwen·ell; alsmede dat de dichtel'-curator J. 
VAN VV AI,Rf: helll, in dichtmaat, daarvoor lof toebracht en in de 
Nederlandsche Mur,cn-Almanak van 1 k35, als vrije navolging, een 
fragment van voormeld "Carmen Elegiaeum" deed opnemen. 

Dat hij op reeds zoo jeugdigen leeftijd zijne gymnasiale loopbaan 
had volbracht, was ten deele mede het gevolg van zijn opvoeding 
met den wat ouderen MINNI<: BAKKI<:R uit Ji'riesland, die bij zijne 
ouders inwoonde en met wiens persoon en gezin hij overigens steeds 
vriendschappelijke hetrekkingen is blijven onderhouden. 

Op 14 Augustus 1834 dan, werd DE VRJFS bij deu rector-mag
niticus der Leidschc Hoogeschool als student in de rechten inge
schreven. Hij zelf gevoelde aanvankelijk eigenlijk meer neiging tot 
de studie in de letteren, waarin hij dan ook op 10 September 
1836 den graad van candidaat verwierf en de band, die tusschen 
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hem en zijn' voormaligen rector VENHUIZEN Pl<;ERLKAMP had bestaan, 
leidde el' ongetwijfeld toe, dat diens broeder Dr. H<H'FMc\NN PEERL

KAM!', hoogleera~1f in de letteren te Leiden, zich nauw tot hem 
aangetrokken gevoelde. Overeenkomstig den ,vensch zijns vaders 
studeerde hij, nH zijn candidaats in de letteren, eerst in de rechten 
en vervolgde, nu z\ine promotie daarill, zijne studie iu de letteren 
met het gevolg, dat hij - zij het dali ook na een vrij groote 
tusschenrllimte - het doctoraat in heide vakken verwierf. 

Op welke wijze hij zich op z.ijne stlldi(~n toelegde blijkt - behalve 
uit de steeds summa cum laude afgelegde examina, uit talrijke 
civiel- of staatsrechtelijke "theses" dour hem op de bij artikel 71 
VHn het Koninklijk Besluit d.d. 2 Augustus 1815 uitdrukkelijk in 
eere gehouden "Aeademische oefeningen van dispuut-collegien" 
verdedigd -, meer in het hij,mnder door zijn alltwoord op een prijs
vraag door dc Leidsche rniversiteit in 1838 uitgeschreven, luidende: 
"Exponatur historia introducti in provincias, quas deineeps Hespu
hliea Helgii lhlÎti cOlllprehendit, luris Homalli". 

Den 2~)'l,," December 1838 gaf de faculteit del' rechtsgeleerdheid 
te Leiden hij eigellhandig sehl'ijvllli van haren toenmaligen seereta
ris, MI'. ,1. H.. 'rHORUECKE, aan den candidaat in de rechten lh; 
V Hms te kennen, dat de door hem ingezonden vcrhalldeling de 
uitgeloofde gouden medaille was waardig gekeurd en als olldel'schrift 
in gemelden officieelen brief - het is het éérste spoor, dat ik 
aantrof a.angaande de nauwe betrekking, die iu latere jaren voort
durend tussclten 'rHORBECKE en Dl'; Vuu:s heeft bestaan - staat 
het navolgende: "Na aldus officiëel te hebben geschreven wensch 
ik 11, umiee cOlllluilito, van m\inentwege met eene zoo heug~lijke 
uitkomst hartelijk geluk. Betuig mijne b\izondere deelneming aan 
u wen waardigen vader. KoUl Hl ij zien, zoodra gij weder in de stad 
zijt en ik zal llIij verbiijden 11 mijne gevoelens nadel' te verklaren." 

Daar het afdruk keu van de hij de onderscheidene faculteiten 
behoorellde verhandelingen in de Jaarboeken der Hoogescholen bij 
Koninklijk Besluit was afgeschaft, hesloot Ih: V Rn:s, op den raad 
zijner leermeesters, om de zijne herzien en vermeerderd te doen 
strekken tot proefschrift voor zijne promotie in de rechten, welke op 
den 18"" December 1831' publiek en met deu hoogsten lof plaats had. 

Het droeg denzelfden titel als bovenvermelde prijsvraag; was in 
het latijn gesteld en ill drie deelen verdeeld. 

Na eClIc inleiding waarin wordt gehandeld over de tijden die 
aan de heerschappij der :Franken vooraf .. en die daarmede gepaard 
gingen, wijst het eerste gedeelte aan JlOe in den loop dcl' 13'1.- en 
14rle eeuw allengs het gemis aan een "gemeen recht" zich deed 
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gevoelen, bU het meer en meer in onbruik geraken van het Ger
maansch recht, gewoonlijk Saksisch reeht genoemd; in weerwil der 
poging tot handhaving en ontwikkeling daarvan door den Saksischen 
schepen en raad ElKE of EPKO VON REPKOW gedaan dool' de samen
stelling, ongeveer 1230, vun dcn Saksenspiegel. Van de nadere be
werking met glossen vall den Sakscnspiegcl, door .JOHAN VON Dm'u, 
in 132 (), vond ik in de dissertatie gecne vermelding 1). 

I IJ het tweedc gedeelte worden de redellt~n uiteengezet w{ulrom 
in den loop der 14,Ie cn 15de een w het Romeinsell recht als gemeen 
recht hier te lande werd aangenomen, zoodat dam'naar b.v. in het 
zoogenaamd Ommelallder Venlrag van ] 427, als naH" beschreven 
recht" wordt verwezen, terwijl eindelijk in het derde ge(leelte de 
wijze wordt omsehrevcn waarop die receptie van het ROllleinseh 
recht hier te lande heeft plaats gehad. 

Van de stellingen trok de XX"t. .. mijne aalldaeht, luidende: 
"Caveat legislator Be pnerorum et mUIiCl'lllll in ottieillis opera ll10-

rilms et sanitati lloceat". Het zoude nog ;}:) jaren d uren voor dat 
de wet VAN HOUTEN Vltll dClI 1 U· h." ~eJltelllher I ti 74 (Staatshlad 
n° 130) tot hescherming van kinderen overging; en juist :>0 jaren 
\'oor dat eene wet - die vall 5 Mei 18~!J (~taatshlad ])0 48) --
eeue paragraaf hevatte, die hijna als eene Hollalldsehe vertaling 
van voormelde stelling ware te hcsehouweu: "Yan dell arbeid van 
jeugdige personen ell vau vrouwen." 

In 1 S39 klonk zoodallige stelling zeker lIog al sociaal-progressief! 
Eeue buitengewoon gunstige recensie van deze dissertatie he vatte 

het\V. v. h. R. van 27 .Januari 1840 n° 70, en lll~i trof daarin 
meer in het bijzonder de navolgende opmerking. 

"De schrijver behoort kennelijk tot de sehool, die zich sedert 
"eenige jaren onder de leiding van den hoogleeraar 'l'HouBECKE, te 
"Leiden ontwikkelt, en die de rechts- en staatkundige instellingen 
"van ons vaderland reeds met zóó vele en \'oortrefl'elij ke disserta
"tieën heeft opgehelderd." 

Hoezeer is DE V Rll',S nà zijn proefschrift. op dien weg voort
gegaan! 

Aan het slot zijner dissertatie was afgedrukt een jubelzang d.d. 
S Februari I t)31) van z~in broeder MATTHIAS, litt. hum. stud "ad 
fratrem carissimuUI G. DE VRIEs Ann.. fil. quum ex honesto CeI-ta
mine literario in academia lugduno-batava victor discederet. 

Met zijne promotie in de rechten op 18 December 1831), wel-

1) Vgl. omtrent dm fSak~enspiegel o. a.: Mr. LlJo;TEJ.O Baron DE GEER VAN JUTPIlAAS 

"De Saksenspiegel in Nederland' , 1888 lste en 2e stuk. . 
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haast gevolgd door zijne insohrijving als advocaat bij de rechtbank 
te Haarlem, op 25 Februari 1840, eindigde echter zijne academi
sche loopbaan niet. 

Gelijk ik bereids hierboven ~k'tngaf had hij op 10 September 1836 
het candidaats-examen in de letteren afgelegd, welke studie hij na 
zijne promotie in de rechten weder opvatte met het gevolg, dat hij 
op 17 .Juni 1842 privaat maar lllet den hoogsten lof ook in de 
letteren den doctors-titel verwierf, na verdediging van een proef
schrift: "de foeuoris nautici contracttl jure attico". 

Zijne vertraagde promotie in de letteren lichtte hij in de voor
rede daarvan aldus toe: 

"Relieta Academia cansarurn in foro agendarum occupationc, 
"aliisque rehus multis factum est, ut aliquoties pcr satis magnum 
"tempOl'is spatium a cOllscribendi specimillis opera avocarer. rramen 
"intermissa instaurare, quam inchoata relinquere ma/ui", en zijne 
promotie in de letteren zelve aldus: "in eo hoc maxime spectans 
"ut appareret q na lil arcto iuter se literanun et jnrisprudentiae studia 
"eontinpallt~ll' viuculo, quantulIl altel'i ex altero petendum sit adju
"mcntum" . 

WIe uit de bovenstaande llIcdedeelillgen aangaande zijn studen
tentijd zoude meenen te lIloeten opmaken. dat lh: VRIES aan de 
eigenlijke studentenwereld vreemd is gebleven, zoude zich niet 
weillig bedriegen. Twee feiten slechts om het tegendeel te hewijzen'; 
Op 8 Mei 18~39 werd hij door zijn medeleden der Juridische .Facul
teit gekozen tot hun afgevaardigde in het Collegium Supremum en 
op 25 ·Februari te voren was hij door Burgemeester en \V ethouders 
van Leiden benoemd tot student-lid der suh-commissie voor wel
dadigheid aldaar. 

Met zijne promqtie in de letteren sloot zich zijne academische 
loopbaan op glansrijke wijze af; zoodat het dan ook geen -Won
der is, dat op den ISden December 1889 de Faculteit der Rechts
geleerdheid aan de Rijks-Universiteit te I,eiden hem hulde bracht, 
bij de herdenking van den dag, waarop hij voor 50 jaren het 
doctoraat in het Romeinsch- en hedendaagsch recht verwierf en 
hem dank toebracht "voor alles wat door hem in het belang van 
"het recht en van den Staat en tot opbouwing en ontwikkeling 
"van de wetenschappen, welke de Juridische .Faculteit is geroepen te 
"vertegenwoordigen, op zoo voortreffelijke wijze door woord en 
"schrift is tot stand gebracht." 

Ook het "VV. v. h. R. van 18 Decemher 1889 (n° 5798) bracht 
den "grijzen Staatsdienaar en voortreffelijken jurist" toen een warme 
hulde. 
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'1'hans tot de zooveel mogelijk samcngcvattc heschrijving van zij.n 
maatschappelijk leven, werken en streven overgaande, meen ik die 
het best in drie t\idperken te kunnen vel'deelen. 

Het eerste loopt van af zijne hetiediging als advocaat op 25 
Februari 1840 tot aan z\ine henocming op 13 .Tuli lt'(j3 tot lid 
der Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en omvat dus de pe
riode van zijne rechtspractijk; het tweede van gemelden dahun tot 
op 1 .Tuli ] 8();2, toen hij wegens zijne benoeming tot lid van dell 
Raad van State eervol ontslag verkreeg als griffier der Staten vall 
Noord-Holland, het tijdperk dus der provinciale betrekkingen; en 
eindelijk het derde van af z~i n cerste optreden als lid VaIl den 
Staatsraad tot dat hij op 15 April 18\)8 z~ille laatste openbare 
betrekking nederlegde, die van voorzitter der \,-aterstftats-commissie 
en hem de laatste onderscheiding tc heurt viel, gedurendc z~in in 
eerbewijzen zoo rijk leven, door zijne henoeming tot Minister van 
Staat; het tijdperk der Staatsbetrekkingen. 

Elk van deze drie tijdperken vervult ook ecn eigenaardige plaats 
in het leven van 1h: VRIES als publicist; zoodat het mogelijk is 
ook daarhij - althans in hoofdzaak -- die ondcrscheiding in aeht 
te nemell, waardoor (le opnemillg V/l1l eeue afzonderl~ikc I"IIhriek, 
aan zijn geschriftelI gewijd, onllo()(lig wordt. 

f~ f~ R R '1' E '1' l.J J) PER K. 

Recht8pmctijk. 

De jeugdige, juist 22-jarige, Doctor in de Hechten, op 25 }'ebl"Uari 
1840 tot advocaat bij de Rechtbank te Haarlem toegelaten, mocht 
zich al spoedig in eene tamelijk drukke en met de jaren toene
mende practijk verheugen. Een nog levend getuige van zijn gan
sche huiselijk en maatschappelijk leven - het hoog bejaard maar 
noch altijd ijverig werkzaam lid van Ged. Stateu van Zuid-Holland, 
Mr. BI,USSÉ, tot mijn voldoening mede hier aanwczig -- deelde 
llI\i dienaangaande mede, dat ofschoon b\i de Haarlemsche Recht
bank de Amsterdamsche advocaten het meest pleitten, de jcugdige 
Haarlemsche a(hocaat DE V ItIF.S ook zeer gezocht wa..'l. Hij zelf ge
bruikte hem de enkele malen, dat hij te Haarlem pleitte, ook als 
procureur o. a. in de bekende zaak d' E1I.RENS betrekkelijk de 
droogmaking van den Dollarcl. 
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Ook stond hij de gemeente Haarlem terzijde in den strijd van 
September 1848 tot .J uni 1 S 51 gevoerd tusschen de Firma JOH. 
ENSCHEDÉ EN ZONEN en de Haarlemsche Regeering over het recht 
tot uitgave der Oprechte Haarlemsche Courant eu het voeren van 
het Stedel~ik wapen, welke eindigde met een compromis in .Tuni 
1851 tusschcll beide partijen gesloten. 

Mr. SAUTJ.lN KLUIT, die ill zijn geschrift, "de Haarlemsche Cou
rant", in 1873 uitgegeven, zieh geheel aan de zijde der firma 
I~NSCHImÉ schaarde, daarbij als zijn gevoelen te kennen gevende dat, 
ware het in 1851 tot een rechtsgeding gekomelI, dit bijna zeker 
in het voordeel diel' firma zou zijn beslist en die weinig waarde 
toekende aan het advies ter zake dat de Amsterdalllsehe advoeaat 
Mr. R DONKER CFRT1l'S op den 19den Mei 184\) ten voordeele van 
Haarlem uitbracht, getuigt omtrent dat van Ih; VRIES: "dat dit 
"zich onderscheidt door een zoodanige seherpzilluigheid, dat zelfs 
"de niet oppervlakkige leil,er gevaar loopt ill de strikken van het 
"gesehiedknndig hetoog verWlml te geraken, en den sehrijver ge
"WOlmen spel te geveII. " 

Schertsellde placht DE V lUES wel eens naar aanleiding van dat 
geschil te zeggen: ,,ik was toen wrl in trek als Advocaat; wmit 
"juist had ik de behartigillg del' belangen vall lIanrlel1l op IIlij 
"genomen, toe1l de tegenpartij zich bij Illij aanmeldde met verzoek 
"hare helangen te willen dienen l" 

Rij Koninklijk Besluit vun ;) Oetoher ] 845 was h\i benoemd 
tot Procureur hij de Rechtbank te Haarlem, welke betrekking door 
hem hoofdzakelijk OUI finantii;ele redellell was begeerd. Z~jlle rechts
praktijk verhinderde echtel' niet dat hij zich ook op de studie VHll het 
Notariaat toelegde, zoodat h\i dali ook op 5 Mei I ti43 - nog 
geen jaar dus na z\jne. inmiddels ook plaats gehad hehbende pro
motie in de letteren - met goed gevolg zijn Candidaat-Notaris 
examen deed. 

Hij gaf nog in hetzelfde jaar met zijn oom MABf: - aan wien 
hij zeer was geheeht, ook blijkens de opdraeht vall il,ijne juridische 
dissertatie - Notaris te Haarlem, uit een belangrijk werk: "de 
'Wet op het Notariaat toegelicht". 

lh VRIES stelde het Nota.riaat hoog, zoo zelfs dat h\i nog in 
1852 - gelukkig te vergeefs! - trachtte benoemd te worden tot 
Notaris te Haa.rlem, terwijl hij op 23 September IS7G den dank 
ontving der Broederschap vau Notarissen voor zijne verdediging, als 
Lid der Tweede Kamer, van het Notariaat. 

In ~jjn antwoord verklaarde hij: "ik heb het Notariaat van nabij 
"leeren kennen eu hoogachten als eeue der schoonste betrekkingen 

Jaarboek 1900. 4 
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"die in het maatschappelijk le\'en te vinden zijn en ik hen dan 
"ook ten volle overtuigd dat menig Notaris, vooral door het 
"bevorderen van den vrede in de familiihl, zich wel geen schitte
"renden naam in de wereld verwerft, maar in stilte veel goed~ 
"sticht, dat hem aanspraak geeft op de erkentelijkheid van alle 
" weldenkenden. " 

Hoe hoog DE Vnms reeds spoedig bij zijne medebnrgers stond 
aangeschreven, bl~ikt Illede uit de omstandigheid, dat hij reeds ter 
gelegenheid vau de éél'lite verkiezing ingevolge de Wet vall 6 .Juli 
1850 (Staatsblad N°. 3\)) en wel op 137 September 1 b50 werd 
verkozen tot lid del' Provinciale Staten van Noor<l-Holland, eene 
verki.ezing welke den grond legde tot z~ine \'erdere openbare loop
haan, en dus eigenlijk meer tot eeu volgend tijdperk behoort; 
terwijl hij mede reeds spoedig na de invoering der nieuwe Gemeente
wet tot lid VHn den Raad \'all Haarlem werd verkozen. 

In verband met laatstgemelde verkiezing wordt ill het voorhij
gaan opgemerkt, dat hij blijkbaa.r uit art. 51 der Grondwet, waarin 
van "de Stad" Amsterdam wordt gewaagd, geene bevoorrechte 
stelling voor deze afleidde door dml Haam van "Stad" uitgedrukt; 
immCI'li zijn bericht van aanneming luidde: "Aan Burgemeester en 
vVethouders der "Stad" Haarlem." 

Overigens wijdde hij zich gedurende dit tijdperk grootendeels 
aan zijne steeds toenemende rechts-pract~ik; maar dat ook de 
publieke zaak hem ter harte ging bl~ikt o. a.: uit zijne benoeming 
tot Curator van de Latijnsche school te Haarlem; uit de oprichtillg 
eener Volks-hulpbank, waartoe h~i den stoot gaf; en uit zijne be
moeiingen in verband met de droogmaking van den Anna Pau
Iownapolder, omtrent welke droogmaking het navolgende worde 
aallgestipt. 

In Maart 1845 vormde ûch eene Maatschappij tot indijking vall 

eene oppervlakte groot 5180 Hectaren in de nabijheid van het 
Nieuwediep, ten noorden en oosten begrensd door de Zllidel"t.ee; 
ten westen door het Koegras; ten zuiden door de Zijpe en ten 
oosten door den Wieringer waard, van welke maatschappij Ih: V Rms 
als secretaris optrad, evenals van de Maatschappij tot exploitatie 
van den Anna Paulownapoldel', waarin eerstgemelde in 1847 
overglllg. 

Ofschoon het deze onderneming - felix quem faciunt aliena 
pericula cautum! - finantiëel niet voordeelig ging, want op 20 
Augustus 185] had executoriale verkoop der gronden plaats, 
zoo slaagde niettemin de droogmaking zelve goed, en trad DE VRIES 
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als penningmeester van den meuwen ingestelden "Anna Paulowna 
polder" op. 

Hoe zouden voorts ook door hem, den leerling en vurigen aan
hanger Vflll 'l'HoRBEcKE, de jaren 184·0-1848 op staatkundig gebied 
lIiet zijn lIledegeleefd r 

Bleef DE YmEs dus hoofdzakelijk voor de rechtspractijk werk
zaam, de theorie liet hij evenmin varen. 

Behal ve z~jn hierhoven reeds vermeld werk omtrent het Notariaat, 
verschenen van zijn hand tal van hijdragen van civiel- en staats
rechtelij ken aard in rechtsgeleerde werken opgenomen. Maar 
bovenal onderscheidde hij zieh door de uitgave van zijn bekend 
werk: "de Wetgevende Macht der Plaatselijke besturen naar artikel 
158 der GrOlld wet" waarvan de eerste uitgave op !) Juni 1846 
het licht zag, welke reeds op 17 October van datzelfde jaar door 
eene tweede oplaag werd gevolgd. 

Het z~i mij veroorloofd omtrent dit werk, welks streng weten
schappelijke waarde gevoegd hij de uitnemende pmctisehe strekking 
daarvan - het had in waarheid: Ie mérite de l'à. propos! - den 
naam van den sehrij"er als publicist reeds dadelijk er voor goed 
vestigde, enkele beschouwingelI, zoo kort mogelijk samengevat, ten 
beste te geven. 

De Grond wetten van 1 EI 14/1815 haddell, zooals rrHORBECKl<~ dit 
zoo schoon uitd rtI kte : "hegre pen wat in zoovele lliellwerwetsehe 
"Staten wordt llIit'kend, dat onderscheid en :r.elfbestaan der leden, 
"U1et ontlerwerpillg aan het stelsel van één lichaam zeer wel ver
"eenigbaar z~ill." . 

Uit deze overweging WilS dan ook b~jvoorbeeld aan de plaatselijke 
besturen de bevoegdheid gelaten de voor hunne 'huishoudelijke be
langen vereischte plaatselijke verordeningen te maken, die echter 
niet met de algemeene wetten of het algemeen belang - de 
Grond wet van 1814 voegde er bij: "der ingezetenell" - mochten 
strijden.' , 

"Maar zooals THORBECKE elders opmerkte - tusschen de 
"verklaarde grondwettige beginselen en de practijk is llOg een groote 
"afstand. " 

De lands-overheid trok zich maar al te dikwijls het werk der 
provinciale en gemeentelijke overheid, de provinciale zich dat der 
gemeentelijke aan en de verwarring was zóó groot dat hetzelfde 
onderwerp in verschillende provinciën hier door provinciale regle-

4* 
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meuten en d(utl' door plaatselijke keuren was geregeld 1) Maar ook 
het omgekeerde was het geval. 

In strijd toch met de hepaling vun nrt. Hi3 der toenmalige 
Grondwet volgens welke er een algemeen wetboek van burgerlijk 
recht, yan koophandel, YIUl lijfstraffelijk recht, van de samenstelling 
der reehterl\ike macht en van de manier \'all procedeeren zonde 
zijn, liefhebberden de gemeentebesturen gaal'lle ook op het gehied 
vall privaat en algemeen strafrecht. 

Zoo bepaalde b.v. eene gemeentelijke verordening - noch wel 
door Gedeputeerde Staten doorgelateu - dat wanneer cr tllsschen 
huurders en verhuurders ten aanziell van het eindigen der huur, 
of de ontruiming van het gehuurde, geschillen olltstondell, deze 
niet door de rechterlijke maeht maal' door dell veldwachter -- des
noods gewapenderhand - zouden worden beslist en uitgemaakt; 
voor welk officie hij dan ook vanwege den eigenaar eell doueem 
van .f 1.50 moest ontnlllgen; terwijl elders ook op het gebied van 
het algemeen strafrecht werd getreden door de regIemcnteering wnt 
(11 en wat niet als dief,.;tal Zoulte woi'den aangcmerkt. Neemt mt'1l 
n n daarhij Boeh in nalllucrkillg dat - zoon],.; een seherpzilluig lid der 
halie, ~Ir. lh: PIN'I'O, in zijne reeensit· van llit werk in 'nwlllis lBW 
hladzil'de~ui)\ aall lh~ Y1UES toegaf --- de halie bi]' hare ,.;OIUS heftig. e 

t ... I"'i _ lJ • (, J 

aanvallen op de plaatselijke wetgevers: "dikwijls weer geleid werd 
door de \Tees yoor Illisbruik dat onkundige en heer::;ehzllchtige 
"bestuurders mil de hun toen~rtj'ouwlle 11 Hteht zondeu kuullen 
"maken, dan wel door het volle hesef, dat hunne verordeningen 
"met de GrolJ(lwet iJl ,.;trijd waren"; en dat van dell anderen kant 
de reehterlijke JIlacht, de aangevallen kemell en reglementelI lllee::;t 
in bescherming nemende, daarhij óók allermilJst altijd een bepaald 
stelsel cu vaste beginselen huldigde; dan was het zeker volkomen 
wá{tr wat voormelde heer DE PIN'ro omtrent den toenmaligen toe
stand schetste: "dat de onzekere rechtstoestand, waarin de macht 
"der plaatselijke besturen verkeert, een zóó ruim veld laat voor 
"willekeur, misbruik en onbestemde beschouwingen en bespiegelin
"gen, dat ieder gezag gemakkelijk èn in het algemeen èll zelfs voor 
"ieder bijzonder geval, datgene konde kiezen wat hèm het best te 
"pas komt en wat hetzij het best strookt met zijne hijzondere in
"zichten, hetzij naa,r zijne wlJze van zien in het aJgeJneen belang 
"het meest wenschelijk is." 

In dien stand van zaken moest de verschijning van een werk als 

') OLIVlf:!l: Proeve over de beperkingen van den eigendom door lIet politierecht, bI. 21. 
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het thans hehandelde, waarvan een andcr rccensent - de toen
malige substituut-officier mn ,Justitie te Amsterdam, Mr. GODEFROI,
op zij ne beurt getuigde 1): "dat het zich onderscheidde door een 
"duidclijken stijl, eene hondige redeneering, eene grondige behau
"deling van het onderwerp, eelle nauwkeurige en oordeelkundige 
"aanwending van de resultaten del' jurisprudentie", wel opgang en 
indruk maken. 

Met betrekking tot den inhoud van dit ruim 300 bladzijden 
groote werk, bepaal ik mij overigens tot een drietal opmerkingen, 
verballd houdende met den inhoud der niet lang daarna tot stand 
gekomen Gemeentewet van IS 51. De eerste daarYfIl1 is de volgende: 

De vraag stond destijds op den voorgrond, of de rechter bevoegd 
is de bepaling eener verordening buiten toepassing te laten als 
daarhij, naar zijn oordeel, over onderwerpen van algemeen of pro
yinciaal belang wordt hesehikt en zij mitsdien de grens overschrijdt 
"all het "gemeentel\ik huishoudelijk belang". De meeste der jeugdige 
juristen van dien tijd - GODJU'ROI, DE PIl\TO, OLlvmR, enz. -
achtten zulks niet twUfelachtig en laatstgemelde was zelfs van oor
deel -- de bepaling van art. 121, 2e lid der Grondwet van 1887 
(115, 2e lid van die van 1848) bestond toen nog niet -- dat als 
omgekeerd eene wet trad op het gebied del' gemeente-huishouding 
ook die wet "ten eenelllnale krachteloos wordt." Het stand punt 
van Ih VRIES was het volgende: 

De rechter is bevoegd om die plaatselijke verordellingen waarbij 
b!~ïkóaar over zaken WUI algenweu helang is besehikt, als strijdig 
met de Grondwet, ol1yerbilldencl te verklaren; maar wanneer het 
sleehts "twdfelacldig" is of eenig onderwerp méér voor algemeene 
dan voor plaatselijke regeling vatbaar zij te achten, lllag de rechter 
dit niet beslissen. Art. 130 2" lid der Gemeentewet verwerpt dui
delijk de onheperkte bevoegdheid des rechters door eerstgemelde 
sehrijvers Yoorgestaall, waar het luidt: "bij twijfel of eene veror
dening dat deed, verbindt zij totdat zij door den Koning is ver
nietigd. 

Schaart het zieh daarom gehed aan de zijde VHn lh, VRIES, door 
de voorll'aardelij/"c he\'oegdheid des renhters aan te nemen? 

Let men uitsluitend op de m)Orden "b~i twijfel" -- de eigen 
uitdrukking door DE VmEs gebezigd - men ware geneigd te 

') Rechtsgeleerde jaarboeken van DEN TEX en V.\N HALL !Je deel 1817 (bladz. 169 
en yJg.) 
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zeggen, ja! alleen bij twijfel onthoude zich de rechter; niet 
waal' blij !.-baa r aigellleene belangen worden gel'egeld, dan is hij 
wpl tot omerhindhaarverklarillg bevoegd. Met het oog op de 
toelicldill!J door THORm:CKE aan art. 150, 2" lid Gemeentewet 
aeO'e\"en zoude dero-eli]'ke uitleo'aillU - ook overilTens aan beden-
t;I 0' ~ t t:'lû 0 t:" 

king onderhevig - echter falen. "Wat H \iks-, Provinciaal- of huis-
houdelijk gemeentehelHlIg is heeft de Rechter lIiet te beoordeelen", 
verklaart de toelichting uitdrukkelijk, en de Hechterlijke l\laeht 
pleegt zich dan ook daartoe algemeen ollhevoegd te verklaren 1). 

Maar ook dan ]log hlijft het een feit dat de oppositie "HU lh; 
V lUES tegen de ollder de toenlllalige juriiiten meest. gallgbare leer 
omtrent de onbeperkte heyoegdheid des Rechters in de heoordee
ling van plaatselijke veronlenillgen ook in art. 150, 2" lid werd 
gehuldigd; alleen gaat (lat nrtikd - en terecht - in de afsllij
dillg dier be\Oegdheid nog verder llan hij raad,malll oordeelde. 

}:en t\reede punt. 
1)],; Y HIES venledigde de i:itellillg dat "de dadelijke \Vegllelllillg, 

(lesnoods tel! koste der overtreders door de politie-hemuhten zelvcn 

op last vall het Bestuur, vall hetgeen in strijd met eene plaatselijke 
wrordenillg, en dus olmettig, is daargesteld mil,. het noodmkelij k 
tFevol fT is van dat verhod en sleehts strekt Ol\l dit te hallllhaveu', t"I b 

zoodat (le toekellning yall die bevoegdheid in de gemeente-veror-
denÏlw toelaatbaar was. 

~ 

Ten stelligste verzette zich tegell zoodanige heyoegdheÎ<l o. a. I)}.; 

PINTO: "treedt dan niet, zoo vroeg deze, het bestuur, de politie, de 
" minste veldwachter of gerechLdienaar, in de plnats van dell Hech
"ter? Oordeelt deze dan niet eigelldulIkelijk over het bestaan van 
"de overtreding? over de wettigheid van het hevel!' tenvijl het een 
"en het ander lllissehien voor betwisting vathaar ware? En behoorde 
"niet, voor het minst, de overtreding wettig te zijn uitgemaakt 
"voordat men aan het handelen h. v. Hall bet afbreken \'llll een 

"huis ga~ 
Art. 180 der Gemeentewet hevestigt de opvatting van nl~ V Rms 

en verwerpt die vall DI~ PINTO; en daar het soms twijfelacht:g kon 
schijnen of "waar de plaatselijke wetgever had verzuimd zulks uit 
te dl'Ukkell" daartoe bij de uitvoering der verordclling toch zou 
kunnen worden overgegaan, strekt hrt. 1 SO om "allen twijfel dien-

') Zie o. a. laatstelijk Arrest H. R. van 15 October 1900 W. Y. h. R. 7503. 
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aangaande weg tc ]lemCn en de kracht van uitvoering te verzekeren." 
h het niet alsof in de afwijkende opvatting tnsschCll de zuivere 

juristen en DE VRIES omtrent beide vermelde twistvragen, reeds het ver
schil gloort tusschen den lateren regent en administrateur, en de balie? 

'l'en slotte nog een derde punt. 
Bekend is hoe de strijd of de heffingen bedoeld in art. 238 

der (:}emeentewet àl dan niet als belastingen z\jn aan te merken, 
langen tijd de gemoederen verdeeld hield, in verband ook met het 
hegrip van belasting in het algemeen. 

Met hestrijding van het criterium lledergelegd in het K. R. van 
!) A pril 181 9 1), daarop nederkomende dat zulks afhing van de 
vraag of het gebruik vall zoodauige inrichtingen àl dan niet ver
plicht was, zocht Ih VRIES het kenmerk in den aard der zaak 
zelve n1. of het gebruik daarvan aan alle ingezetenen gemeen is en 
bellOort te wezen, zoodat, hief de gemeente geene gelden voor dat 
gebruik of genot, een ieder recht zoude hebben op dat gebruik. 

Geheel in overeenstemming met dic opvatting, - al was aanvanke
lijk 2) in de tocpassing daanan op eenige individuëcle heffingen ook 
oenig verschil te hes peuren --- zocht ook de M. v. T. op art. 238 
der Gemeentewet het kemnerk of men àl dan niet met belasting 
te doen had, hiel·in of het betrof het gehruik maken van iets 
waarvan het gebruik of genot om niet zonde toekomen, warc door -
de plaatselijke verordenillg aan dat gebruik of genot niet het be
talen eeller som gelds verhonden. 

Gelijk hekt~lld is bracht de wet. van 24 l\Iei 1 sn (Staatsblad 
ilO 150) in art. 238 der Gcmeelltewet geelIe wijziging, zoodat het 
stelsel van IS 5\ in dit opzieht lIa ecn hahe eenw proefondervin
delijk juist en dueltreffend was geblekcn. 

Dc vraag of met soortgcl~ike heffingen winst zon mogcn worden 
behllald, maakte iu het werk vall Ih V lUES geen onderwerp van 
opzettelijke beschouwing uit; het schijnt echter dat eeu uniform en 
volstrekt verbod daarvan niet in zijne bedoeling lag en dat hij reeds 
toen eenige meerdere vr~jheid teil deze wensehte dan het later art. 
254 der Gemeentewet toeliet. Hoe dit z~j, dat uniform verbod van 
art. 254 bleek met het oog ·op de meerdere behoeften waaraan 

') Bijvoegsel Staatsblad VI, 20 stuk, blz. 82iJ. 
2) In de "Opmerkingen en mededcrlingen betreffende het Nederlandsch Recht", 5de 

jaargang blz. 133 en vlg. geschreven in verband met THOHBECliE'S "over plaatselijke 
begrooting" breidde DE VRIES zijn criterium nader ook tot heffingen wegens beursge
bonwen, hallen, v:schbanken, l,ranen, wagen, en begraafplaatsen uit, zocals ook art. 238 
der Gemeentewet later deed. 
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de Gemeenten allengs hebben te voldoen, niet meel' houdbaar, 
wodat het sleehts werd gehandhaafd voor een deel del' heffingen 
in art. 238 met mUlle gelloemd, terwijl voor de overigen aan de 
Regeerillg vrijheid werd gelaten om, waar eelle ufw~ikillg van den 
gestrengen regel van art. 2;),~ met volkomen billijkheid ware toe te 
laten, in een eenigiizins hooger tarief te berusten. Opmerkelijk is 
het dat onder die gevallen waarin meerdere vrijheid werd toege
laten niet behooren die waar het geldt heffingcn wcgcns een 
lrebruik bi)' wet of vcrordenina vooro'cschrevcll of weaCllS inrich-t:>. b b b 

tillgen bij de wet aan de gemeente opgelegd, zoodatill dit opzicht 
het criteriulll vall 1"i 1 9 toch nog aauwending vond. 

rit het bovenstaande is genoegzaam af te leiden welken invloed 
deze arbeid yan 1h: VRIE'; op hoofdbepalingen der latere Gemeente
wet van 1 t':) 1 heeft uitgeoefend. Dit was trouwens ook geen 
wonder waar, blijkells de illieiding, 'l'HORBECKE daarvan heeft ken
nis (redrao'eu n(w voor dat "emeld werk het licht ZiV'. t:' û ~ t':) ;:, 

De sehrijver lI,elf zeide overigens daarollltrellt tot ecu zijner heken-
den: ,,'rIlORBECKI':, sehreef lIlij destijds llIeermalell : Amice ~ kom hij mij 
ten middagmaal, na dCH disch spreken ,,,ij dan over uw arheid" , 
terwijl ook de latere raa.d-adviscm bij Binnenlandsclte Zaken 
\11'. A. C. \'A~ lh:rsllE - voormaals hoofd-alllhtenaar hij de Griffie 
vall Noord-Holland - "met genoegen de vele men herdacht waarin 
h\i Ulet den schrijver tijdens diens hewerkillg over de daarin be
handelde onderwerpen van gedachten had gewisseld" 1). 

Hoc Wilde ik echter van dit levenstijd perk \'all DIl, Vums afsl'hcid 
kunnen llelllClI, zOllder te gewagen van de gebeurtenis die, boven 
alles, VOOI' hem de grondslag is geworden van geheel zijn verder 
levcnsgeluk, lHtIllClijk zijne echtverbintenis op 5 .Mei 1847 met 
mejuffrouw l\lARlA E\'EHAHDlNA RIWVl~NS, doehter "all den heer C. 
,l. C. REr\ïI,NS, overleden te Leiden op 2ö .luli 1 S 33 als hoogleeraar 
aall de Uoogeschool aldaar, en kleindochter Yall den heken den rechtf;
geleerde Mr. J. R HEUYl~N8, Minister-yice-president vau den Haad 
van State onder Koning LODEWT.lK, lid \'all het Hof van Cassatie 
te Parijs onder Keiwr XAPOLIWN, president van een der afdeelingen 
van het Hoog-Gereehtshof der Nederlanden onder Koning WU.J,EM I, 
tevens lid der commissie voor de 'VetboekeIl, die in Juli 1 S 16 te 
Brussel door een noodlottig toeval is omgekomen 2). 

In hoe hooge mate de gelukkige huiselijke haard hem door zijne 
waanlige en hooggeëerde hem overlevende echtgenoote bereid; de 

J) Zie de recensie in het "Algemeen letterkundig tijdschrift", 1848 blz. 852 en vlg. 
') ZiJ VAN DEEl AA, Biographisch 'W oorden boek, deel X VI, bI. 279- 281. 
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innige band tusschen ouders en voortreffelijke kimleren - ook dien 
tot bitter zielsverdriet der ouders op jeugdigen leeftijd ontslapen 
zoon - te allen tijde bestaan hebbende er toe heeft medegewerkt 
om D.E V HIES zijn onafgebroken en veelzijdigen arbeid gemakkelijk 
te maken en dien vruchtbaar te doen worden, kunnen alleen zij naar 
waarheid schatten, die daarvan - ZIJ het dan ook meer verw\i
derd _. getuigen hebben mogen ZIJn. 

Ik beu thans genaderd tot het tijdstip, waarop de reeks der 
eigenlijke staatsrechtelijke betrekkingen door DE VItIES vervuld, 
zich opende en maak een aanvang met het tweede tijdperk vau zijn 
leven en streven waaraan onafscheidelijk is verbonden z\in niet hoog 
genoeg te waardeel'en arbeid als bestuurder en publicist ten behoeve 
der provÏllCie N oord -Holland. 

Ik hegin met er op te wijzen, hoe zeer de staatkundige verhou
dingen en adspiratiën van ons volk er destijds toe geëigend waren 
om het talent en de werkkracht van DE VRIES op staatsrechtelijk 
terrein tot volle ontwikkeling eu vrucht te brengen. Aan het 
einde van zijn leven zeide een staatsman eu geleerde - de herin
nering aan wien ook in dezen kring levendig bleef - Mr. KAP

rmJNI<J VAN DE COPPELLO, eens tot mij: "ieder vak van wetenschap 
"heeft zijn tijdpe,·k van vogue; in mijne jongeling~jaren gaf het 
"privaatrecht bijna uitsluitend den toon aan, op r~iperen leeftijd 
" was het staatsrecht de favoriet, en lIU, tegen mijn einde, komen 
"de sociale quaestiën op den voorgrond." 

Welnu, het tijdperk \\:aarin DE V HIES in zijl1 vollc kracht was, 
viel juist samen met dat van den hloei van het staatsrecht. 

'fnoRBEcKE had van de Grondwet van 1848, - in naam niet, maal' 
gocddeels lDèl zijne schepping - eelle nationale kracht weten te maken 
door de meesterhand, waarmede hij t:'tl van wetten, uit die Grond
wet voortgevloeid, had ontworpcu, verdedigd en in veilige haven 
gebracht. Ecu lHeede kring van burgers, te lang reeds van het actief 
burgerrecht verstoken, was tot rechtstreeksehe keuze voor de ver
tegenwoordigende besturen in laml, provincie en gemeente geroepen 
en daardoor was het besef van staatsburgerschap - de eerste 
drijfveer omer eeuw, volgens het rapport van 17 Maart - in 
ruimen kring opgewekt of verlevendigd. De Provineiale wet had 
niet alleen zooals vroeger in naam, rrlUHr in werkelijkheid: "de 
"provinciale vertegenwoordiging ten aanzien vall het binnenlandsch 
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"huishouden tot gewone dagelijkscbe regeermacht der pl'OVlllCle 
"gemaakt" 1). 

De Gemeentewet was er op bedacht geweest om aan de ge
meenten zonder onderscheid een eigen werking, zelfstandigheid en 
vrijheid te verzekeren, veel grooter, veel uitgestrekter, veel krach
tiger dan tot op dat oogellblik door de grootste steden werd ge
noten en dnarmeoe getuigenis Rf te leggen, niet van vrees voor, 
maar van vertrouwen in een edele en trouwhartige natie 2) en, last 
1I0t least, had eene breed ere bevoegdheid van de Staten der pro
vincieën, tcn opzichte van de inrichting en rcglemcntcering der 
hccmraadschappen en ook "a11 de besturen dier aloude instellingcn 
zelvc, de gelegcnheid geopend om doortastendc hervormingen in 
ons waterstaats- en waterschapswezen aan te breugell. Tot hct 
mede hearbeiden van dezen, in meerdere opziehten nog niet of 
onvolledig bewerkten, provincialen-, genwente- en waterschapshodem, 
zag DJ<~ VUUj'l zich meer onve!,deeld nog dan tot dusverre geroepen, 
toen hij op 13 .Juli ] 853 tot li<l van Gedeputeerde Staten der 
provincie Noord-Holland werd verkozen na als lid der Provinciale 
Staten reeds eeu zeer werkzaam aandeel te hebhen genomen aan 
den Hl,beid der commissie uit die Staten tot onderzoek der ont
werp-Gemeentewet 3). 

~ijlle verkiezing tot lid der Provinciale Staten in September 
1850 - ik wensch dit even aan te stippen - had tegelijk plaat." 
met die van Jhr. GERRll' VAN TETS, den humanen eu welwillenden 
autodidact, die 40 jaren lang met onvolprezen ijver en kennis van 
personen en toestanden als lid van Gedeputeerde Staten de belan
gen van Koord-Holland heeft behartigd; aan die betrekking de 
voorkeur bleef geven ook toen hem die van Commissaris des Ko
nings in dat gewest werd aangehodeu; en wieus trou we en he
proefde vriendschap voor DE Y nn:s - evenals voor mijn eigen 
Vader en voor zooveel anderen - tot gl'Ooten steun en rijke bron 
van levensvreugde is geweest. Aarzelde DE V RIES aanvankelijk het 
lidmaatschap van Gedeputeerde Staten aan te lIemen, die werkkring 
trok hem toch dermate aan, dat hij over vele - ook financiëele -

J) Aanteekening op de Grondwet, derl lI, blz. 94. 
2) TIIOIlBECKE in zijne rede van 13 Mei 1851, zie Parlementaire Rcdevo~ringen, nit

gave V,'.N HEil HOEVEN, deel 1, blz. 137. 
3) In 1852 had hij nitgdgeven: "De pl"Ovinciale verordeningen van Noord-Holland 

met eene belangrijke voorrede; als nitvloeisel eener op zijn initiatief door de Staten 
in 1850 benoemde commissie tot onderzoek welke provinciale verordeningen van vroeger 
of later tijd nog bestonden, ten einde die welker behoud wenschelijk was alsnog af 
te kondigen in het Provinciaal Blad. 
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hezwaren heenstapte en de toencmcnde rechtRpractijk, waarm hij 
zich mocht verheuo'en ncderleO'de. n' ij 

I >at dic nederlegging voor hem niet dan met zelfvoldoening 
geschiedde bleek uit de zeel' talrijke bewijzen van waaJ'deering, hem 
van de zijde zijner elit:nten en ulllbtgenooten ten deel gevallcn 
o. a. ook "all wege illgelallden van een belangrijken polder in 
Noord-Holland, dien hij verscheiden jaren als rechtsgeleerd adviseur 
met raad en daad had hijgestaan . 

Aan zijue beuocltlilJg tot lid van Gedeputeerde Staten knoopt 
ûch overigens eene bijzonderheid vast, die ik mij ten duidelijkste 
herillner vall lIIijn Vader - destijds griffier der Staten van dat ge
ivest - te hebben VC1'IIOll1en. 

Aall het hoofd dier Jll'ovilJcie Rtolld in 18 j 3 als COllllllissaI is des 
Konings de Staatsraad in buiteugewollcll dienst Mr. VAN EWIJCK 

Y AN OOSTBHO).cK ]~~ HE BILT, Yl'oeger gOH vemenr dier:r.elfde pr()vinei~, 
elJ YlIll (le provincic Drcllthe, lIog vroeger adlllinistratenr van onder
wijs hij het Departemcnt vall BiJll\enlalldsehc Zaken; "Ie petit hOlllltlC 
aux yell\. yerts," zooa!:,; de Belgel) l\elll, (1011 gelmten 01ltwerpcr van 
het gelwtc Cullegium PJli[osophielllll te Leml'lI, dat bij Koninklijk 
Besluit yall l·f. Juni lb23 (StbJ. 11°. :in) was opgerielJt teil behoeve 
van Hoolllst'h-Katholieke jongelingen die Yoor dell gee~telijkell staud 
bestellId warcn, spottentlen,-ijze ])oelllden 1). 

Type vall den htm intlslllHn uit het tijd perk van \Y ILLEi\I I; even 
vriClldelijk in lwt h~j:r,()J)del' verkeer, als weÏllÎg tocsehietelijk waar 
het de vervulling VHn zijne betrekking gold; hek waam en conseien
tieus adlllinistrateur; stipte plielItsbetraehting eisehcml van anderen 
wowel als van zieh zelvcn; tegeustander del' he weging die leidde 
tot de herziening del' GI'Ol)(h\-ct in Uq.~; maal' in weerwil daar
VUil hoog iu alJ,IIÛell hij '1)lOltlH:CKE die, toen hij hij de iuvoering 
del' nicllwe staatkundige aem "all den Koning de aftreding van 
verseheiden Commissarissen des KOllillgs vorderde CII verkreeg, ûeh 
wel waelltte rijk Cl! gewe8t vall de dielIstelI YHU een man als VAN 

EWIJCK te berooveu. 
Nu had DE Ynms juist behoord tot heu, die de lwrvorming van 

] 848 ij ,·crig lJadden bevorderd eu levendig tocgejuieht; lllUUI' in weer
wil daarvan werd zijne belloeming tot lid vun Gedeputeerde Staten 
door VAN EWIJCK krachtig gesteulld. 'rOCll Bil een Staten-lid van 
het vroeger régimc hem daarover - het :tal toch zeker wel beschei
denlijk zijn geweest! - zijne verwollderillg deed blijken, antwoordde 

') Zie DE BOSCH KEMPER, Staatk. Gesch. vó\lr 1830, u], 615, (en 583 der Aant.). 
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VA" EWI.JCK: ,,"\V el, vriend! ik heb Ih VRIES liever als Gedeputeerde 
"naa8t mij, dan t(:r;ellO~'er mij in de Staten!" 

Reeds spoedig Ha zijn optreden als lid van Gedeputeerde Statell 
bleek welk een kracht het dagelijksch Bestuur van Noord ·Holland 
in z~in nieuw medelid had verkregen. In het hij zonder was de 
regeling "all het heheer der waterschappen - toen, en'llals ook 
later als Griffier --- de zaak waaraan hij het meest zich wijdde; 
en het is wellicht, tel' kenschetsing van zijne werkzaamheden op dat 
gehied, niet ondienstig kort~lijk te herinneren wat de grondwetsher
ûening van 1 S4-S ook met betrekking tot het waterschapswezell bracht. 

Onze heemraadschappen, waterschnppen, polders enz. hadden tot 
op dien t~id, in hoofd;r,aak, hun karakter van oligarchisch beheer, 
met menig daaraan onafscheidelijk verbonden gebrek, behouden, 
en weêl'stul1d gehoden ann de eisehen, die door eene meer vr~i

ûnllige staatkunde met betrekking tot andere publieke collegiën 
allengs waren gesteld, en, althans ten deele, heuedigd. 

Vele dier administratiën waren op hoogst omslachtigen, noodeloos 
kostbaren en niettemin, met het oog op haar hestemmiug, onvol
doenden voet ingericht; het toezicht VUil hooger hand daarop was 
niet genoegzHmil gewaarborgd; de yoormalige wijze van benoeming 
van dijk- en p~)lderbe,;;hll'en, hoof(lingelanden daaronder begrepen, -
waarbij wèl aan allerlei autoriteiten, wamonder ook steden en 
ambaehtsheeren, gl'Oote invloed daarop was toegekend, maar die der 
ingelanden geheel was uitgesloten, of tot een minimum beperkt, -
was grootendeels gehandhaafd; openbaarheid, de levensvoorwaarde 
yoor ordelijk beheer, werd niet zooveel mogelijk betracht maar 
zooveel doenl~ik vermeden. 

Wèl had artikel ;2:22 ~ 2 der Grondwet van 1815 aan de Staten 
het recht verleend "in de laatst goedgekeurde reglementen yemll
,,<lering te lIlaken ", maar, in strijd met het gevoelen van rrIlORBECKl'; 1), 

\ntS nog lang 11fl 1 ~ 15 de zieuswijze voorheersehend geweest, dat 
,,<Ie inrichting zelve" niet moeht worden hervormd en aangetast. 
Bekend is welken strijd het, ten slotte door den Hoogen Haad 
gehandhaafd, Geldel'seh Polder-HeglcmclIt, dat ccne gcheele YCl'lll1-

<lerillg bracht in de eil'ClllllSeriptie, behccring, verdeeling vall lasten, 
en vele andere hoofdbeginselen van d\ik- en polderl'eeht, gekost heeft. 

Omtrent de vraag of de besturen van waterschappen enz. keuren 
konden maken, bestond eveneens verschil van gevoelen; tegenover 
de meening van THORBECKE, die dit hevestigde 2) stond de ontken
nin~ "an anderen over; maar in elk geval had de Hooge Haad bij 

') Aant. op de Gronllwet deel IT, bl. 285. 
') Ib.: bI. 286. 
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arresten van :21 April 1846 en 1 n Oct. 184.7 (W. v. h. R. û!)t, 
en f-; 54) uitgelllaakt, dat gemelde collegiën op de overtreding van 
hUlllle keuren geene straften konden bepalen. 

"Vat bracht nu de Grondwet van 1848 in deze opzichten? Door 
de bijvoegillg der woorden "en niemrt vast te stellen" in artikel 
192, was het recht der Staten tot vaststl~lling ook vau geheel 
nieuwe polderreglernenten voortaan buiten gèdiug; zelfs ook tot het 
scheppen van lIieuwe 1vaterschappen 1). 

\Velke venvachtingen van de Grond wet in dit opzicht werden 
gekoesterd, hlijkt het best uit eelle rede in de dubbele Tweede 
Kamer gehouden - VOORDUIN, deel III hl. 462 - waaraan ik, ook 
ter kenschetsing van vroegere toestanden, het navolgende ontleen. 

"Het heurtelings aa.ngevnllen en verdedigd artikel 1 D2 zal eill
delijk aan de hoogere autoriteit de oJlbetwiste macht geven om een 
krachtigen greep te doeu in de imichtillgen "an grootere en klei
nere waterschappen, waar overdreven zucht tot behoud en h~izolldel' 

helalIg der bestuurders gl'Ove gebreken in stand hielden. 
l)e provinciale macht zal die thans kUlInclI opheffen, kosthare 

besturen vereenvoudigen, matigcr jaarweddcn illvoeren, Cllloh IlIJen
ten en dergelijke olll'egelmatige voordeelen afsehafllm, cn luider 
klallk geveu aan de ~telll der illgelanden, die, Hoeger bijna alleen 
ill de biunclIkallleren gehoord, thans bij de herle\'Îng van den 
publieken geest, zich voor hunne onderdrukte belangen ook in het 
openhaal' begint te verheffen. ])aarenbovell zal thans de lIIogelijk
heid worden geboren om adlllinistratii)n, die hijlla geheel o11l1f
IUUlkclijk vnn elkander dellzelfden dijkring heheeren, en vaak- door 
onderling verschil het behoud Yall de uitgcstrektste en kostbaarste 
landstreken in de waagschaal stellen, te kUllllen vcreenigen. " 

Wat de keurpevoegdheid betreft, wel was ontwerp N°. XXV 
van S .l\1aart 1848, waarb\i die grond wettig was gcsanctiollneerd, 
Hiet overgenolllen, lllaar welhaast zou de wet van 1855 (Stb1. 102) 
die bevoegdheid op ruimen voet erkennen. 

Met betrekking tot de aanstellilIg Vlm dijks- en polderbestmen 
eindelijk, vond artikel 4 der additioneele artikelen, - de afschaf
fing bepalende der heerlijke rechten tot voordracht of aanstelling vall 
personen tot openbare betrekkingen, - zijn toepassing in het 
K. B. van 14 April 1850 (Stbid. N°. l()), en bood overigelIs 
doortastende herziening der bestaande reglementen of vaststelling van 
nieuwe de gelegenheid Olll llleer algemeeu, of meer beperkt -

') V gl. Arrest H. R. 20 Maart 1882, (Gem. Stem N°. 1601) dat zulks met betrekking 
tot veenschappen evenwel ontkende. Art. 190, 2de lid der Grondwet van 1887 voorziet 
nu ook in dit laatste. 
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wnaroycr hieronder nader ook daarbij de stem der recht
streeks belanghebbenden meel' tot ham recht te doen komen. 

KcnselwtscJld ten opzichte der stelling VHn de groote d~ikseollegiöJl, 
ook zelfs nog nà 1 S-!s, is o\'cl'igcns het IHI\'olgcnde. 'l'oeJl de Com
missaris des Konings, Haron van Hecl1lstra, in 1~5S Utrccht ver

lict, Jleide hij bij Jlijll vertrek: "tocn ik in 1850 hier kwam, 
was het collegie van den Lekd~ik-BoYelldallls, N°. 1; Burg. cu 
"'dh. ,'Hn l'treeht, N°. :2; en het collegie vall (~ed. Staten Vlm 

Vtrecht, :,\0. 3. D;it heb ik jui.s·t oll/,fJeleerd." 
(ioll1 het bovenstaande het dijk- en polderweml1 in ons land in 

het algemeen, ruime stof tot hervol'miJlg in dit opzicht bood na 
1848 iJl het bijzonder :'\oord-Hollalld aan; wallt de zucht tot 
hehond was dá(lr krachtig geweest. Bestonden el' destijds iJl Gel
derland, N oord-Brabant en Over-I.Jssel reed:-; algemeenc polder
reglementen, in N.-Holland was dit niet het geval. Dc éénigc 
algenlCeIl(~ yerordcning de watcr:-;chnppcn betreffende was die van 
1843, nopens de toepassing van dc kadastrale meting op de invor
dering van dijk- en polderlastelI. 

'ral van waterschappen - "'aaronder zeer aanzienlijke - be
rustten op oude en geheel verouderde octrooielI ; sOlllmigc waren 
zelf:-; door dc Heehterlijkc Macht voor ol1\,-ettig en onverbilldend 
verklaard 1) - h. v. het Rcglement voor dc Banl1e AsscIHleJft 
in 1 S 1:3 door den Mairc van Assendelft uitgevaardigd -; vail 
een groot aantal anderen was liet reglcment of het oetrooi, enJl. 
zelfs lIiet meer na te spclll'en. Dat Noord-Holland, meer iu het 
hijJlOnder ondcr den invloed der zgll.; "hoogdijksbcsturen", niet dali 
1I0ode het nieuwe art. 1 UZ Grondwet ammam, hlijkt overigens uit de 
mededecling van den Minister van Binnenlalldsche /';aken in dl' 
duhbele Kamer 2): ,,1k heh geene klae1lten van ingelanden, maar 
wel van leden der hestll1'en van polder:-; of waterschappen gehoord, 

eli dat H;èl uit Noorrl- en Zuid-Holland eJl mi88chien Utrecht al/eeN " 
alsmede uit het feit dat van de 13 tegclIstetul1let's tegen Hoofdstuk 
IX - 100 lcaen waren er vó()r - niet minder dan 4 afgeyaardig
den uit N.-Holland waren. 

Geen wonder cl us, dat DE V lUES meer in het bijzonder ook op 
water:-;ehaps-gebied een dankbaar terrein voor ZlJII kunde en 
arbeidskraeht vond. 

Reeds In de Zomer-Vergadering van 1851 - hij WHS toen 
nog niet lid van Ged. Staten - was goeddeels door zijn initiatief, 

') V gl. o. a. N:Jt. Zomervergadering der Staten van Noord-Holland van 1855, Bij1. r" 
M. v. T. op het Reglement voor de banne Assendelft. 

') VOORDl'IN, t. a. p. blz. 464. 
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een eerste stap gedaan om tot een behoorlijke kennis der waterschap
pen, enz. te geraken, door de uitnoodiging tot Ged. Staten gericht 
om aan de Staten een volledig overzicht te leveren van al de 
waterschappen in de provincie gelegen, met vermelding 10 van de 
inrichting van hun bestuur; 2° van de reglementen, octrooien, 
en verordeningen, krachtens welke zij bestaan; en 3° van den 
grondslag naar welken in elk waterschap de omslagen worden geheven. 

Dat overzicht tot welks vaststelling DE Vun:s als Lid van 
Ged. Staten heeft medegewerkt, werd eerst op 4 Juli 1854, 
en nader aangevuld op 2 Juli ] 85;), aan de Staten overgelegd. 

Aan de voorbereiding en ·vaststelling in 1854 van het Algemeen 
Reglement voor de waterschappen, alsmede van de verordening van 
datzelfde jaar regelende het toezicht van de Provinciale Staten en de 
Gedeputeerde Staten op de waterschappen, nam hij het meest werk
dadig aandeel, en nog bestaan die verordeningen zoo goed als 
onveranderd. Het ligt natuurlijk niet iu mijn bestek om in eenigs
zins uitvoerige beschouwingen te treden van beide voormelde regle
menten, en ik wensch dan ook te volstaan, met - nu eens bij wijze 
van tegenstelling - enkele punten te behandelen, omtrent welke 
ik met hem van gevoelen verschil 1). 

Vooréérst de omstandigheid zelve dat in Noord-Holland eeu afzonder
lijk algemeen reglement bestaat voor het bestuur van de waterschappen. 
(Prov. Blad 1854, N° 80), èn een afz .. Reglement, regelende het 

. toezicht der Provo en der Ged. Staten, op de waterschappen (Prov. 
Blad 1854, N° 35). Naar ik meen komt zoodanige splitsing in 
andere Provo Reglementen, ter zake betrekkelijk, niet voor, en -
daargelaten, dat mij het practisch nut daarvan niet duidel~jk is
acht ik die theoretisch zelfs niet zonder bedenking. In den aan
hef van laatstgemeld reglement wordt als grondslag der wetge
vende hevoegdheid van de Staten aangevoerd het recht van "toe
zicht" volgens art. I 92 der Grondwet en art. 137 der Provo Wet 
aan de Staten o. a. op de waterschappen toekomende. Vloeit echter 
inderdaad uit het recht van "toezicht" dat tot wetgeving voort? 
Ik heb elders uitvoerig betoogd, dàt en wààrom mij zulks voor
komt het geval niet te zijn 2), en ik ben die meening nog toe
gedaan, terwijl Mr. DE VRIES zelf erkende, 3) dat "de door mij 
"aangevoerde gronden inderdaad voor mijne stelling pleiten, en 
"dat deW et nader zal moeten beslissen, wat in het opgedragen 
"toezicht geacht moet worden begrepen te zijn." 

1) V gl. overigens, Mr. E. DE VRIES, toezicht op waterschappen enz. 1880, blz. 4 en vlgg . 
• ) Reglement op de wegen in Utrecht, 1872, bI. 107, ·vlgg. 
3) Bijdragen van BOER enz.) deel X VIII, blz. 81-82. 
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Het reglement dat het toezicht regelt berust m. i. evenzeer op 
art. ln2, pt~ lid 2de zin der Grondwet van 1848, als het alge
méén watersehaps-reglemellt, en beide reglementen hadden dus 
beter - erenals elders geschiedde - één geheel uitgemlu\kt. '1'rou
wens, de hepalingell van het reglement op het toezicht maakten oor
spronkelijk een ollderdeel uit van verschillende bijzondere watel'schaps
reglementen of ontwerpen daarvan, - onbetwistbaar uitvloeisels van 
art. H)2, 1 e lid, ze zin -; lllaar werden daaruit, evenals die van het 
algemeen reglement, op voorstel eener Commissie uit de Sta
ten 1) - waanan lh~ VRIES lid was - gelicht en in een afzonderlijk 
reglement samengevat, ten einde Vool'tdui'cmle herhaling te voorkomen. 
Maar daardoor werd de grond waarop de bevoegdheid der Staten 
tot het vaststellen van die bepalingen rust, toch natuurlijk in het 
laatste geval niet een aJldere dan in het éérste. 

Het gold hier méér dan eene bloot theoretische hvistvruag, want 
neemt men eenmaal aan dat, in het algemeen, onder het recht VlUl 

"toezicht", ook wetgeving is hegrepen, dan lI,ijn de gevolgen daar
nm groot. Dan mlldcn b.v. de Staten - natuurlijk vóór de wet van 
18\)1 Sthlad Jlo GD - ook regels hebben kunnen stellen omtrent ollder
houd en heheer der llf/k8-werken en Rf/ks-wegen in hun gewest, 
waaromtrent art. 1 D2, l ste lid, 1 stc lI,in der Grondwet en art. ] 37 
der Provo \ret hU11, algemeen, het "toezicht" opdraagt. 

Dat de Staten overig.eJls het algemeen reglement op de water
schappen wèl het uitvloeisel achtten en zulks terecht, 2) van dezelfde 
gl'Ondwettige bepaling waarop hunne bevoegdheid steuut tot het 
vllst .. telleu van bijzondere reglementen voor de waterschappen -
en mitsdien van artikel ] HZ. l Ete lid, Zdc zin der Grondwet vun 
184--, ofschoon dit niet werd aaJlgehaald, - blijkt genoegzaam 
uit het nauw verband tnssehen beide reglementen gelegd in art. 
115 van het A. R. te diell effecte, dat het tijdstip der inwerking
treding daarvan voor ieder waterschap zoude worden hepaald in het 
reglement waarhij de hijzondere vool'schriften welke dallrvoor zullen 
gelden zouden worden vastgesteld. 

ln de tweede plaats verdient het aandacht dat van de heslissin
gen van Ged. St'lten krachtens het reglement van toezicht (Prov. 
Blad N° 35) nergens beroep op den Koning is toegekend, ook niet 
waar het hunne beslissing omtl'ent geschillen hetreft; en van hun 
besluiten krachtens het reglement op de waterschappen (Prov. Blad 
N° ~O), slechts in enkele gevallen. Deze - voor zooverre het 

') Zie Not. 12 Juli 1853 bI. 47. 
~) Zie o. a. VOORDUIN bI. 472, sub XI. 
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helanghebbenden zeI ven betreft - m. i. ongemotiveerde en niet 
wenschelijke beperking van hooger beroep zal echter voortaan, 
krachtens art. 1 Ü der wet, die algCluecne regels omtrent het water
staats-bestuur stelde (Stblad 1 HOO N° l76), een einde nemell, daar 
gemeld artikel van elke beschikking of beslissing van Ged. Staten 
ill waterschapszaken beroep op de Kroon toelaat, ofschoon dat 
artikel lll. i. nu weder naar den anderen kant zondigt, door ook 
aan den Commissaris der KOllingin een even oltbeperlct recht van 
he roep toe te kennen. 1) 

Eindelijk: in het reglement regelende het toezicht van Ged. Staten 
wordt aall dat Collegie slechts het recht toegekend om de beslui
telI der waterschapsbesturen te schorsen, maar wordt de vernietiging 
daarvan aan de Provinciale Staten zeI ven voorhehouden. 

Met den heer VAN LOON 2) ben ik van gevoelen dat ook dit 
thcOI'etisch noch praetisch aHllheveling verdient, llIaar dat aan Ged. 
Staten ook het reeht tot vernietiging had moeten z~i 11 gegeven. 

Het js dan ook opmerkelijk dat het algemeen polderreglellJellt 
ill Gelderland van lS5G (Prov. Bld. 89) in art. G het recht Tan 

vernietiging eveneens rum de Staten voor he hield ; maar dat het 
Polder-Reglclllent in Gelderluml van 1893 (Prov. BId. N° 74) in
tegendeel dat recht aan Ged. Staten toekende. 

'l'rou wens ook iu N .-Holland zal voortaan, met terzijdestelling 
van gemelde hepaling van het Reglement, krachtens art. 2:2 der 
aangehaaJde Wet van l!)(Hl (Sthld. N° 17U), ook het recht van 
vernietiging van strijdige waterschaps-hesluiten aan Ged. Staten, en 
dus niet langer aan Provinciale Staten, toekomen. 

Tal van waterschappen ontvingen daarna een hijzol1<ler regle
ment en DE VRIES zorgde er voor dat h~j elk daarvan eene toe
lichting was gevoegd, he vattende een historisch overzicht van het. 
betrokken waterschap en hijzonderheden dienaangaande, die weinig 
bekend waren. 

Meer dan eens werd er dan ook bij hem op ruw gedrongen om 
die verspreid liggende maar voor recht en geschiedenis zóó belang
rijke bijdragen te zamen - desnoods met nadere toelichtingen -
uit te geven, doch hij weigerde steeds dit te doen of te bevor
deren, van oordeel dat zij, eenmaal reeds gedrukt zijnde, de waar
lijk belangstellenden toch wel zouden hereiken. Ik acht dit te he
treuren en wijs, ten betooge der waarde van dergelijke verzameling, 

') Zie het te dien aanzien door mij aangevoerde in Hand. Ie Kamer 1900-1901, hl. 20. 
2) Grond-reglement in Groningen, 1900, bI. 39. 

Jaarboek 1900. 5 
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o. a. op het helnngl-ijk werk van de hand van dcn Heer 8PRENGERS 

Griffier der Staten van Noord-Brabant 1). 

Het z~i mij veroorloofd op enkele hoofd-beginselen bij de vast
stelling dezer b\izondere reglementen gevolgd de aandacht kortelijk 
te vestigen 2). 

10. De Staten zijn aan bestaande grenzen, of inrichting der polders 
niet gebonden. Zij knunen de grenzen wijzigen door b.V. tot een 
poldergebicli te brengen wat vroeger niet daartoe behoorde 3); zij 
kllllTlCiI ook bestaande afzonderlijke polder-administratieën, binnen 
één zelfden ring gele ge 11 , opheffen cn tot ééll geheel samensmelten 4). 
11\ dcn regel e\'cllwel zal hct, in laatstgemeld geval, de voorkeur 
vcnlienen die afzonderlijke bcheercn tc laten voortbestaan, met he
houd "an hunne bevoegdheden, voor zooverre het algemeen belang 
vun den gelwelen ring, of het geheele waterschap zulks toelaat, en 
mib; een krachtig centraal bestuur verzekerd blijve 5). 

;20. De Staten zijn aan de aloude regelen van benoeming van 
leden der dijk- en poldel'bestm'ell, ldet gebondcn. 

"Het recht tot benoellling V!ln leden Vfin eenig openbaar bestuur 
maakt niet meer uit een voorwerp van eigendom. De reglementen 
van water:.-cbappen kunnen mitsdien dienaangrumde nieuwe hepa
lingen maken" 6). 

Aan vroeger bestaan hebbende voorschriften te dien aanzien, van 
privaat- of publiekrechtelijken aard, waren de State1l dus niet ge
honden. Ook niet aan de KOIl. Besl. van 29 Maart 1822 (Stblad 
N° 7), en de w\jzigingen daarvan, stellende regelen voor de he
noemillg van dijk- en poldercollegieiin?) 7) Na de intrekking van 
die bct:luiten bij de ~Wet van 10 Nov. 1$)00 (St blad N°. 17ü), 
waardoor - hehoudens het daarin hepaa.lde omtrent waterschappen 
belast met de verdediging tegen zeewater, of opperwater der groote 
rivieren - de Staten ongetwijfeld óók daaromtrent bepalingen 

1) Historisch-Staats-rechteliik ontstaan van waterscbappen in Noord-Brabant, sedert 
de invoering der Provinciale Wet, deel I 1894, door den heer SPRENGEHS griffier der 
Staten van Noord-Brabant. 

') Zie voorts ook de "algemeene beginselen" vastgesteld in de zitting der Staten van 
Noord-Holland van 17 Juli en 6 Nov. 1851. 

') Zie M. v. T. op het reglement voor den Terschellinger-polder in Bijl. M. der Not. 
van November 1860. 

4) Zie M. v. T. op het reglement voor den Polder Beetskoog, in Bijl. 30 der Not. 
van Jnli 1858. 

') Zie M. v. T. op het reglement voor het Hoogheemraadschap Waterland in Bijl. F van 
Not. J uU 1857 en in die voor de Bannen van Drechterland in Bijl. 25 der Not. J uH 1858. 

6) Zie M. v. T. op het reglement voor het waterschap "de drie Waterlandsche meren" 
in Not. November 1855, litt. B. 

') Mr. HOOG. Aant. BOOGAARD, 2de deel bI. 423, beweert van wèl. 
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kunnen vaststellen, heeft bovenvermelde vraag thans practisch geene 
beteekenis meer, doch als weinig bekende historische bijzonderheid 
sehijnt het navolgende toch nog der vermelding waardig te zijn. 

In reglementen die tusschen 1853 en 1856 vastgesteld zijn, 
waren inderdaad bepalingen opgenomcu waarbij aan voormelde 
Kon. Besluiten werd gederogeerd, waartoe vrijheid was gegeven bij 
eene KOII. beschikking d.d. 17 September 1853, door den Minister 
V AN REE~EN uitgelokt; dodl diens opvolger, Dr. SIM ONS, meldde 
hij schrijven van 18 September 1856, dat hij ûch met die leer niet 
konde vereenigcn. In een dOOl'Wl'oeht rapport van eene Commissie 
uit de Staten, - waarvan ook DE VRIES lid was - 1) werd, op 
naar mijn inzien afdoende gronden, de Kon. beschikking vall 1853 
verdedigd, mAAl' te vergeefs. Bij Kon. beschikkillg van 14 December 
1856, onder den Minister VAN RAPPAIW genomell, werd op die 
van 1853 teruggekomen en sinds dien onthielden de Staten zieh 
dan ook vau aan gemelde Kon. besluiten van 1 f-\2 2 cn volgende 
te derogeeren. 

Opmerkelijk is het eehter, dat artikel 7 van het algemeen regle
ment op de waterschappen (Prov. Blad 1 S54, N°. 80), dat, althans 
in sommige gevallen, óók eene afwijking bevat van het K. R. van 
1822 - cn wèl van art. 5 daarvan - in zoo verre het algemeen ell 
zonder eenige restrictie bepaalt, dat de hoofdingelanden door de inge
landen zullen worden benocmd, niettemin rustig bleef voortbestaan. 

3°. De Staten zijn aan bestaande repartitiën van omslagelJ niet 
gebonden. 

"Bij de invoering van een nieuw reglement behoort de kadastrale 
indeeling der landen als gl'Ondslag te dienen voor dep omslag en 
kuunen aeten van tanxatie van vroegere eeuwen niet als rcgel be
stendigd worden. B~i uitzondering kan daarmede echter eenige 
rekening worden gehouden ab de belanghebbenden zelven dit wen
schen." 2) 

Bestaande vrijdommen behoeven niet te worden geëerbiedigd. 3) 

Feitelijke afscheiding brengt nog niet altijd ontheffing mede van het 
deelen in de lasten van een polder. Geen landeigenaar kan ZIJll 

perceelen eigenmachtig aan de gemeenschap onttrekken. 4) 

') Zie Not. 18 Nov. 1856, hl. 51-56. 
') Mem. v. Toel. op reglement voor den Polder Waal-en-Burg in Bijl. D Not, Nov. 1855. 
') Mem, v. Toel. op reglement voor den polder Bergen, Bijl. Q. Not, Juli 1860. 
4) Mem, v. Toe!. op reglemeut voor den Polder "de ."\Vaarderpolder" Bijl. H. Not, 

November 1859. 
fi* 
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4°. De Staten zijn aan vroegere overeenkomsten en accoorden 
tllsschen verschillende polders niet gebonden. 

"Hetgeen vroeger bij soortgel\ike regelingen tusschell verschillende 
besturen is bepaald, is daardoor niet aan de vrije beschikking en 
heslissing onttrokken van het gezag, dat als wetgevende en hestu
rende macht is geroepen om voor het provinciaal helang te waken, 
aan welk gezag het ook van oudsher onderworpen is geweest. 

Het is echter wenschelijk die regelingen te eerbiedigen, zoolang 
niet het provinciaal belang eene afwijking vordert 1). 

'l'oen in 185S door de belloemillg van mijn Vader tot Commis
saris des Konings in Utrecht, het griffiers-ambt van Noord-Holland 
openviel, maakte het persoonlijk optreden van den toenmaligen 
Commi.;saris des Konings .Jhr. Mr. W. BORlmL VAN HOGEL,\.NlfEN 

eeu einde aan zijnen twijfel of hij daarnaar zoude dingen, en werd 
DE VRIES met 56 van de 63 stemmen als zoodanig gekozem. Een 
enkel woord omtrent gemelden heer BOREEL Y AN HOGELANUl~N 

schijnt hier niet misplaatst, met het oog ook op de nauwe ambtel\ike 
en ook later voortgeduurd hebbende betrekking, die tusschen dezen 
en Ih: VRIES heeft bestaan. ROREEL YAN HOGELANm;N, gesproteu 
uit een geslacht, dat sinds lange jaren in velerlei aanzienl\ike be
trekkingen Land en Vorst heeft gediend, was een mali van hoffelijke 
vormen, vangl'Oote toewijding aan de hem opgedragen taak, en 
daarbij met veel tact hegaafd. 

H\i vervulde gedurende verschillendc jaren het voorzitterschap van 
de 'fweede Kamer der Staten-Generaal, o. a. in 1848, op 13 Maart 
van welk jaar hem - zooals hekend is - door Koning 'VIL
LEM II zonder voorafgaa,nde samenspreking met het toenmalig 
Ministerie werd opgedragen aan de leden der 'l~weede Kamer mede 
te deelen, dat Zijne Majesteit bereid was in eene veel ingrijpcnder 
Grondwetsherziening te he willigen , dan in dc hekendc voorstellen 
van 8 Maart waren vervat; welke mededeeling heeft geleid tot het 
verslag van 16 Maart, wlk'lrin de 'rweede Kamer hare inzichten 
omtrent de meest wenschelijke wijzigingen uiteen zette; tot de be
noeming der commissie van 17 Maart, en tot het aftreden van het 
Ministerie 2). 

In 1855 benoemd tot opvolger van Mr. VAN EWI.JCK als Com
missaris des Konings in Noord-Holland, vervulde hij dit staats-

') Zi<l M. v. T. op de verordening, regelende het toezicht der Staten op de water
schappen in Ncord-Holland, Not. 21 Februari 1854, Bijl. litt. B. 

') Zie omtrent bijzonderheden vau die dagen, n De geschiedenis der 27 Ontwerpen van 
Wet tot herziening der Grondwet, 1847-1848, door Mr. A. J. Graaf VAN RANDWIJCK. 
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amht. gedurende 5 jaren met waardigheid, in de eerst.e jaren als 
griffier ter zijde bestaan dool' mijn Vader, en daarna door DI<: VRIES. 

In I~G() werd BOREEL op zijn verzoek ontslagen, in Noord-Hol
land eene eervolle herinnering achterlatende aan zijn bestuur, 
tel'w~il hij hij na onmiddellijk na zijn aftreden door de Staten van 
Noord-Holland tot lid van de Eerste Kamer del' Staten-Generaal 
werd henoemd, waarin hij zitting hield tot November 186G, toen 
hij daarvoor hedankte en zich wegens gevorderden leeftijd geheel 
uit de Staatszaken terugtrok. 

Vooral niet minder dan als lid van Gedeputeerde Staten, was 
Ih: V Rms als Griffier op zijn plaats . 

. Een hooghejaarde tijdgenoot van hem, tevens zijn opvolger als 
lid \'all Gedeputeerde Staten, schreef mij oulangs: "DE VRIES was 
"een uitstekend griffiel', grondig voorbereid, hoog,,;t hekwaam en 
"hulpvaardig. Hij werkte veel, maar had ook den tact om anderen 
"te doen werken, en waar hij aan zijn ambtenaren - evenals aan 
"zich zelv@ - gestrenge eisehen stelde, was hij van den anderen 
"kant cl' steeds op uit hunne verdiensten te doen uitkomen; o. a. 
"was dit hct geval met betrekking tot VAN V J,ADRRACKEN en QlJACK." 
En een thans nog in functie zijnde lid van Gedeputeerde Staten, 
die Ihi. V RIES ook als griffier heeft gckend, getuigde van hem: 
"Zijn pariteit --- als ik het zoo noemen mag - en zijne vriend
"schappelijke verhouding tot zijn vroegere medegedeputeerden, brach
"tCIl cr al::< het ware van zelf toe om ook in de vergadering steeds 
,,1I0g zijne Ulcening te vragen omtrent de eenigszins belangrijke zaken 
"die tel' sprake kwamen, en niet zelden gaven zijne beschouwingen, 
"steeds helder en grondig voorgedragen, den doorslag. Feitelijk bleef 
"hij lid van het Collegie, zij het dan ook zonder offieieele stem." 

Zijne omvangrijke provinciale betrekkiugen maakten echter niet, 
dat hij zich, als het ware, daarin begroef, Zijn curatorschap van 
het Clyrrlll!tsium te Haarlem hield hij aan tot op zijn vertrek naar 
dell Haag en om mij tot een enkel voorbeeld te bepalen wijs ik 
nog op zijne dcelneming aan een cOlllmissie tot onderzoek eener 
quaestie, wel is waar van meer localen aard, maat' waarbij zich 
vraagpunten voordeden ook thans nog van belang. Bij besluit van 
8 October 1856 werd door den Raad der gemeente Haarlem aan 
eene commissie van rechtsgelecrden, bestaande uit de hCeI'en DI'~ 

VIUES, ME'l'J\IAN en HEEJ\ISKEltK opgedragen "vou advies te dienen 
"aangaande de vraag of de Gemeenteraad moet geacht worden be
"voegd te zijn fabrikanten te beletten de vuile stoffen uit hunne 
"fabrieken in de wateren der gemeente te loozen; en voor zoover 
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"men van oordeel mocht zijn, dat de Gemeenteraad alsnog daar
"toe bevoegd is, welke dwangmiddelen genomen kunnen worden 
"om zulks te beletten." 

Vooropstellende, dat zelfs "voor eene bevestigende beantwoording 
"der vraag, of een gemeentebestuur dat naar aanleiding van het 
"Koninklijk Besluit mB 1S24 de toestemming tot oprichting van 
"eene fabriek heeft verleend, eelle algemeene politie-verordening zonde 
"kunnen maken waardoor de fahrikant huiten de mogelijkheid wordt 
"gesteld om zijn fabriek te doen werken, gewichtige gronden kun
nen worden aangevoerd," stelde het rnpport het, in elk geval, 
buiten twijfel dat: "het bestuur van Haarlem door de oprichting 
"der fahriek indertijd te vergunnen geen afstand heeft gedaan van 
"z~ine heyoegdheid om in het belang der gemeente het uitloozen 
"van de vuile stoft'en in de wateren der gemeente te heletten. 

En de tweede Haag heantwoordde het in dier voege: "dat daad
"werkelijke verhindering der verontreiniging krachtens, of zelfs ZOll

"der verordening die zulks verbiedt, tot de bevoegdheid van het 
"gemeeutebestuur hehoort." . 

Of eene algemeene politie-verordening, waarvan hoven sprake 
was, inderdaad hestaanbaar ware schijnt minstens twijfelachtig: het 
arrest van den HoogCll Raad d.d. 15 Mei 1855 (Gemeentestem 
IlO. 1 VU) - de hekende abattoir-quaestie te 's-Hertogenhosch rakende 
- Yerklaarde uIthans, (L'tt het algemeen verbod in eene politie
vcronlening om vee elders te slachten dan in de algemeene 
slachthuizen in str\id was met art. 151 1) der Gemeentewet in ver
hand lnet het Koninklijk Besluit van 1824 (Stbid. na 19). 

'rhalls, na de wet van 1875 (Stbid. na 95), ,de hinderwet, ware 
zoodallige algemeene verordening, kmchtens cn mits blijvende binnen 
de perken van art. 4 sub 2° dier wet, wel bestaanbaar. 

Wat voorts het verbod van uitloozing van vuile stoffen uit 
fahrieken in openbare wateren betreft, zoo staat de hevoegdheid 
daartoe ook thmls vast, en wordt die ook aangenomen in het rap
port op 20 Juni lsn8 aan de Staten vall Zuid-Holland uitgebracht 2) 
omtrent den venuilden toestand der kanalen, ofschoon het eellC af
doende voorziening slechts mogelijk achtte krachtens eene wet tegen 

') De H. R. nam toen nog aan, dat art. 151 Gemeentewet ook betreft de daarin 
genoemde meer algemeene verordeningen, die VÓÓI' de gemeentelijke verordening waren 
vastgesteld, eene leer waarvan bij bij arrest van 3 Febr. 1863, W. v. b. R. 2454, terecht 
terugkwam. 

') V gl. overigens ook de rap-porten der St. Commissie van 18 October 1897, betref
fende de verontreiniging van openbare wateren, d.d. 16 Maart 1898 en 26 Mei 1899. 
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de verontreiniging van openbare wateren 1), trouwens in uitzicht 
gesteld in de M. Y. 'r. tot het Olltwerp der wet op de volksgezond
heid (1890-1900 N°. 35). Overigens kUllnen onbetwist voorzie
ningen in hijwndere gemllen worden genomen krachtens art. 17, 
jcto 11 der hinderwet 2). 

'rot het t~idperk z~iner provinciale betrekkingen behoort ook de 
bearbeiding zooal niet de publiceering van een ander standaard
werk van zijne hand, n.l. over: "de Zeeweringen en Waterschap
pen in Noord-Holland", dat in 1804 op last en voor rekening 
van die Provincie werd uitgegeven. Omtrent dit zeer belangrijk 
werk dat zijn waarde behoudt ook al kwam in 18 \)4 eene herziene 
uitgave daarvan tot stand, wensch ik mij enkele uitweidingen te 
veroorloven, waaruit zal blijken hoe het oorspronkelijk plan en 
bestek door DE VRIF.8 olltworpen, na eerst eenigszins door Gedepu
teerde Staten vun Koord-Holland gewijzigd te zijn, ten slotte toch 
weder de bovenhand behield, ofschoon het nog niet ten volle uitge
voerd is. In celle, onder de door hem nagelaten papieren gevon
dell, nota van zijne hand, d.d. Januari 1850 - DE VRIES was 
toen reeds griffier der Staten en die nota was de voorloopster van 
den later te vermelden brief van Gedeputeerde Staten Yall Noord
Holland d.d. 30 Juni 185U - tot hoofd hebbende; 

"Plall van eene Water8taat!.:ulldige be8chr{fviJlg van Noord-lIol
"la71d, zooals die ten behoeve valt het ProviïiCiaal Gouremement WCll

,,8chelijk 8chijNt" stelde hij het llHvolgende schellla voor zoodanigen 
arbeid in zijn geheelen omvang: • 

1. Het maken eeller technische beschrijving der waterschappen en 
polders, aanwijzende: a de grootte; de grenzen; de waterkeeringen, 
met hare benaming, hoogte en samenstelling; middelen ,van water
loozing ; sluizen, wààr het water geloosd wordt; zomel'- en winterpeil; 

b de samenstelling van het bestullr; 
c de heffing van lasten en bijzonderheden daartoe betrekkelijk. 
Il. Het maken van geschiedkundige aanteekenillgen. De kennis 

van vele geschiedkundige bijzonderheden toch, 'was volgens hem, 
volstrekt onmisbaar om den tegenwoordigen toestand te begrijpelI. 

lIl. Het maken van eene zoo volledig mogelijke lijst van alle 
charters, privilegiën, octrooiën, enz. tot de waterschappen betrekke
lijk, de verhandelingen daarover geschreven; enz. 

IV. Het maken van kaarten. Voor de hoofd-waterschappen of 

') Inmiddels kan ook het Kon. vernietigingsrecht ten opzichte van zorgelooze beo 
sturen iets helpen, zie K. B. December 1900 (Stblad 211). 

') Zie bv.: BELINFANTE, Raad van State, 1900, bI. 133 vlgg. in zake de Stoom
cartonfabriek te Leenwarden. 
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eelltrale heelllraadscllHppell zonden die alleen de omtrekken der 
daarin gelegen polder~ behoeveu aan te wijzen, met de plaats 
(lcr molens, sluizen en vooml de watercn tot den genteenen boezem 
behoorcnde ell de middelen om dien boezem te ontlasten. Voor de 
polders zel ye moesten de kaarten al de détaib betreffende water
kecriugcn en ,\"atcrloozillg zooveel lUogelijk aanwijzen. 

\'. Het maken vall ecn lijst VUil eenige voorname wegelI en 
vaa rteIl, met geschiedkundige aflllteekell lllgell. 

VI. lIet llIaken van eeue lijst der algemeene wetteIl den water
staat betreffende, dagteekellellde van vóór 180li .. 

Allereerst 11Ioest I -. het technisch-geographische - tel' hand 
worden genomen door in eelle circulaire aan de watersehappell de 
Jloodige inlichtingen te vragen. Met de bewerking VHn dit deel, 
dat afzollderl~/k gedrukt zoude moeten /Oorden ell reedt! in het vol
,fjend jaar zou kUllnen ve1'8ch !jne/l, zou lh; VRIES zich belasten; het 
sub 11 vennelde moest van het I t·· streng gescheiden gehouden 
worden; evellals de andere onderdeelen hierboven genoemd zoude 
het later volgen. 

Aan het collegie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zelf 
sehijnt echter aanvankelijk het inachtnemen eener andere volgorde 
wen:,;cllelijker te zijn voorgekomen. 

Bij brief van 30 ,Juni 18G9 - notulen der Staten van Noord
Holland dd. 5 .Iuli d. a. v. blz. 1 ~ - toch, gaven Gedeputeerde 
~taten van dat gewest aan de Staten te kennen: "dat de samen
"stelling eener kaart waarop aa,llschouwelijk is gemaakt hoe de 
"provincie in waterschappen is verdeeld zeer noodig was, daar op de 
"bestaande kaarten de waterschappen zeer ollvolledig zijn aangeduid." 

'l'en behoeve der samenstelling van zoodanige kaart vroegen zij 
daarom een bedrag van f 800.- aan. 

"Daarbij - zoo voegden zij er bij - zullen wij gaarne onze 
"kraehten inspannen om eene beschrijving van de bestaande iurich
"tillg der waterschappen samen te stellen, die nader en van tijd 
"tot tijd, door geschiedkundige b\idragen toegelicht in vereenigillg 
"lIlet de ka.:'lrt de zoo gewensehte en zoo lJOodzakel~ike kennis van 
"ons d~ik- en polderwezen voor de belanghebbenden bereikbaar zou 
"stellen. " 

Het rapport de)' commissie uit de Staten, dd. 8 Juli 1859, "be
treffende het ontwerpen cener kaart tot aanw~izing hoe de provineie 
in waterschappen is verdeeld," stelde gaarne voor de daarvoor aan
gevraagde gelden toe te staan, maar voegde er bij: "De samenstel
"ling dier kaart is zeker zeer gewel1seht te achten, maar vooral 
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"hoopt de eOlllllllSSIe dat Gedeputeerde Staten gevolg mogen geven 
"aan hUlllle toezegging om eene beschrijving vun de bestaandc 
"illl'ielttillg der watcrschappen :::amcn te stellcll, door geschiedkull
"dige hijdragen toegelicht, en dat zij zich geroepen zullen gcvoelell 
"Olll zoo wel die beschrijving, als de kaart, in druk uit te geven." 
De f ~OO.- voor de kaart werden door de Staten toegestaan. 

Men ziet dus dat hij Gedeputeerde Staten cn, ofschoon minder 
hcslist, ook bij de Statcn zelven, destijds - in afwijking van het boven 
ontwikkeld plan van DE V lUES -- de sanlenstelling eenel' kaart als 
éérste werk op de agcnda stond, daarnà eerst de (tcchnisch geo
graphische) beschrijving, eu eindelijk de geschicdkundige. 

'l\lsschcn 1859 en ISü2 is echter gemelde beschrijving - in 
overcenstemming dus met voormcld plan - wcder op den vóór
grond getrcdcn. Imlllet"S bij brief vau Gedeputeerde Staten, dd. 23 Oc
tohcr IS()2 (not. 4 November 1862, blz. 13), "betreffende dc samen
stelling eencr beschrijving van de bestaande inrichting del' water
schappen in de provincie Noord-Holland, gaf dit collegie te kennen, 
dat in de zOlllervergadering van 1 S 59 het denkbeeld was geopperd 
"eene beschrijving samen te stellen van de bestaande waterschappen" 1), 

dat die thans had plaats gehad geheel bewerkt door den voorma
ligen griffier der Staten Mr. G. DE VItIES AZN. 2) uit wiens naam 
Gedeputeerde Staten het aan de Staten aanboden, met voorstel het 
voor rekening der provincie uit te geven. In de vergadering der 
Staten van 7 N ovemher 18 GZ wcrd daartoe dan ook met instem
ming en dankzegging besloten, maar daarbij stond ook aangetee
kend, "nadat de voorzitter in antwoord op de opmerkingen van 
sommige leden eenige inlichtingen had gegeven omtrent de ver
vaardiging eCHcr kaart van de waterschappen en daa,l'hij was ver
zekerd dat deze 7,aak niet uit het oog werd verloren." 

Toen was dus de kaart eenigszills in de vcrdrukking gemakt; 
en werd van de geschiedenis der waterschappen zelfs nict meel' gerept. 

Bij brief van 2 Juli 18G3 eindelijk - not. 7 Juli 1863, blz. 
3!) - gaven Gedeputeerde Staten te kennen, dat van dnt wcrk 
des heeren DE V lUES toen reeds 16 vellen waren afgedrukt en zij 
voegden er bij, "dat onder toezicht van den hoofd-ingenieur van 
"den Waterstaat mede een begin is gemaakt ll1et hct maken een er 
"kaart van dit gewest, waarop in verband met het werk van den 

') Dit was niet geheel juist, daar het in 1859 primo loco de kaart had gegolden. 
') De bewerking daarvan was gereed toen DE VRIES lid van den Raad van State 

werd, maar het afdrukken ondervond daardoor eenige veriraging, zijnde dit eerst in 
1864 geheel beëindigd. 
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"heer DI'; VRIES de versehillende polders zijn aangewezen. Als 
"proevc van bewerking leggen wij het afgewerkte deel del' kaart 
"hierbij over." 

Wat nu die kaart betreft - in 1859 allereerst op den voor
grond gcsteld - de destijds bedoelde is nimmer voltooid. Wel 
echter werd, op kleinere schaal, eene kaa,rt vervaardigd de poldel's 
aa1l\vijzende, ten behoeve en bij gelegenheid van de nieuwe uitgave 
der "Zeeweringcn en 'Vaterschappell" in 1 894, door de zorg van 
,) hl'. SCHORER; en werd voorts ook door den heer VAN DE POIJ" 

Dijkgraaf van den Haarlemmermeerpolder, eene kaart gemaakt der 
provincie, waarop in groote omtrekken de polders zijn aangegeven. 
De beschrijving der Waterschappen echter was in 1864 geheel 
afgedrukt en voor het publiek verkrijgbaar gesteld, terwijl 100 
exemplaren daaryan den schrijver werden aangeboden. 

Met verwijzing overigens naar het bovenaangehaald plan eener 
waterstaatkundige beschrij ving van Noord· Holland in 185 U door 
hem ontworpen, diene te dien aanzien verder noch het navolgende. 

Wat beoogde DE VRIES met dit werk? 
Bedoelde h\i daarmede het leveren van een fragment tot eene 

algemeene geschiedenis der waterschappen waarop ook door de 
beide afdeelingen dezer Academie wel eens is aangedrongen? 

Geenszins: "eene algemeene geschiedenis van den waterstaa.t is 
"niet bestaanbaar - zoo zegt hij elders - omdat die waterstaat 
"inderdaad niet één is. Verschillende deel en van ons land hebben 
"hun eigen waterstaat, die met dien van anderen volstrekt niets 
"gemeen heeft." 1) 

Evenmin was h\i daarbij bedacht op het leveren van eene 
geschiedenis der waterschappen in Noord-Holland of zelfs llIaar 
van enkele· der voornaamste daarvan. "Behandeling der geschie
"denis lag buiten het bestek van dit werk. Slechts hier en daar 
"is herinnering aan het verledene tot juist begrip onvermijdelijk 
"geacht, terwijl overigens verwezen wordt naar de toelichtingen 
"waarmede de ontwerp-reglementen van bestuur aan de Staten, 
"sinds jaren, waren aangeboden." 2) 

Een rijke bron van historische gegevens zou hij trouwens later 
bieden in zijn "Dijk- en Molenbesturen in Holland's Noorder
kwartier", van 1876; en andere kleinere bijdragen. 

Het doel van DE V RU:S was: de verdeeling der proviuoie in 
haar geheele uitgestrektheid, in honderde polders van de meest 

') Kaart van Hollan,l's Noorderkwartier in 1288, blz. 2. 
') Inleiding 1864, blz. 2. 
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verschilleude grootte, diepte en illl'ichting, te beschrijven; en hij 
was daartoe, voor een goed deel, gekomen door de ervaring 
opgedaan hij het reglementeeren der waterschappen in Noord-Holland. 

Reeds in 1854 toch hadden, zooals reeds hierboven werd opge
lIIerkt, Gedeputeerde Staten aan de Staten een overzicht aangeboden 
van de waterschappen, grootendeels bewerkt door Jhr. VAN TETS, 
welk o\'erzicht aan de griffie ja.-<trlijks werd bijgehouden; lIIuar 
toen men het maken van uieuwe of gewijzigde reglementen voor 
waterschappen met kracht begon ter hand te nemen, bleek telkens 
de onvoldoendheid der kennis, die men toen ter tijd nog van den 
toestand en de inrichtin g der waterschappen had. 

Uit een brief - in antwoord op het hem toegezonden present
exemplaar - dien de toenmalige Gouverneur-Generaal van N eder
landsch Oost-Indië op 14 September 1864, uit Bafavia aan llE 
VRIES schreef, neem ik overigeus het volgende over: "het verhcugt 
"mij zeer - zoo schrijft SWET VAJ'i" DEN BEELE - dat zoo als gij 
"mij schrijft, een werk van llI\j er' II aanleiding toe heeft gegeven; 
"zulke beschrijvingen moesten in alle provinciëll, waarin vele pol
"ders zijn, gemaakt wordelI." 

Met dit werk van SWET werd kennelijk bedoeld zijne beschrij
ving der polders in Gelderland, voorkomende in zijne "Bijdrage 
tot de keuuis van Gelderland" 1852-1858, blz. 224/50H. Daarin 
worden, evenals in het werk van lh; Y RIES, technische bijzonder
heden medegedeeld omtrent ligging, belending, grootte, dijken, 
sluizen, molens der polders; enz., maar tusschen beide bestaat 
toeh dit verschil, dat SWE'f in meerdere bijzonderheden treedt 
aangaande het eigenaardige der afzonderlijke polders, hunne ge
schiedenis, en hUIl finantiëelell toestand, dan b~i Ih;'V nIES worden 
aangetroffen, die op die punten slechts spaarzaam mededeelingen 
doet als vallende eigeulijk buiten het door hem ontworpen bestek 
en z~jJlde voor een later afzonderlUk te bewerken en uit te geven 
"Geschiedkundig gedeelte" voorbehouden. SWET'S wensch, dat 
zoodanige algemééne beSChrijving in .alle provinciën zonde tot stand 
komen, is nog slechts zeer ten deele vel'vuld; behalve in Gelderland 
en Noord-Holland geschiedde zulks - voor zoover mij althans 
bekend is -- nog slechts in Groningen door de zorg van den 
heer GF,lmTSEM,\, Commissaris der Koningin in dat gewest; 1) 
terwijl ook de tegenwoordige griffier der Staten van Noord-Brabant, 
in zijn boven reeds vermeld werk omtrent de waterschappen in 

1) De zeeweringen, waten<\)happen en polders in Groningen, 1898. 
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K oord-Brabant ~oo\'tgelijken arbeid, ofschoon op eelllg~zll1s aJHlere 
leest gesdlOeid, tot stand [wacht. VOOl"t~ gaf de Huofd-Ingellieur 
mn den Provillcialen \Vatcn;tmü in Utrecht, de heer K. VAN RIJN, 
in lS::;3 cn 1~,"6, op meer nescheiden schaal, soortgelijkcopgavcll 
ollltrellt de watersehappell in Utrecht. 

Helallgr~ike partieele bijdragen omtrellt d(~ teehlli~ehe gesteldheid of 
de ge~('hiellellis del' waterschappen en hunlle reglemellten zagen ovcl'i
gCIl~ wèl het licht, waaronder ik, bij wijze van voorbeeldelI uit de laatste 
jaren, wensell te verlllelden: het werk van genoemden Mr. GEElt'I'S1<:l\IA 
de "Zijlvestenijell in de Groninger Ommelanden", in 11:'7U uitge
kOlllen; dat van den heer Mr. VAN LOON, oud-gritlier der Staten van 
ti rOllingen, het grond reglement voor de waterschappen in de provincie 
(irollingell, 180:-; en 1000; de hijdrage tot de kennis van den 
recht,.;toestand der polders in Groningen door Mr. SnmNGA, den 
tegen woordigeu griffier dier Staten, verschenen in 18 \) 7 ; de N oorder
Lekdijk Bovendmns door den Heer WELCKElt, Ingenieur van den 
Waterstaat, 1870; het \vatersehap "Heyeop", genaamd de Lange 
Yliet in de provincie Utrecht, door den heer Baroll v. h"l'ERSl'lII, 
1 "i!)t); de Lekdijk-Benedendams en de IJsseldam, doOL' .1. A. VAN 

IIENGST, 1 ste deel, 860-] 648, 1 noo; de geografische geschiedenis 
vau Holland, hezuiden de Lek, en Nieuwe Maas in de Middel
eeuwell, (lSOO), alsmede de omvang van den Haarlem!llermeer (1892), 
heide yan de hand \'all den heer RAMAER, IllgenieUl' b~i 's Rijks 
'Waterstaat, cu opgenomen in de Verhandelingen dezer Acadcmie; 
om van de oudere, als h. v. de geschiedenis van Rijnland, - mcer 
in het hijzonder deel 2 daarvan - door .Mr. GEVERS VANENlm
(OlmST, van IS 71; dic vall de heeren GEYERS DI~YNOOT omtrellt 
Schieland; SCHOLTEN omtrent Alblasserwaard en BEIJEHINCK omtrcnt 
DelftalId, opgenolllen in de Yerhandelingen vau het Bat. Gen. voor 
Proefondervindelijke vVijsbcgeelte, Deel X (1850), niet te gewagen. 

Langs welken weg heeft DE V lUES, om tot diens werk terug te 
keeren, dat samengesteld? 

Heeds sinds jaren had hij zorgvuldig allerlei aallteekellillgen en 
gegevens ter zake van de waterschappen en polders verzameld; hij 
hield er een groot alphahetisch register op na, dat hij dagelijks 
bijhield en waarin hij o. a. alles opteekende wat hem ter zake 
belaJ]O'I'iJ'ks was \'oorU'ekomen Ter verdere verkriJ'ginO' van geO'evens o O' • 0 0 

ging in 185 Ü een questionnaire aan de waterschapsbesturen uit 
door hem zelven gesteld, IIlaar het is opmerkelijk hoe weillig gezind 
of in staat tal van watersehaps- en dijksbestnren - en daaronder 
van de voornaamste -- waren om mededeelingen en inliehtingen 
te verstrekken, zoodat de samenstelling van het werk inderdaad met 
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groote moeilijkheden gepaard ging en veel langer heeft geduurd 
dan hij in 1859, gelijk boven bleek, had vermeend. 

Men brengt zich daarbij van zelf de spreuk te binnen in een 
dijkshuis nm Noord-Holland voorkomende: "Wat hiel' wordt over
leid, blijft onder de roos gezeid!" 

En welk was het resultaat van al dit streven? 
Als men dat werk voor de eerste maal inziet - het achter 

elkander uitlezen ware zeker niet loonend - dan is men lichtelijk 
geneigd daaraan geen overgroote waarde te hechten, het een succes 
d'estime toe te kennen wegens zorgvuldig en vlijtig verzamelen . 

. Maar als men het meer en meer raadpleegt, dan verdwijnt het 
beeld V!ln den naarstigcn verzamelaar, die slechts opteekent en clas
seert, doch treedt dat van den anatoom op den voorgrond. De 
volkomen kennis van de materie, die Jtij voor zich had, in onder
lingen samenhang en verband, stelde hem in staat het hoe en 
waarom van iedere polder-inrichting op te geven en den gelleelen 
waterstaatkundigen toestand van Xoord-Holland, voor zoover zich 
die in zijn zeeweringen en waterschappen weerspiegelt, duidelijk 
voor oogen te stellen. 

Zeker heeft de samenstelling hem veel zorg en min verkwikke
lijken arbeid gekost; "wanneer men U - zoo schreef hem een 
"vricnd zijner jeugd - een kleine rlertig jaren geleden dit werk 
"voor uwe verbeelding had gesteld en u gezegd had: van deze 
"geschiedenis zult gij de schrijver zijn, dan zoudt gij zeker met te 
"berge gerezen haren hebben uitgeroepen: "Goede Hemel, wat een 
"woestijn van dorheden zal ik dan nog te doorworstelen hebben!" 

Maar hij vond zijn loon in den onverdeelden bijval en de groote 
waardeering, die zijn arheid uit alle kringen inoogste; '"over hon
"derd jaren" - zoo schreef een deskundig vriend uit het Noorder
"kwartier hem - "zullen uw achterkleinkinderen er zich nog in 
"verheugen, dat hnn overgrootvader als on wederlegbare autoriteit 
"wordt aangehaald." Zijn werk is inderdaad in den vollen zin des 
woords een "vraagbaak" geworden. 

Vat schijnbaar dorre geraamte werd overigens allengs de onder
houw van lateren arbeid, en dat wel om tweeërlei reden. 

Vooreerst omdat zich - in het bijzonder door de tot standko
ming van het kanaal van Amsterdam naar Zee alsmede van het 
Merwede-kanaal, - allengs nieuwe of gewijzigde toestanden had
den gevormd; maar ook omdat vaak bleek dat, zooalsik hierboven 
reeds aanstipte, de vroeger door de besturen verstrekte gegevens 
niet volledig waren, zood at de eerste uitgave dan ook herziening 
behoefde. 
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Dat begreep DE VRUjS zelf ook wel en reeds in 1883 -
daartoe aangespoord door den toenmaligen Commissaris des Konings 
in Noord-Holland Jhr. SCHORER - llam hij, zelf lid van den Raad 
van State, zoodanige herziening in overweging en stelde hij zich 
dienaangaande met den toelllllaligen griffier, Mr. .Lo\COBJ, in betrek
king, maar veel verder dan tot het opstellen van een nieuwe 
questionnaire voor de waterschapsbestmen kwam men toen niet. 

]<~enige jaren later gaf daarop de heel' SCHORER aan lh: V lUEs 

zijn wenseh en voornemen te kennen om zelf een nieuwe uitgave 
te bezorgen, op den voet h. v. zooal" OUI>EMANS dit met hetrekking 
tot KABER'S Sterrenhemel had gedaan; de nieuwe uitgave zoude 
den zelfdell titel als de eerste blijven dragen met de bijvoeging: 
tweede uitgave, bewerkt door Jhr. Sc«ORER, Commissaris der 
Koningin in N oord-Holland. 

1 ht denkbeeld lachte hem zeer toe, hij beloofde gaarue de ge
vraagde medewerking te verlccnen, hetgeen hij dan ook ruimschoots 
deed, Zûodat de brief van Gcdeputeerde Staten van Noord-Holland, 
d.d. 20 Juni lSU4, waarmede de tweede editie aall de Staten 
werd aa,ngehoden dan ook verklaarde: 

.,de hewerker van de tweede uitgave is bij voortduring met de 
"kennis en ervaring van den schrijver voorgelicht geworden." Ook 
deze uitgave geschiedde op last del' Staten van Noord-Holland, 
terwijl Ged. Staten, twee exemplaren daarvan - ul1ica - lieten 
drukken, een voor 1h: VRIES, en een voor .Jhr. SCHOltER; daarna 
werd het werk voor het publiek verkrijgbaar gesteld. 

Met hetrekking tot die uitgave wijs ik er nog op, dat, terwijl 
behandeling der geschiedenis in de voorrede der eerste uitgave 
werd gezegd "buiten het bestek van het werk te liggen", in de 
voorrede van de tweede er zeer te rccht op werd ge wer,en, hoe 
door de verschillende uitgaven daarvan - in de toekomst misschien 
nog herhaald - de arbeid in zijn geheel, door onderlinge verge
lijking, juist wèl ook geschiedkundige waarde zal verkrijgen. De 
bewerker der tweede uitgave, .Jhr. SCHORlm, die daaraan veel zorg, 
onderzoek en arbeid heeft besteed, heeft daardoor de provincie 
Noord-Holland, aan welker hoofd hij van 1S79 tot 1897 met eere 
was geplaatst, in hooge mate aan zieh verplicht. 

Ongetwijfeld heeft de studie in vroeger en later jaren aan dit 
werk door DE VRIES besteed er krachtig toe medegewerkt om hem, 
meel' nog dan reeds vroeger, in staat te stellen in een volgend 
tijdperk zijns levens de geschiedenis van den Nederlandschen water
staat - fragmentarisch - met ecne reeks van zeldzaam belangrijke 
werken van meerdere of mindere uitgebreidheid te verrijken. 
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Tot dit tijdperk reken ik overigens ook nog zijne: "Kaart van 
Holland's Noorderkwartier in ] 288" dat evenals zijne "Zeewe
ringen en waterschappen" in 1864 uitkwam toen hij reeds lid van 
den Raad van State was; maar waarvan de voorbereiding reeds 
dagteekent van zijn werkkring in Noord-Holland. Het einde der 
derticnde eeuw samenvallende met de staatkundige onderwerping 
der \Vest-Friezen in 1288 door Graaf FLORIS V, werd door DE 
VRIES aangenomen als het tijdstip waarop omtrent de geschiedenis 
van den waterstaat van het Noorderkwartier een eenigermate aaneen
geschakeld geschiedverhaal kan worden begollnen. Het daarom van 
hoog belang achtende eene cenigszins juiste kaart van het N oOl,der
kwartier te bezitten, zooals zich dit tegen het einde dier eeuw 
v6órdeed en de kaarten, die tot nu toe daarvan waren samen
gesteld ten eenemnale ongeloofwaardig achtend, besloot hij zelf eelle 
poging te doen om eene meel' vertrouwbare te vervaardigen. Dc 
bekende kaart van BEELDSNIJDER van Holland en W est-Friesland 
op 31 Juli 1575 uitgegeven tot grondslag nemende, daarin wijzi
gende wat bewezcn kon worden tussehen 1288 en 1575 te zijn 
veranderd, en daarop aan de hand van fmdcl'e kaarten aanbrengende 
het noordel\jk deel van Noord-Holland, dat op de kaart van BEELD
SNIJDER ontbrak, vleide hij zich er in te zullen slagen "eene ge
loofwaardige afbeelding van die gelegenheid des lands te zullen 
verkrijgen," Hij voegde er een breedvoerige toelichting bij om de 
inrichting der kaart te verklaren en daardoor ieder in de gelegen
heid te stellen de mate van geloofwaardigheid, die de ontworpen 
kaart verdient, te kunnen heoordeelen, welke toelichting een schat 
van historische hijzonderheden bevat. Is de vervaardiger der kaart 
hij deze schrede op een zoo hachelijk terrein als de cartographie 
van toestanden in lang vervlogen eeuwen altijd is, geslaagd? Ik 
zal het niet wagen zulks te beslissen. 

Voor zooverre mij bekend is, is openlijke en met tegenbewijzen 
gestaafde kritiek van dezen arbeid uitgebleven. Wel werd mij van 
eenc zijde, die goed ingelicht kàn zijn, verzekerd dat HOFDIJK zoude 
hebben beweerd, dat deze kaart van onnauwkeurigheden niet is 
vrij te pleiten, en dat wanneer de ontwerper de oude kaarten had 
gekend, die zich in het archief te Alkmaar bevinden, zijn kaart er 
vrij wat anders zou hebben uitgezien, maar eenig schriftelijk betoog 
dienaangaande trof ik niet aan. Integendeel: in HOFDIJK'S "Kronyk 
der Kennemer vrijbuiters" - llà de kaart van Hollands Noorder
kwartier in 1288 uitgegeven - is mede een ka.art van een deel 
van dat Noorderkwartier opgenomen, die blijken geeft goeddeels 
naar de kaurt vun DE VRIES, waarvan overIgens geenerlei mel-
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ding wordt gemaakt, te zijn hewerkt. Het rapport der COmmls."ne 
uit deze Academie, - uitgebracht 13 .T uni 1861, blz. 2 G 1 -
bestaande uit de heeren MEES, V. D. RERGH en R.\KHUYZEN VAN 

DEN BRINK, was waardeerend, al wees het op enkele dubia. 
Eén althans daarvan komt mij geenszins gewettigd voor. Het 

rapport maakte de opmerking, dat de Zijpe niet eerst - zooals de 
schrijver zou hebben belreerd - eerst in de I (j,le eeuw was bedijkt, 
Illaar dat reeds in 1392 was gesproken van "het lOederbedijken 
van die landstreek". 

Dit is inderdaad volkomen jllist, maar kan den schrijver niet 
treffen, want deze toonde juist (hlz. 8 en 2t\) aan, hoe reeds vóór 13SS 
een dijk was aangelegd ttlsschell Petten en den Oghe en het plan 
bestond een anderen dijk te leggen hlsschen den Oglle eu de Keinse, 
die gelegen was aan den Schagerdijk, dit is aan den Schagerkogge
Zeedijk. Warc bedoelde dijk inderdaad tot stand gekomen, dan 
ware de geheele Zijpe reeds toen bedijkt. Dit geschieclde echter 
niet; de aangelegde dijk tusschen Petten en den Oghe was daar
door ook niet tegen het geweld dcr zee hestand, cn werd weldra 
weder geheel vernield. Dit was reeds vóór 13!)Z geschicd, cn 
daarom konde de commissie van inspectie in haar rapport van 
I October I ;H)2 verklaren: "dat 's la1l(1s oorbaar vordert, dat de 
"Zijpe weder gedijkt werd." Ook in den loop der 16de eeuw had 
eene hedijking der daar gelegen waardgronden plaats, zooals DE 
Y,m:s elders herinnerde 1), maar ook die bedijking is na weinige 
jaren weder vernield en eerst krachtens het octrooi der Staten van 
ZO September 159G is het werk der bedijking van de Zijpe op
Jlien wondernomen en tot stand gebracht. 

Bij Koninklijk Besluit van 27 Juni IS 62 benoemd tot lid van 
den Raad van State, verliet DE VRIES noode den werk hing bij 
het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, die hem lief was; en 
noode ook verleenden de Staten van dat gewest het door hem aan
gevraagd ontslag, met ingang van I Juli 1862, op de meest 
vleiende wijze, daarbij o. a. "het vertrouwen uitdrukkende, dat hij 
"ook in zijn nieuwen werkkring Noord-Holland zoude getrouw 
"bl\iven". Ook aan stoffelijke bewijzen der waardeering, welke 
hem door Noord-Holland en zijne ingezetenen werd toegedragen, 
ontbrak het hem niet. 

') Zie: "Dijks- en Molenbestnren, blz. 329." 
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Met welke belangstelling hij ook verder den arbeid der Staten 
van Noord-Holland bleef volgen blijkt o. a. uit r.ijne kritiek op 
een betrekkelijk min belangrijk stuk, namelijk op de Memorie van 
ToelichtilIg bij het ontwerp-reglement van bestuur voor den Polder 
Katwoude in 1865 aan de Staten van Noord-HollaJld aangeboden, 
welke kritiek is te vinden in zijn later nader te bespreken werk 
over het DijkR- en Molenhestuur in Holland's Noorderkwartier, 
blz. 50 ,J. Noot t, tien jaren daarna verschenen. 

Een nieuwe, nog belangrijker, werkkring had zich voor Ih VRIES 
ontsloten, in welken hij zijne vele gaven in nog ruimer mate aan 
Koning en Vaderlunnd wude kunnen dienstbaa.r maken, en zoo 
olltsloot zich de derde periode van zijn leven, die van de dool' hem 
vervulde stnatshetrekkingen: lid van den Haad van State, Minister 
der Kroon, vol ksvertegell woordiger. 

Alvorens daartoe over te gaan wensch ik eeue vraag te be~Ult

woorden, die zieh lichtelijk voordoet, namelijk of aan J}g VRIES 

lJooit een academische leerstoel is aangehoden? Aangehoden werd 
lJem die r.eker, èn te Utrecht, èn te Grollingcll; maar h~i stelde 
zich daarvoor niet beschik haar, omdat _. gelijk Ill\j uit geheel 
onverdachte bron werd verzekerd - "hij niet van doeeeren hield; 
"daarvoor dau ook de gave niet bezat, eH dus eigclllijk niet voor 
"professor geschikt WltS." 

"Het is mij bijzonder aangenaam" zoo seinde hem z\jn oude 
leenneester en vriend Minister 'rHoltBECKE, op 28 Juni' 1862, "U 
"gcluk te mogen wenschen met U we benoeming tot lid van den 
"Haad van State" en toen hij na van Juli 1862 tot Juli 1872, 
en daarna vau Maart 1877 tot November 1891 lid van dat hooge 
collegie te zijn geweest daaruit zijn afscheid nam, getuigde de 
toenmalige vice-president, Jhr. VAN REENEN: "dat h\j in den vollen 
"zin des woords een sieraad van den Raad van State was geweest." 

Zijn eerste optreden als Staatsraad met ingang van 1 ,T uli 1862 
viel samen met de reorganisatie van dien Raad krachtens de vVet 
van 21 December HWI (Staatsblad na 129) door GODEFROI en VAN 
HEEMSTRA tot stand gebracht, maar door 'l'HoRBEcKEin werking ge
bracht en uitgevoerd; en van alle zijne toenmalige ambtgenooten -
staatsraden in gewonen, in buitengewonen dienst, of honoraire -
is thans nog alleen de hoogbejaarde Staatsraad III buitengewonen 
dienst Jhr . .Mr. W. A. C. DE ,JONGE in leven. 

Jaarboek 1900. 6 
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Als lid of voorzitter der afdeeling uit den vollen raad voor 
Binnenlandsche Zakeu, voor .Justitie, na 1 ~s 1 voor \Yaterstaat, 
Handel en Nijverheid, lIam DE V lUES ook in gemeld Staats Collegie 
bij voortduring en toeneming eene invloedrijke plaats ill j maar het 
was vóóral in de afdeeling voor de geschillen V!lll bestuur waarin 
hij, met eene korte tusschenpooze, van af hare instelling tot zij 11 de
finitief aftreden in iS!)} zitting behield, dat hij het meest dankhlUH 
terrein vond voor zijne werkzaamheid. 

Hier kwamen zijn veelzijdige en lIitgehreide rechts- en wetkClJl1is 
het duidelijkst aan het licht. Op het punt van feiten en antecedentelI 
was hij een volkomen vcrh'ou wbare gids; en zijn streven was dali 
ook steedt: gericht. op het bevorderen en verkrijgen van eene con
stante jurisprudentie, hetgeen echter niet wegnam - en dit strookte 
volkolllell met z~in eClligermate vasthoudend karakter - dat, indien 
aanv!lllkelijk eeue opvatting had gegolden, die door hem met de 
wet in strijd werd geacht, hij niet rustte voordat die voor eene, 
naar zijn inzien, betere was geweken. Een opmerkelijk voorbeeld -
om mij daartoe te hepalen - leverde de toepassing der wet Vllll 

2 Juni 1875 (Staatsblad n° UiJ) de z.g. hinderwet, op, waar del\ü 
in art. 17 spreekt van "het bestuur dat de vergllnniug geeft" eH 

ill 14, aanhef, "all "eene nieuwe vergunuilIg. " 
In strijd met zijne meening werd bij Koninklijk Besluit van 2 S 

Januari 187G (Staatsblad n° 35) eu 3 Augustus lS7G (Staatsblad 
n° 1 (j 7) de leer verkondigd, met veruietigiug der besluiten van 
tegenovergesteltIe strekking, dat, met betrekking van onder het 
Koninklijk Besluit van 182 Lt opgerichte inrichtingen, tot toepassiJlg 
van gemelde artikelen der hinderwet was geroepen het collegie dat, 
volgens gemeld Koninklijk Besluit, eenmaal de vergunning had gc
geven, en niet het collegie, dat daartoe volgens de hinderwet ten 
opzichte van soortgelijke, onder de werking dier wet te stichten, 
inrichtingen was aangewezen. 

lh V RIES rustte niet voordat eene andere, hem de juiste voor
komende, zienswijze had gezegevierd, en hij had dan ook de vol
doening dat ten slotte bij drie Koninklijke Resluiten, in overeen
stemming met het advies van den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur, genomen, werd beslist, dat het gezag, 
dat volgens de hinderwet tot handelen geroepen is, zulks ook is, al 
geldt het instellingen onder de werking van het Koninklijk Besluit 
van 1 SZ4 door een ander ge\l'.ag toegestaan 1). 

') Koninklijke Besluiten van 16 Mei 1884 BELINFANTE XXIV,'249; 4 "Juli 1587 
BELIN~'ANTE XXVII, blz. 490; 13 Angnstus 1887 BELJNFANTE XXVII, blz., 605. 
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W as Ih~ V lUES overigens met het bloot adviseerend karakter 
van de afdeeling voor de geschillen van bestuur ingenomen? 
Allerminst; hij aarzelde Ïlltegendeel niet in de zitting der rl'weede 
Kamer van 18 November 1872 - blz. 375 - als minister te 
verklaren, dat: "de overtuiging, dat, zoolang de afdeeling voor de 
"geschillen alleen adviseert, geen waarborg bestaat voor eene behoor
"lijke administratieve rechtspraak altijd de zijne was geweest." 

Op den Gden .J uli IS 7 2 werd zijne wel'kzaamheid als Staatsraad 
tijdelijk onderbroken wegens zijn optredeu als Minister van Justitie 
en daarop gevolgd kortstondig lidmaatschap van de 'rweede Kamer 
der Statell-Generaal. Na de ontbinding toch van het derde Kabillet 
waaman de uaalll van Mr .. 1. R. 'l'HORBEcKE is verbonden, door 
de verwerping del' inkomstenbelasting van den Minister BLl'Ss:f: op 
2 .Mei 1 S 72 en het kort daarop gevolgd overlijden van 'ÜCfORBECKE 
zelven, werd Ih VmES belast met de samenstelling van een nieuw 
Mil1isterie. Het was niet de eerste maal dat hem cene ministeriëele 
portefeuille werd aangeboden, evenmin de laatste; wèl daarentegen 
de éénige dat hij zich daarvoor beschikbaar stelde. 

Reeds in Pebruari 18GO bood VAN I-IALL - ik heh reden OIll 

te gclooven op aanraden en door tllssehenkomst van BOREEL VAN 
HOGE LANDEN - hem, doch vruchteloos, de portefeuille van Bil1l1en
landsche Zaken in het dool' hem gevormd Kahinet aan; en ook 
ill het najaar van 1870 toen eene recollstructÎe van het Ministerie 
FOCK-VAN BOSSE werd beoogd, geschiedde hetzelfde. "Hoe meer 
"ik el' over denk, - zoo schreef hij hij laatstgemelde gelegen
"heid - hoe meer ik tot de overtuiging kom, dat ik de mij 
"toegedachte taak niet moet aanvaarden. Mijn denkb~elden dien
"aangaande zijn niet van vandaag of gisteren, maar dagteekenen 
"reeds van meerdere jaren hèr." 

De drang der omstandigheden werd hem echter te sterk; 
en de zucht tot volledige plichtsbetrachting, die hem steeds onder
scheidde, maakte dat hij in 1872 aan zijne bovenvermelde denk
beelden ontrouw werd, en de waarl\jk niet dool' hem benijde taak 
aanvaardde. Zelf in het door hem gevormd Kabinet de portefeuille 
van J llstitie aannemende, traden als zijne ambtsgenooten op: de 
Heeren GERICKE VAN HER WIJNEN ; GEER'rsEMA; BROCX; VAN D ET.m;N ; 
VAN LIMBURG S'rIRUM en FRANSEN VAN DE PUTm; respectievelijk voor 
Bllitenlandschc Zaken, Billnenlaudsche Zaken, Marine, :Financiën, 
Oorlog, en Koloniën, van welke de heer GERICKE reeds in het 
Ministerie-THoRBEcKE; de heer BROCX in de Ministeriën FOCK en 
THORBECKE plaats hadden genomen. 

Het heeft - en het is begrijpelijk - toen en ook later velen 
6* 
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getroffen, dat lh V RIES niet de portefeuille van Binnenlandsche 
Zaken voor zich had genomen, en dit is toegeschreven ~UUl allerlei 
op hem uitgeoefende invloeden. Niets is minder ,vaar: het gesehiedde 
overeenkomstig de uitdrukkelijke begeerte van hem zelvell. Afge
scheiden nog valide voorliefde die hij altijd bleef gevoelen voor 
het l't'cht, waank'Ul hij ook de eerste periode van zijn leven had 
dienstbaar gemaakt, werd hij daartoe meel' in het bijzonder geleid 
door zijne begeerte om zelf een nieuwe rechterlijke organi&'üie, 
waarnaar reeds zoo lang was en wordt omgezien, tot stand te hrengen. 
Hoe groot moet dan ook zijne teleurstelling niet zijn geweest, toen 
de door hem voorgedragene, na in hare onderdeelen te zijn goed
gekeurd, toch nog, in den mond der haven, dool' eeJle vereeniging 
van minderheden, op 20 Mei lti73 met 3n tegen :37 stemmen 
werd verworpen. Ik zeide dat DE V RU;S met de samenstelling van 
het Ministerie werd belast; maar dlUlruit volgt nog niet, dat hij 
sinds dien ook steeds - althans naar buiten - als woord voerder vau 
dat Ministerie optrad. De in de laatste 25 jaren lIleer en meel' 
in zwang gekomeu gewoonte, dat - door toepassing van het tweede 
lid van art. 2 van het Regioment van Orde voor den Minister
raad 1), - het tijdel~ik voorzitterschap van dien Raad voortdurend 
door den samensteller van het Kabinet wordt waargenomen, bestond 
destijds nog niet. Zoo trad b. v. op 11 December IS72 (Hande
lingen blz. 727, 72b), in tegenwoordigheid van Mr.lh: Vuu:s, Min. 
FRANSEN VAN DE rU'l'Tl'; als t\jdelijk voorzitter van den ~1iuister

raad op, dool' Hamen!;! de Regeering aau te dringen op ecu 
bespoedigd onderzoek der voorgedragen Kieswet. 

Als Regeerings-programrna werd bij de troonrede van 1873 ont· 
wikkeld: de verbetering der samenstelling en van het gehalte van 
het leger, alsmede het toestaan van middelen voor noodzakelijke 
vestingwerken, een nieuwe rechterlijke inrichting, wettelijke regeling 
van het hooger onderwijs, uitbreiding van kiesrecht, verbetering van 
gemeenschapsmiddelen iu Nederlandseh Indië. Ongetwijfeld is dit 
tijdperk in het openbaar leven van DE VRIES datgene geweest, 't 
welk voor hem het minst hevrediging heeft opgeleverd, want de 
betrekkelijke onvruchtbaarheid der door hem gevormde Regeering 
moet den ernstigen Bewindsman wien het nimmer om persoonlijke 
eerestelling te doen was geweest, lllaar uitsluitend om vruchten 
van zUn arbeid ten nutte des lands te zien, zwaar hebben gewo
gen. Een uiteenzettiug der redenen, die daartoe hebben geleid 
zal wel niet van mij worden verwacht; zij zoude mij lichtelijk voeren 

1) Zie ROMEIJN Staats wetten 90 drnk blz. 33 en vlg. 
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op het gebied der - ook persooJllijkc - hedendaagsche staat
kunde, een terrein waarvan deze Academie, en terecllt, zich steeds 
pleegt te onthouden. 

Gegcvens omtreut de inwendige geschiedenis van de samenstelling 
en werkzaamheid van het door hem gevormde Kabinet zijn overigens 
door hem ook niet nagelaten; de bescheiden, tot zijn ministerie be
trekkelijk, z\in volgens zijn bepaalde begeerte vernietigd. 

Reeds de periode uit zijn eerste rede bij het adres van antwoord 
op dc troonrcde van 1872, waarin hij, na eene uit zijn h11rt gewelde 
hulde aan de nagedachtenis van rl'HoRBECKl<; te hebben gebraeht, als 
zijn gevoelen in de Volksvertegenwoordigillg uitsprak; "dat hier, waar 
"het geldt dc belangen van het vaderland te dienen, gcen verwijdc
ring is te zoeken, maar naar toenadering is te trachten," was 
geheel· in overeenstelllllliug met den aard der eervolle openbare be
trekkiugen, tot dusverre door hem met zoo gelukkig gevolg ver
vuld, en dc even schitterellde als afdoende rede waarmede hij op 
13 .Januari 1874 (Handelingen Eerstc Kamcr, hlz. 128), zijn be
wind tcgen het vcrwijt van gebrek aan crnst verdedigdc, kenmerkte 
dCl! man, die zelfs het schijnbaar minstbeduidcl1de ernstig opvatte, 
teil volle. Persoonl~ik werd lh V Rms dan ook in dezen werkkring 
mede door zijn tegenstanders gewaardeerd en geacht. 

"W" at wij vau den minister ten antwoord kregen ._- zoo sprak 
de heer VAN NISPl<:N TOT SEVENAER bij de alge mee ne heschouwingen 
over de hegrooting voor 1873 - Handelingcn 1872-1873 blz. 
,H)7 - "wij mogen het heamen of niet, is helder en kernachtig, 
"en men komt tot de gedachte, dat althans wat helderheid en 
,,frischheid van geestYermogens aangaat, w~i voor ons hebben den 
"rechten mail op de rechte plaats," en cvenzoo bracht Mr. HEEMs
KlmK, A~N. ccne warme hulde Han de kunde en het talent, waar
lIIede hij zijne rechterlijke inrichting verdedigde (Handelingen 1672-
1873 blz. 114). 

Ik wecs el' reeds hierboven op hoe zwaar hem de verwerping 
ten slotte van de rcchterlijke inrichting met 3~) tegen 37 stemmen 
lUoet z~ill gevallcn, maar ook daarin verloochende zich zijn nobel 
karakter niet. Ofschoon nog langer dan een jaar' daarna aan het 
bewind gebleven, is hem noch toen, noch ook, althans in het open
haal', later, één hitter woord dienaangaande outvallel1 en ontzonk 
hem evemnin daardoor de moed tot, zij het dan ook partiëelen, 
arheid op wetgeyend gebied, een arbeid waarvan ons burgerlijk 
recht, rechts- en strafvordering op meer dan één gewichtig punt 
vruchten trok, al werden die dan ook destijds niet altijd naar 
billijkheid gewaardeerd. 
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Ook de oorlog lllet Atjeh, onder ZIJll l\Iinisterie uitgehroken, 
was yoor Aille Hegeering c('ne oorzaak van gl'oote zorg eu ofschoon 
ik omtrent de oorzaken eH de ol\Vel'ltl~idelijkheid van dien krijg 
thans niet in eenige heseholl\villg wensdl te treden, zoo wil ik 
toch niet nalaten, hij al de kritiek waaraan zijn hewind ook ten 

deze heeft hlootgestaan, te wijzen op hdg('en drie volksvertegen
woordigt'J's, waarvan twee niet tot zij 11 richting hehoordell, reeds 
dadelijk bij den a~llI\ang yall dien oorlog, of later nadat die reeds 
13 jaren had voortgeduurd, dienaangaande hebhen te kellltell ge
gen'lI. De heer VAN NISPEN To'r Sln'ENAlm verklaarde op 2 .Juli 

1 "73, blz. 1:-;:3 j : " N II ik al wederom he h ltoonm betoogelI , dat 
"de oorlog met Atjeh niet gel'cehtvaardigd is, acht ik mij verplicht 
"Oll\ VOOI' het ImitelllHud Pil het yadcrlaIHI te verklaren, dat ik dat 
.,gnoelell lIiet deel en dat naar mijn oordeel Nederland iJl de 
"hestaalHle olllstawlighedell wel degelijk het recht had aan Atjeh 
,,(len oorlog te wrklaren." 

En 1:3 jarell later verklaarde de grijze ELOr'r VAN Sownmwoull}j 
in de Eerste Kamer op 21 Januari I ssn, Handelingen Eerste Kamer, 
hlz. 214,: "Ik zoude de beginselen vall <lell oorlog met Atjeh lIiet 
,,<lunen afkeuren. Ik heli ilHlertijd vereerd geweest met eene me
"de(leeling vall (Ie punten V()Ól' llOg iets wns begollnen. Ik heb 

"b~i een onderhoud, dat tot in den mwht duurde, met den toell
"maligt'n minister FRA~SEN VAN DE PC1'TE gezien met welke nauw
"gezetheid en met welk diep besef vnn verantwoordelijkhcid die 
"minister heeft gehandeld." Beide verklaringen waren dus geheel 
in overeen:stclllming met die van zijn politieken geestverwant, den 
oud G. G. van N. O.-Indii~, MI'. DUJMAER VAN 1\VIS1' die in de 
zitting der 'Eerste Kamer van 1 G JmlÎ 1 S73 den oorlog met Atjeh 
"t'n reehtvaardig, èll onvenuij(lclijk" noemde 1). 

Het Ministerie-lh~ VRIES, door de verwerping van de rechterlijke 
illl'iehting, van de nfschaffing del' plaats-vervangillg, van de muntwet, 
getroffen; door het nftl'cden der Ministers van Oorlog en van Marine 
verzwakt; bood, nadat ook de Kieswet op I!) Juni 1874 met 3n 
tegen 32 stemmen was verworpen, ten tweeden male zijn ontslag 
aan, dat op 26 Augustus lS74 daarna op de meest eervolle wijze 
wenl verleend, 

Het strekt tot een hernieuwd hewijs hoe de &1.menwerking ook 
van uitnemende krachten in den Regeeringskring niet tot de ver
vulling van gerechtvaardigde verwachtingen kan leiden, als de poli
tieke constellatie niet gunstig is; dat overIgens het ietwat cynische 

') Eerste Kamer, 1872-1873, blz. 346. 



- 48 -

"la politiqllc n 'est pas affitire de saints" ook met hetrekking tot 
DI~ V!tIES \f,ouue zijn bewaarheid, \',Oude ik allerminst durven bewe
ren - Illaar olltkelluell evenmin. 

lil welke llIate de Kroon zijne diensten waardeerde bleek uit de 
daarna tot twccmalen toe herhaalde opdracht om ,op nieuw een 
Ministerie samen te stellen; de eerste Blaal in Octoher 1877 uit 
de ontslagaanvrage van het .Ministerie-Hl<:E)IsKJmK; de tweede maal, 
in vereelliging met de HeerenFltANSEN VAN DE PUTTE eu CRRMImS, 
ill .J uli 187 U, na die mn het l\Iillisterie-KAI'PEIJNE YAN DE COPPEI.W. 

Waar die vereerende opc1rachtell eerbiediglijk door hem werden 
afgewezen, daar \yenl bij, hlijkens de daarover gewisselde stukken, 
daartoe allerminst geleid door overwegingen vall persoonlijken 
tegenûn -- hoezeer ook gereehtyaardigd na de ervaring door hem 
in 1872 -I S 7 4 opgedaan - maar uitsluitend door hetgeen llaar 
zijn oordeel vereiseht werd door het wèlbegrepen lall(lsbelang in 
yerhand niet de staatkundige gegevens van het oogenblik. 

Overigens ontbrak het hem ook aan andere bcw~izen van het ver
tl'Ouwen der Kroon niet; zoo werd hij o. a. uitgenoodigd om de 
waardIgheid \'all COlllmissaris des Konings te vervullen in Drenthe, 
Overijssel eu Noord-Holland. 

Maar niet minder dan uit yoormelde hoogst vereerende aanbie
dingen bleek hoe\f,eer de Koning zijn rechtschapenheid en doorzicht 
waardeerde, door het tot hem gerieht verzoek OIlI advies of mede
·werking hetreffende de regeling yall Illeer dan ééue aangelegen
heid van meer h~izonderell aard, doch waarbij gewichtige en teedere 
belangen waren betrokken. 

Ook zijne medeburgers hielden hunne waardeerende aandacht op 
Ih: VRIES reeds dadelijk na zijn aftreding als minister gevestigd; 
en onderscheiden kiesdistricten dongen in 1875 naar de eer om 
hem naar de volksvertegell\Yoonliging af te vaardigen. Uit een hrief 
Han eeu de\f,er kiesvereenigingen is mij gebleken dat hij bezwaar 
maakte eenige verklaring af te leggen "omdat h~i die niet ver
eenigbaar achtte met de volkomen vrijheid, zonder welke hij niet 
zou kunnen hesluiten het lidmaatschap der rfweede Kamer te aan
vaarden.' , 

'fe Amsterdam de candidatuur aanvaard hehbende, werd hij 
aldaar op 8 Juni 1875 bij eerste stemming verkozen en heeft h~i 

voor dat district zitting gehouden tot zijne herbenoeming tot lid 
van den Staatsraad in Maart 1877. 

Als lid der Kamer nam hij dadelijk een invloedrijke stelling in; 
tot meer dan één gewichtigen maatregel nam hij het initiatief of 



- 49 -

( ss ) 

werkte hij krachtig mede, en ook wam h\i ill de minderheid bleef 
heeft later niet zeldell de ervaring de juistheid z\i nel' meening 
bevestigd. Van dit laatste wensch ik als voorbeeld aall te halen 
zijn grondig doch vruchteloos verzet 1) tegen den maatregel door 
minister IhEMsKERK bij de hegrooting voor 187 (j voorgesteld en 
door de Kamer aangenomen, om de watcl'stantswerkeu, in 1 ti 1 U 
vltmvege het !tijk aan de provinciön in onderhoud en helleer 
overgedragen, en bloc cn zonder nauwkeurig onderzoek naar 
hun eigenlijk karakter, weder bij het Rijk terug te uemen, zouals 
dan ook is geschied bij Koninklijk Besluit vau 27 Mei 187 (j 
(Staatsblad n° 10!)). 

Ik zoude wel durven betwijfelen of deze, met het beginsel van 
decentralisatie strijdige en uit een finantitiel oogpunt voor het H ijk 
noodlottige handelilIg - waarover ook ik bij herhaling mijn leed
wezen heb uitgedrukt 2) - indien hij niet genomell ware, alsnog 
zou worden genomen. " 

Hij zag zijn meelling daarentegen zegevieren bij de aanneming 
v!tu het ook door hem voorgedragen en verdedigd amendement 
om aan Amsterdam de mogelijkheid te openen zijn bcroemd Ath'enclllH 
iJl een Universiteit tc herscheppen, welke gebeurtenis aall een gee'st
driftig voorstander daarvan in een aan hem gerichten brief de tot 
dusverre - HaH!" ik zoude meenen, gelukkig! "- nog niet verwe
zentlijkte profetie ontlokte: "dat de Hoogescholen te Utrecht en 
firouingen, slechts overblijfsels vau een aloud provincialislllus, tcn 
val neigen." 

Voorts llam Dl, VRIES ook een ij verig aandeel áan de tot stand 
hrcngillg del' rechterlijke wetten in 1877, welke h~j - zonder 
eenige rancune over de in 1 S 7 5 door hem ondervonden tegen
werking -, verdedigde "daar zij hem voorkwamen te zijn althaJls in 
"de goede richting"; daarmede de les in practijk hrengende dool' 
hem op 20 Maart 1 S 7 3, blz. 1141, toen h~i zelf minister was, 
doch vruchteloos, aan zijn toenmaligen tegenstander, thans zijn 
opvolger, voorgehouden. 

Zijne parlementaire loopbaan duurde slechts kort; in 1 S 77 
opnieuw benoemd tot lid van den Raitd van State, zeide hij daaraan 
voor goed vaarwel; en vervulde hij laatstgemeld ambt hij vel'llieu
w ing op de meest eervolle wijze, totdat h~i in 18!n op ruim 
73-jarigen leeftijd zijn afscheid nam uit den Staatsdienst, eu hem 
de titel werd verleend van Staatsraad in bnitellgewonen dienst, 

') Zie Handelingen Tweede Kamer 1875-1876 blz. 675. 
') Laatstelijk in de zitting der Eerste Kamer van 13 J uH 1898. Handelingen blz. 400. 



- 50 -

( 80 ) 

hU z~in eervol ontslag ah; Staatsraad in gewonen dielIst, krachtens 
Koninklijk Besluit van 13 October van dat jaar. 

Niet alleen in en door de waal'lICllling van openhare betrek
kingen, in ellgereH zin, heeft DE VRIES meer dan eene hahe eeuw 
z\in land en volk gediend, gewie1ltige diensten zijn evenzeer door 
hem bewezen door de vervulling van het Iidmaat- of voorzitterschap ill 
niet minder dan negen Staatscolllmissiën van zeer uitéénloopen
den aard. 

Bij de meeste daarvan zal ik mij, kortheidshalve, bepalen tot eelle 
bloote vermelding van hare strekking, om slechts bij een tweetal 
in eenige meerdere h~izonderheden te treden. 

Hij was: 
1°. Lid der Staatscommissie bij Koninkl\ik Besluit vall !) Fe

bruari 1854, n° 57, benoemd tot onderzoek der bestaande wetten 
en verordeningen omtrent de zeevissehel'ijen, bestaande uit twee 
leden vall Gedeputeerde Staten, uit elke der provinciën Zuid- en 
Noord-Holland als leden en Mr .• L rl'. Buys, destijds ambtenaar bij 
de Griffie van Noord-Holland, als secretaris. Bekend is hoe haar 
doorwrocht rapport - grootcndeels van de hand van Buys - heeft 
geleid tot de wet van 13 .Tuni 1857 (Staatsblad n° S7) omtrent 
de zeevisscherijen waarbij de wet van 12 l\Iaart 1 EI 1 S (Staatsblad 
n° 15) tot uitoefening der groote visscherij en alle andere veror
deningen op dat stuk met haar samenstel van beschcrmende en 
beperkende bepalingen werden illgetrokken, hetgeen eene hoofdoor
znak is geweest van den verlevendigden en toegenomen bloei van 
dien alouden tak onzer volkswelvaart. 1) 

20 en 3°. Lid der Staatscommissit;n in 1864 en 1865 benoemd 
tot uitvoering van het Koninklijk Besluit van 29 Septemher 1841 
(Staatsblad na 38) tot onderzoek der algemeene rekeningen aantoo
nende de hoegrootheid der koloniale rcmises, en het gebruik van 
die remises gemaakt ovel' de dienstjaren 1862 en 18 (j 3. 

40
• Voorzitter der commissie hij Koninklijk Besl uit mil 2 (i Augustus 

1867 na 28, benoemd om de Regeering te dienen van advies 

') De afschaffing der premiën was reeds voorbereid bij de begrcoting voor 1851, 
zie de rede van Minister THORBECKE op 20 November 1850 (v. D. HOEVE;N I, blz. 105). 



- 51 -

HO 

ollltrellt het stellen van regelen bij dl' wet iutllgaa1Hle de vcnleelillg 
del' lasten voor gewoon en buitengewoon onderhoud del' zeeweringen 
VHII de calamiteuse polders in Zeelm.d, ollltl'ent het hrengen 
V<ln watersl'happen in den toestand Yan calamiteus en het be\Tij(len 
uit dien toestallll. Gellle!(le eOlnlllissie werd op 4 Oetoher 18()j) 
onthonden, terwijl haal' op 17 :\lafirt te voren lIitgelH'acht uit
yoerig rapport de grondslag is ge\\'ol'llcn del' wet omtrent de 
(·.alnmitcu,;e polders yall I!) .Juli 1 S70 (Staatshlad 11° ]] I)). Eene 
1ll'langrijkc, IInder (looI' lh: Vnms persoonlijk aan de Hegeering 
lIitgehrachte, lHJta is te "il\(1el1 in de Bijl. Tweede Kamcr, 18G!)
] S70, blz. 70n, vlgg. 

;)0. Voorzitter del' Commissie bij Koninklijk Besluit van 13 Fe
hruari 1 ~(i!) benoemd, ten einde de bezwaren tc onderzoeken, die 
tegell de werkell tot vorming del' i\ieuwe Merwede zijn gerezen, 
ell, zoo noodig, de middelen aan te wijzen, waardoor die zouden 
kuunen wonlen weggenomen, welke Staats-colllmissie het gC\'olg was 
van eelle daartoe strekkcnde motie op 5 Deccrnher 18GS in de 
Tweede Kamer amlgenoHlell. Het rapport dier commissie werd op. 
2l ,Juni 1 S 7 0 uitgebracht en haar advies omtrent de llorlllaliseering 
van de :\ieuwe Merwede is in opvolgendc jarcn in hoofdzaak gc
volgd, zijllde de daartoe betrekkelijke werken zoo goed als afgeloopen. 
YOOl'ts ,venl het denkheeld del' commissie omtrent de oprichting 
van een watel'sehap gevolgd door de instelling van het Linge-water
schap, krachtens art. 23 der wet van 12 Juli lS55 (Staatsblad 
Il° 102), hij het Koninklijk Besluit vall 23 October 1880 (Staats
blad Il° 1 S3), aall welk waterschap daa1'lla hij de wet van I!) .Juli 
I Ç;S 1 (Staatshlad n° 12!») tegen eene jaarlijksehe hijdrage van 
f 27 1 b, het kanaal VHn Steenenhoek enz. werd overgedragen. 
}Ieer verw~jderde voorstellen der commissie door het waterschap of 
anderen met Rijkshulp uit te voeren, zijn tot dmwerre niet vel'we
zenlijkt, als met het oog op den feitelijkcn toestand voor het oogen
blik minder noodig. 

GO. Voorzitter der Commissie bij Koninklijk Besluit van 4 Mei 
1870 n° 1 henoemd: ten einde een oordcel uit te brengen over 
het plan tot het indijken, droogmakelI en in cultuur brengen van 
het zuidelijk deel der Zuiderzee zooals dit dool' een zevental Neder
lallders aan de Hegeering was onderworpen. Door zijn optreden 
als Minister van Justitie nam hij ontslag uit deze commissie en 
werd hij opgevolgd door Mr. C. POCK, op 2 Augustus 1872. Het 
plan strekte om een afsluitdijk te leggen van Enkhuizen naar de 
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Ovcr-I.Tsselschc kust bij I faatlulHlcJ'sllLis, terwijl (Ic Lhselrnonden zou
den worden vrijgelateJl. 

Ecne opperYlakte VHn 105000 hectaren zoude wonlcll iJlgepoldenl, 
en de kosten werden geraHIll(1 door den heel' f''1'mI/I'JES, Ingenieur 
der eoiH't'ssie-aHllvragers, op US llIillioeJl gulden 7.onder rente
herekenillg cu 140 millioeu gulden met rentcherekening, ell door 
de ('OIl1lllissie \':lll ollderzoek respecti\'elijk op 12 3 ~ millioCll en 
I S.j. millioeu, een eu ander zouder hijrekelliug V<ln defellsie-uitga\'en. 

Bij het rapp:nt (hl. 21 c\ pril 1 S 7 3 verklaarde ceue meenlerheid 
ûeh vóór het plau, ook al werd liet door cOlleessiol1nftrissen uit
gevoerd, met nnalltiöelen steun VHn het Rijk. De llIinderheid was 
cr daarentegell te.r;ell; eu wensehte iJl elk geval g(~en uitvoering 
(1001" eOlleessioJluarissell, lHaar dtlll duor het Rijk zelf. Van deze 
eOl\eeSSle-aanvrage kwam niets. 

7°. Voorzitter van de hij Koninklijk Besluit van 21 April 1 k78 
belloemde Commissie tot het instellelI VlUl een onderzoek naar den 
tegenwoonligen toestaml Vatl het Zwolsehe Diep en naar de Illiddelell 
die moeten worden aangewend om diell waterweg aan zijne he
stemming voor scheepvaart eH afstrOOtllillg te doen beantwoorden, 
welke commissie op 31 Augllstns 187 \) haar rapport llitbraeht. 
Een der middelen (1001' de meerderheid voorgesteld bestond in eene 
partil~ele indijking VlUl de Zuiderzee en van het Zwolschediep door 
aanleg van een dijk begiJlJlclIlle aall de Noorder-Ketelkrih, noord
wam'ts strekkende over SehoklulId, dat in de indijking zon wor
den opgenomen, en dan oostwaarts voortgezet tot de kust vall 
Overijssel benoorden de Voorst, waarmIl de kosten ,yerden ge
raallld op 10 1/ 2 millioen; met welk voorstel de minderheid zich 
niet kOllde ,'ercenigcll. De commissie iu haar geheel stelde voor 
te besluiten tot eene oplllakillg van de leidammen en het brengen 
van den N oorderleidaUl op :2 00 meter bezuidell den Zuidel'leidnm, 
van ,"elk werk de kosten op I 850 000 werden geraamd. 

Aan dit voorstel werd tot dwwerre geen gevolg gegeven; men 
hepaalde zich in hoofdlluak tot het krachtiger haggeren; terwijl, 
zooals de Memorie van Alltwoord op Hoofdstuk IX over 1887 
mededeelde, men het wensehelijk achtte de grooterc werken dool' 
de Staats-commissie voorgesteld voorshands te laten rusteI!. 

'11e1l slotte wenseh ik iets langer stil te staan hij de krachtens 
Koninklijk Besluit van 11 Mei ISt:l3 n° 1 benoemde staats-eOln
missie tot onderzoek der vraag van welke bepalingen der Grondwet 
herziening noodzakelijk en thans raadzaam is, van welke commissie 
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1 h: Y HH:s lid \Ya~; al~llIede hij die inge~tdd bij het Koninklijk 
Besluit yall :! 1 April IS!);? ten einde (Ie Hegeeriug mu advies te 
dieuen omtrent de wettelijke regels, die ten aanzien YlUl het 'Yater
staatshestulll' hehoorl'n te worden ingesteld en hunne volgorde, 
waanall h~i voorûtter was, 

"'at (Ie Cholldwets-conllllissie hetreft, lIloge het lIayolgende dienen, 
dat weo'ens de t1ehcilllhoudü1" welke alsJlol, omtrent de benwd-'0 r 0 -- ~ 

slagillgen dier commissie geldt, uit deu aard der zaak lIiet van yeel 
beteekeuis kan zijn, 

In deze commissie lll'ocht ik met hem zitting Hemen en het is 
mij nog altijd een yoorreeht aan ollze s8111Cllwerking daarin te mogen 
denkeI!. 

'Vat Ill~i het Incest daarbij trof was tweeërlei: vooreerst de 
omstandigheid dat hij - ell het feit dat reeds zoo menige Staats
comIllissie door hem werd geleid zal dit wel hebben bevorderd -, 
stee!1s met j Ilistheid eu sehel1>te het pUlIt waarop het bij eene dis
cll~sie aankwallI, wist te praeeiseeren en in het licht te stcllen; ten 
anderc: de yolkomen kennis tot in details van de onderwel1)cn, 
die hij besprak en de helderheid waarmede hij zijn inzichten ont
wikkeldc, waardoor hij voor degcnen die het met hem eens wareu 
een krachtige steun, \'001' de anderen een geduchte ofschoon altijd 
wel willelJ(le tegenstander was, 

II~i had zitting in de sub-commissiën helast met het ollderzoe
kell en doen vau vool'8tellen, betreffende de artikelen der Grondwet 
ViUl ] SJS : 

1°, art. ]-10; 73; 118; 145 (thans: I-U; 77; 2, Plt'lill 
CII ] 22; alsmede ]JO), 

2°, IIoofdstuk IV: van de Provinciale en Gemeentebesturen; 
;)", Hoofdstuk IX: van dcn ~Waterstaat. 

.Met betrekkillg tot de rechtspraak in administmtieve twistge
llillgen was hij - zooals hierboven reeds werd opgemerkt -- geen 
vool'8tander vall het tegenwoordig stelsel waarbij mm de ufdeeling 
voor de geschilIelI van bestuur slechts een bloot adviseerend karak
ter werd toegekend, 

Hij verlangde "dat alle klachten over geschonden recht, ten
"gevolge van beweerde ollwettige handelingen vau de uitvoerende 
"luncht in Rijk, provincie, gemeente of waterschap, aan een van 
"dic macht onafhankel~ik gezag tcr beslissillg zouden worden opge
"dmgen," lllaar de Grondwet zelve moest nict bepalen welk collegie 
tot die beslissing zoude worden geroepen, doch zulks aan de wet 
ovcrlaten, Daarom wenschte hij echter dan ook dat in de Grondwet 
de gelegenheid zou worden opengelaten om ook aan den Raad van 
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State of aan een z~iner afdeelingen de rechtspraak te kunnen opdragen 
in gesehillen niet vallende onder nrt. 148 der Grond wet van H'4,g. 

I)e mogelijkheid van wodanige opdracht werd in art. 7 G der 
Gnmdwet van 1887 opgeJlomen, terwijl art. 154 de gelegenheid 
mede opent om een ander collegie daartoe te roepen. 

Wat het provinciaal hestuur en wetgeving betreft, wenschte DE 
V Rms Jliet (lat, moals de suheommissie waarin h\i zitting had wilde, 
\'erandering wnde worden gelwacht in de bepaling van art. 139 
(13G) in dien zin dat de Staten de lellen van Gedeputeerde Staten 
ook buiten hUil midden zouden kunnen benoemen, een denkheeld 
gelijk men weet, beslist voorgestaan door MI'. .T. '1'. BrIJs, die ook 
lid der Staatscommissie was 1); en was hij ook niet gezind tot het 
afselwtt'en der preventief werkende goedkeuriJlg des Konings op de 
provinciale reglementen en verordeningcn, moals de Staats-commissie 
wpl voorstelde, die van oordeel \vas dat het repressief toezicht in 
het vemietigings-recht gelegen roldoende was, 

Voor het kiesrecht voor Rtaat en pr<wincie verdedigde hij het 
stelsel, dat het aetief burgerrecht in hoofdzaak doet samenntllell 
met de grens der volle belastbaarheid wegens het gebruik van eene 
WOIllJlg of wat daarmede geacht kan worden gelijk te staan, zoodat 
art. ~ ~ der G rOlHl wet volgens het voorstel der Staats-colllmissie in 
hoofdzaak zijne i1lsteIIlIllillg had; terwijl hij regelilIg van het kies
recht voor den gelllccllteraad, zonder beperking, aan de wet \venschte 
over te laten. Op het gebied van het lager volksonderwijs eindelijk 
was hij geen yoorstnnder van eelle regeling, die, reehtel1s of feitelijk, 
er toe leidde om aan het vall overheidswege gegeven onderwijs als 
het ware een UlOllOpolie te dien aanzien toe te kenneu. 

In 181)2 op ruim 74-jarigen leeftijd trad Mr. DE VRIES, destijds 
Staatsraad in buitengewonen dienst, op als voorzitter der bovenver
melde bij Koninklijk Besluit van 21 April 18U2 ingestelde Staats
commissie, kortheidshalve waterstaats-commissie genoemd. Ook in 
die commissie - waarin hij zitting had o. a. met den heer G. VAN 

DIESEN, Oud-Hoofdinspecteur van 's Rijks Waterstaat, met wien hij 
als Ingenieur in Noord-Holland reeds in ambtel\ike betrekking had 
gestaan verloochende zich zijn groote werkZc'1amheid niet. 

') De Grondwet, deel n blz 145. 
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Reeds weinig (lagen na hare eerste bijeenkolllst had hij negen nota's 
te zalUen gesteld, waarin in hoofdtrekken zijne denkheeldell waren 
uedergelegd omtrent den weg, die hij de wettelijke regeling vau 
ons waterstaatswezeu zou hehooren te worden geyolgd. Naar zijn 
oordeel llloest het Yl'oeger dwaalbegrip voor goed worden ter zijde 
gesteld, dat ééne enkele wct den gellCelell omvang del' regeling 
van alle waterstnatsaaugelegellhedell zou moeten inhouden en was 
partieele regeling alleen doeltreffend eH uitvoerbaar. 

y ()OrZOOH~lTe de daarb~j te volgeIl richting reeds in bijzonder
heden kO!lde worden aangeduid, was dit geschied in eenige stellingen 
door de COlllmissie in haal' geheel ontwikkeld hij hrief vun 25 
,Ja.nuari I'-'D3, als Bijl. No. 4 gevoegd bij de Koninklijke Bood
sehap "arlIS September d. a. Y. ten geleide van een ontwerp vun 
\Y et, houdende hepaliIlgen omtrent Verveeningen 1). 

Aansluiting aan het geen sinds 1848 in het bijzonder door de 
ProvineÎale Staten ,vas verricht, stond daarbij op den voorgrond. 

Gesteund door den werkzamen en hek wamen Secretaris, tevens 
Lid van gemelde COlli missie, Mr. 'rA VJi: '< RA AT, Griffier der Staten 
van Zuid-Holland, en dool' de overige leden daarvan, had hij het. 
voorrecbt om toen h~i in 1S!)S wegens vergevorderden leeft~id zich 
uit die COllllllissie terugt/'Ok, reeds verschillende ontwerpen van 
waterstaatswetgeyillg tot ,,-et verheven of althans ingediend te zien, 
terwijl andere reeds een vergevorderd stadium van voorbereiding 
hadden bereikt. 

Zoo waren tot stalld gekomen o. a. de wet omtrent de vervee
mllgen vtm 13 Juli 18H5 (Staatsblad :K0

• 113) ell die tot uitvoe
rillg van art. UH der GrolHl wet, vastgesteld h~j de wet van 20 .J uii 
1~!)5 (Staatsblad 13\)) de z. g. Kemenwet; 

waren -itl,fjediellrl o. u. wetsontwerpen tot: het stellen van alge
meene regels ollltreJlt het waterstaatshestuur hij Koninklijk Besluit 
vall 16 .Juni lSDG, thans de wet van 10 November 1 nou (Staats
hlad 176); 

tot toekennillg van bevoegdheden aan de besturen van water
schappen, veen schappen en veenpolders ter yervnnging der wet van 
1841 bij Kouinklijk Besluit van 28 September] 896, thans nog bij 
de Staten-Generaal aanhangig; tot opheffing der belemmeringen bij de 
uitvoering van werken in het open haar helalIg ondernomen of be
volen, bij Koninklijk Besluit van 13 Oetoher 1896, thans de wet 
VUlI 23 Mei 1 S9H (Staatshlad 129) uitmakende; terwijl ettelijke 
anderen waren voorbereid o. a. een wetsontwerp tot verzekering van 

I) Bijlagen 1893-1894 n° 75. 
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den goeden toestand van rivieren en stroomen , III beheer bij het 
H ijk, ter vervanging del' wet van 1806. 

Tcr heool'deeling in hoeverre de door de Regeering hij de 
Rtatell-Clcneraal iugediende ontwerpen van wet al of niet overceu
steludell wIet de vool'~tellell der Staats-commissie dienaangaande 
kan dienen het wel'k do(}r het Departement van Waterstaat, Han
del en Nijverheid uitgegeven en bij de Gebroeders VAN CLEEl'}' 
verkrijgbaar gesteld, getiteld: 

"Olltwerpen van wet tot I Augustus 18UG ingediend door de 
Staatscollllllissie, ingesteld bij het Koninklijk Besluit vall 21 A pril J S 92." 

Die uitgave geschiedde goeddeels tengevolge van den aandrang 
van Ih V Im;3, die niet wenschte dat de Staatscommissie eenigermate 
de veralltwoordelijkheid zon (hagen van de door de Hegeering in
gediende ontwerpen, ook waar die van haar voorstellen afweken. 

Na bereikten 80-jarigen leeftijd verzocht DE V Rms zijn eervol 
ontslag als lid en voorzitter dcr "\Vaterstaats-CoJlllllissie, welk ontsIng 
hem Lij Koninklijk Besluit van 5 April 18\)8 op de meest vel'
eel'cnde w\ize werd verleend, onder gelijktijdige toekellning vall den 
titel van Minister van Staat; en hij werd als voorzitter opgevolgd 
door lIet lid dier commissie, deu heer VAN IhESEN. Daarmede IJam 
zijn open ham' leven een einde. 

Wat hij in betrekkingen van meer particulieren aard heeft ge
werkt en tot stand gcbmcht, kUBllen de talrijke genootschappen 
en vereenigingen van wetenschappelijken en anderen aard getuigen, 
waarvan hij een hooggewaardeerd bestuurder of medelid was. 

Te dien opzichte bepaal ik mij tot de vermelding, dat h~j tot 
zijn ovcrlijdeu is gebleven curator van de TuoRBEcKE-stichting, 

-voorzitter van het, bestuur tot uitgave der bronnen van het Oude
Vaderlandsche Hecht; Commissaris del' Maatschapp~j tot Exploitatie 
van Staats-Spoorwegen. 

Mij blijft thans nog slechts over eenige mededeeling te doen 
aangaande hetgeen DI<; VRIES nà zijn eerste optreden als Staats
Raad, in 1862, als publicist heeft geleverd. Na de voltooiïng van 
zijne "Zeeweringen en Waterschappen" en van zijne "Kaart van 
Holland's Noorderkwartier in 1288", beide in 1864 verschenen, 
liewerkte hij nog een twaalftal bijdragen van grooter of kleiner 
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omvang waarolJder zelfs eelle - die betreffende het Dijks- en Molen
he,,;tllllr in Hollund's Noorderkwartier - van G33 quarto bladzijden. 

new bijdragen hemttell een rijkdom valJ historische, juridische 
en teehni,,;che hijzonderheden welke, zij het daQ. ook fragmenta
ri"eh, eene ge,,;chiedelJis leveren vau den waterstaat in N oord
Holland, voornamelijk het Noorderkwartier; en waardoor hij rijke
lij k voldeed aan hetgeell hij eene behoefte voor zich zeI ven noemde: 
"de kennis van het oude, in zijne wording en werking, voor de 
wrgetelhcid te he,,'aren" 1). 

Tot de samelIstelling van deze voor onze waterstaatsgeschiedenis 
illllerdaatl onschatbare bijdragen, ,ms DE VRIES goeddeels in staat 
ge"teld dool' de nall wgcr.ette en kritische studie vall octrooien, pri
vilegii;n, charters, rekeuingcn, eostlllllt'1I CIIZ., die hij een menschen
ll'eftijtl lang heeft voortgezet; en omtrellt meer dan één onderdeel 
yan on" waterstaat",,-er.cn deetl hij een nieuw licht opgaan, dat niet 
heeft nagelaten ook op ollze jurisprudentie invloed uit te oefeneu. 

Het Wilde Illij te vcr hrengen om van de meest belangrijke dier 
geschriften ook zelfs maar een oppervlakkig oyerzieht te geven, en 
ik bepaal mij dan ook "Iecht" tot de aunwijr.ing vall eenige weinige, 
daarill behandelde punten. 

1°. In de eer"te plaats omtrent het oorspronkelijk puhliek- of 
wel privaatrechtelijk karakter YlUl Ol1r.C waterschappen. Het wil mij 
voorkolllen, dat in het hijzoll(lel' door de onderzoekingen van DE 
Y RIES het publiekrechtelijk karakter van onze watersehappen en 
polders, Silllls overoude tijden, allJ regel, genoegzaam is aangetoond, 
en dat, \'001' zooverre - niet het minst in de laatste tijden -
evenr.eer van bckwanw zijdelI, 2) twijfel daaraan is geopperd, dit 
\-ersehil van minder bcteekellis is, dan het geval sehijnt te zijn, en 
goeddeels een ver::;ehil betreft tusschen meerdere of mindere frequentie 
der uitzonderingen op dien regel. 

Vast staat OUl te beginnen, dat onze polders en waterschappen, 
voor 7.00\'crre zij als openbare liellamen konden worden aangemerkt, 
waarvan de hesturen met openbaar ger.ag waren bekleed; - b.v. 
met het recht om keuren te maken; parate-executie enz. - die 
qnaliteit alleen konden ontleen en aan een gezagsdaad van hooger 
bestuur, hetzij dan lallds- of meer plaatselijke overheid. Dit wordt 

I) Voorrede Dijks· en Molenbesturen, blz. 2. 
') V gl. b. v. Mr. C. G. GEERTSEliA, De Zijlvestenijen in de Groninger Ommelanden 

18ï!); Mr. VAN LOON, Grondreglemcnt van Groningen 1898-1900; Mr. SYBENGA, Bij
drage tot de kennis van den rechtstoestand der polders, Groningen 1897; Mr. JACOBI, 

Handelingen Juristenvergadering 1887, blz 148. 
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erkend o. a. door Mr. JACOBI 1) waar hij zeide; "dat om het be
stuur als openbaar bestuur erkend, en met de daaraan toekomende 
macht bekleed te zien, de medewerking van lands- of plaatselijke 
besturen mo~st worden ingeroepen;" en ook Mr. VAN LOON ver
klaarde 2) dat "b.v. om voorschriften te kunnen geven, dool' straf
"hepalingen te handhaven, samenhang met het publiek recht noodig 

" " was. 
Heeft nu van den anderen kant DE VRIES ontkend, dat zich, in den 

loop der tijden, immer vereenigingen van eigenaren hebben gevormd 
wier samenwerking geen publiek- maar een privaatrechtel~ik karakter 
droeg? Al meende hij steeds met klem tegen de meening te moeten 
opkomen dat, in het algemeen, de waterschappen en polders uit 
geheel vrijwillige vereenigingen zouden zijn ontstaan 3); al waarschuwde 
hij er tegen reeds uit de zelfstandigheid cn vrijheid van handelen 
in eigen huishouden door die instellingen veelal genoten haar bur
gerrechtelijk karakter af te leiden; dàt zoodanige vereenigingen Van 
eigenaren ter bescherming hunner belangen, in het bijzonder opzichtens 
waterlossing, hebben plaats gehad, welke gemeld karakter inderdaad 
droegen, daarvan haalt hij zelf voorbeelden aan. 

Waar bv. Mr. SYBENGA betoogt 4) dat zelfs een vergunning van 
het openbaar ge7'llg tot inpoldering in vroeger of later tijden de 
vereenigingen niet altijd tot organen van het openbaar gezag stem
pelde, daar haalt lh VRIES zelf ook daarvan een voorbeeld aan. 
In zijne "Bedijking van den Diepsmeel' en den 'rjaarlingermcer in 
Geestmeramhacht door ,JOHAN VAN Or,DENBARNEVELD" toch, betoogt hij 
"hoe de overeenkomst tusschen de deelhebhers was fu'lugegaan hij onder
handsche acte, zonder eenigc medewerking van de overheid, zoodat 
het geheel een burgerrechtelijke inrichting bleef", in weerwil dat 
de machtiging tot bedijking zelve van het openbaar bestuur was 
uitgegaan 5). Evenzoo vermeldt hij een opmerkelijk geval waarin 
de Molenpolder van de Niedorperkogge 6) - en op zoüdanige molen
polders vestigt ook Mr. VAN LOON meer in het bijzonder de aan
dacht voor de staving van zijn gevoelen 7) - uitging van de 
belanghebbende grondeigenaren zelve, die meenden dat zij hunne 

1) t. a. p. blz. 148. 
') Grondreglement Ie stuk blz. 124. 
a) Gids 1880 4e stuk, blz. 167, in zijn recensie van het werk van Mr. GEERTSEMA. 

') T. a. P. blz. 27 en 28. 
") Verslagen en Aanteekeningen der K. Á. v. W. Reeks 3. Deel Il. (1885) blz. 41-48. 
") -Dijk!- en molenbesturen blz. 360 enz. 
') Grondreglement 1e Stuk, blz. 124. 
Jaarboek 1900. 7 
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bijzondere belallgell wel buiten het opell haar gezag om konden 
regelen; maal' die weldra de ervaring opdeden, dat de zaken iJl 
de war liepen, en daarom van de overheid vroegeu en verkregen, 
dat hUJlue MolcJlgemccnschappen onder de hoede" van het openhaal' 
"gcwg zonden worden gesteld, en als publiekrechtelijke vereclligingell 
"zouden worden erkend." O\'erigells blijkt ook nog uit de hehall
deling nUl de zg. "Kcurenwd" lSH3-1~9-1, ~o. 7(); lS9,t--18ü3 
No. 24 voldoende, dat het bestaan vun polders, die geen publiek
rechtelijk karakter of bevoegdheid hebhen, ook destijds niet werd 
voorbij gezien. Al moge nu, dit is niet te ontkeuuen, sOlllUüge 
der voormelde desktllldige i'ichrijyers wut, Illeer ruimte hebben toe
gekend aan het aanwezig zijn geweest van zoodunige hurgerreehte
lijke vereenigingen dan 1\11'. lh~ V lUEs deel1, tegenover de bewering van 
den é(ll staat toeh niet eene volstrekte ontkenning van dcn Hllderell, 
zo()(lat Mr. .1AcOBI misschien uit di'tt OOgpUllt niet geheel ongel\ik 
had val! te gewagen vun "de ijdele twistnaag of de waterschaps
hesturcn III !lan niet opellbare besturen Zijll." l\laal' hoe dit ook 
zijn moge, het komt mij Y(î6r, dat ook door de "elerIei bijdrageu 
eu onderzoekingen nm Mi'. lh~ V lUES word t gestaafd de waarheid 
vall hetgeen 'l'HOHBEcKE hetoogde bij de behalllieling der wet van 
J 855, "dat vall de 1000 polders, er uno of Illissehien DH!) berusten 

. op "uit!lrukkelijke toestemming eJl formatie van het opeu baal' 
"gezag". Meent Illell te kUlIIWII volhoudelI dat de dool' rrHOltBl<:CKE 

gekozeu cijfers wat héél sprekeIHI moeten worden geoordeeld, 6ók 
omdat de rechtstoestand der polders zieh lIiet in alle gewesten op 
denzclfden voet ontwikkelde - en, in het lieht der gesehiedellis, 
pleit daarvoor veel - men 1Ieme dlutrvoor wat millder sterk 
getuigende in de plaats; maar voor de groote meerderheid onzer 
polders blijft de stelling van boveJlgemelden StaatsIllan zooals hij 
die Olltwikkelde, naar mijll oordeel althalli'i, jlt'l~Yt; en ik acht het 
eene verdienste van l>E VRH]S, dat hij dit uader en met bewijzen 
heeft in het lieht gesteld" 1). 

Belangrijk zijn in de tweede plaats zijne besehouwingen aangaande 
het onderhoud van dijken, enz. hij wijze van eigen hand- en span
diensten door hoefslagpliehtigen, de ll!uleelen daarvan en de mid-

') V gl. omtrent deze vraag ook nog Jhr. Mr. QUARr,Es VAN UFFORD, Handleiding, 
enz., 1851, bI. 7 en vlgg. 
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delen tot het brengen van verandering daarin. Dit stelsel dat in 
sOllllllige pl'OVillCiën lIog tot het midden dezer eeuw - en zelfs nu nog
voortbestond was evenwel reeds Hoeg proefondervindel~ik als verkeerd 
bewezen; doch telkens bleek wederom de voorkeur daaraan door, 
zij het dan ook kortzichtige, besturen toegekend, welke eene 
duurzame vervanging daarvan in den weg stond. 

Zoo bevatte hv. de ordonnantie vall MAXlMIUAAN en PHII,IPS 

van 1403, omtrent de vier Noorderkoggen, reeds de afsehaffing 
van dit stelsel, IIlHlU' reeds in 14 \) 7 wisten cl e vroegere hoefslag
plichtigell zeI veil den yorigen toestand te doel! herstellen; zijnde 
echter wegens de nieuwe nunpen wederom daardoor teweeggebracht, 
door de ordonna.ntiën va.n l\LUIMILIAAN en KAREL in 1510 die 
afschaffing weder verordend 1); en het was JOHA"K VAN OL DEN

K\R"K],Vl~LD, die hij de hedijking yan den Diepsmeer in 15Ç)f) voor 
het eerst het stelsel van onderhoud uit é(~l1e hand, op kosten 
VUil de ollderholldplichtigell, b~i hedijkingen aallnam, zoodat dit 
11 iet, zooal8 lIIell meende, voor het eerst h~i de bedijking -- of 
wellicht lim-er "herhedijkillg" - vall de Z~ipe, in 1596 heeft 
plaats gehad. 2) 

Als een bewijs hoe ingeworteld die voorkeur voor eigen onder
houd was, had lh; VRIES ook nog kUBlIen w~izell op de geschiedellis 
yall de wet van 81 .Januari 1810, betreffende de W\lze, waarop, 
ell de fOlHben waaruit voortaan de dijken zonden worden onder
houden 3), bij welker artikel 2 het onderhond van dijken en 
werken door eigen hand- of spandiensten van particulieren voor 
goed afge~ehaft werd verklaard en dool' Goutributiön in geld werd 
veJ'\'Hllgen. Ook de Se/lets eener \rutel'stHat~\Yet door YA"K HOGEN

nOHP opgelloJlwll in zijlle HijdragelI, deel lV hlz. 2] 0, vlgg., liet 
bestendigilJg van arheid iJl natUl'H slechts toe "ua een grondig 
onderzoek en volgens ad vies 'lau het bestnur." 

In ,,-eerwil danTYan werd daaraan nid algemeen de hand gehou
den, en het verzet daartegen werd gaalldeweg zelfs zoo sterk, dat 
de -- tl'OUWCIIS lliet tot ~taJl(1 gekomell - ontwerp waterstaats
wet vall 1 3 Februari 181 H 4) de eigen hand- ell spandiensten waar-

I) Zie een drietal ordonnantiën betreffende den VI' est-}i'rie~chen Zeedijk, in V,,]'

slagen 'ln Mededeeling van Oud. Vad. Recht Deel 1I, blz. 216. 
2) Verslagen Kon. Akademie. Reeks B. Deel 2 blz. 51 bovenvermeld. 
3) Zie van HA}IEl.SYELlJ Ned. Paudecten deel In blz. 1 en vlgd en koninklijke Courant 

van 22 Juni 1810. 
_ ') Vgl. "Eene waterstaatswet in 1819 door Jhr. UEJO~GE. BijdragenBDI<:R, enz. deel 

XX blz. 1 en volgd. 
7* 



- 61 -

( 100 ) 

lijk weder in wezen liet! Tocn dan ook de wet van 1 SlO bij de wet 
van ] S3 5 (Staatsblad N°. 7) werd ingetrokken. was afschaffilIg dier 
diensten ]Jog slechts in Holland, Utrecht en Overijsel - en dan nog 
slechts zeel' onvolledig - ter hand genomcn. "Eerst na 1 ~4S werd 
aan die afschaffing waar zij nog niet had plaats gehad met kracht 
de hand geslagen, maal' zoo als blijkt uit de voorrede der tweede 
uitgave van de "Zeeweringen en Waterschappen" was men dam
mede zclfs in Noord-Holland nog tussehcn 1864 en 18H4 druk 
bezig, terwijl b.v. art. L 15 van het vigeerend Reglemellt op de 
watersehappen in Utrecht vau ] S56, wodanig onderhoud in natura, 
waar dit bestaat, nog hlijft toelaten, maar zouder dat die mag 
worden verzwaard, en hehoudens recht tot afkoop. 

Een derde helHllgr~jk punt, door zijne onderzoekillgen in bet 
lieht gesteld, was de verschillende wijze rail samenstelling der dijks
besturen. IJ ij toonde aan I) hoc in Kenllcmerland de 7,elfrcgeering 
der dorpclI daarbij op den vool'grolld stond, "zoodat volgelIs 
Kcnllcmerreeht Schout ell Schepenen teveus heemmden wIlren op 
den dijk," terwijl in West-Fl"iesland zieh allengs het gezag van het 
oppcrhestuur krachtiger deed gelden en het denkheeld gold: een 
(1 ij kg raaf als lUall van den Land heel'; heemradelI door of namclIs 
dezen als rechters aangewezen; en wlt.:'trschappcn als vertegclI
woonligers der dorpen. 

Eerst hij de instructie voor de Gemeentebesturcn iu de Hataafschc 
Hepubliek, door het vertegenwoordigend lidwam op !) ,} uni 1 S 00 
vastgesteld, werd de scheiding tussehen waterschaps- en dorpsbe
sturen algemeen uitgesproken, hetgeen echter eerst uil de invoering 
der gemeentewet vall ] 851 werd verwezenl\jkt. 

Dat de "wegen" wel degeîijk van oudsher een onderwerp van 
waterschapszorg zijn geweest, stelde hij herhaaldelijk in 't licht; 
o. a. in zijne, door mij hooggewaardeerde, recensie van mijn in 
1 ti 7 2 uitgekomen werk over de wegen 2). 

') Dijks- en Molenhesturen blz. 15; 44; etc. 
') Bijdragen BOER, enz. deel XVIII blz. 90 enz. 
Zoo ook Mr. JACOBI, t. a. p. blz. 149. 
Zie ook b.v. het K. B. van 24 Jan. 1864 (R. v. St. 1864, hl. 29). 



- 62 -

( 101 ) 

'fen slotte wensch ik er )log even op te wijzen, ,,-elke vruchten 

de studiën van DE VRIES ook rechtstreeks voo,' de jurisprudentie 
opleverden. In 1,,0;2 en 1'-\ü3"werd aan de Rechterlijke 2\Iacht 
de vraag onderworpen of het polderbestuur van den Berkmeer kcur
bevoegd was en mitsdien viel ondel' de wet van 18 ij ij (Stblad. 
N°. 1(2) I). Ve kantonrechter yan Alkmaar meende van ja! zijn 

ambtgenoot van Medemblik mn neen! en de ûenswijze van dezen 
laatste werd dool' de Rcchtbank te Alkmaar en den Hoogen Haad 
zelven gedeeld. ·C it CCIl n<tmvgczet onderzoek in het gehede archief 
vau tlen Berkmeer hewce:- DE Y RIES echter dat wel degelijk ook 
gemeld poldcl'bestu1ll' VHn oudsher het recht had gehad 0111 keurcn 

te makcll, en dat dll:- de hes1i:-~ing dcr Rechthank, die zulks had 
ontkend, niet .i uist ·was. 

])C Hooge Raad had yoort:- be"eer<l, dat als die polder wèl het 
reeht van keuren maken lUid gehad, dan ook de aanstelling van 
zijn Dijkgraaf onder de Hepublick door de HekellkfllYler, en onder 
YÏgueul' der K. B. "fin 1 ~;22 (~o. 7) CIl 1 S,')O (N"0. 1 fi) door den 

KOJlillg had behoorelI te geschieden, zooclat het bestuur dan, in elk 
geval, op onwettige wijze was samcngesteld, ell ook hienun toonde 
DE VIUES de 0lljlli4heid uall. De henoeming YUll den Dijkgraaf 
was toch niet aan de Staten of de Hekcukmuer toekolllende gcweest, 

maal' behoorde tot de hevoegdheid VlUl den Heer del' heerlijkheid 
waaronder de Polder gelegen wus, wodat het KUllinklUkc Beslnit 
van 1822 daarop ook niet toepasselijk was en het tcgenwoordig 
bestuur dus allesûns wettig sameugc:-teld was. 

BoveJl alles staat ongetwijfeld zijn: "Dijks- en Molenbesturen in 
Holland's Noorderkwartier, onder de Grafelijke Regeering en ge

durende de Republiek," uitgegeven dool' deze Akademie deel X, 
blz. 1-638, hierboven reeds hcrhaaldelijk aangehaald, en ook DE 
VRIES zelf beschouwde dit als zijn best geslaagde wérk. Het zeer 
gunstig rapport dienaangaallde yan de Commissie uit deze Akademie 
bestaande uit de heeren Y. D. BERGH, DE .J01'G1<:, Buys, is van 13 

Maart 1876. Ook deze arbeid deed op menig punt een ander 
licht opgaan; zoo b.v. omtrent den aard en omvang van het Boe
zemreeht," (blz. 340), alsook ten betooge dat nergens in het 
Noorder-kwartier nevens de ongebouwde eigendommell, ook de ge-

') Verslagen dezer Akademie deel X blz. 75 en vlgg. 
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bouwde met het onderhoud yan den dijk waren belast (221) 1). Zoo
danige aanslag van de gebouwde eigendommen was trouwens ook 
\"Oorheen yolstrekt niet algemeen, en eerst de 'Yet van 1 S 1 0 en 
de ontwerpwet van IS 19 wenschten dit als regel - zij het dan 
ook subsidiair - bepaald te zien. 

Ook de schets eener waterstaatswet yan VAN HOmjNDORP, hierboven 
door m~i vermeld, bevatte een subsidiairen aanslag der gebouwde 
eigendolllmen. Aanslag ook mn de geboU\nle eigendommen, als 
ZOOdHIlig - de grond zelf waarop die staan, en bijbehoorel1de 
tuinen wèl, voor zooverre niet vallende onder uitzonderingen - in 
de dijks- en polderlasten heeft overigens, uaHr ik meen, ook thans 
nog slechts in enkele provinciën plaats. 

In Friesland krachtens de verordening der Staten tot vervanging 
del' Floreenen door het kadastraal inkomen als maatstaf van onder
houdsplichtigheid en stemheyoegdheid bij de waterschappen laat
stelijk gewijzigd in l~b4 (BOOGAARIl 18"e Vervolg, blz. 152 
en 21 ste, blz. 91); voor de zee werende waterschappen Yervangell 

door het reglement opgenomeu in Prov. Blad 1592, No. 76. Bij 
dat van ] SD3, ~o. lOS vlgg., is voor laatstgenoemde eene ver
houding in den aanslag tusschell gebou\\-de en ongebouwde eigen
dommen ingevoerd ill dier voege dat voor laatstgemelde het geheele 

kadastraal inkomen, voor eerstgemelde, al naar hun .aard, het 1/2, 
1/3 of 1/4 wordt iJl rekening gebracht. 

In Overijssel, hehrmdeJls uitzonderingen in bijzondere reglementelI, 
krachtens het grond-reglement voor de waterschappen van lSfiü 
(Pro\'. Blad ~(). 8). In Xoord-Brabant eindelijk allééu dàn, als 
het b~izollder Reglement zulks bepaalt, zooals b. Y. geschiedde bij 
het bijz. Reglement voor den polder van Bergenshuizen (Proy. Blad 
IS84 Xo. 4,), volgens welk de gebouwde eigendommen, relatief, 
zelfs zwaarder worden getroffen dan de oJlbebouwde. 

Onze wet op de Calamiteuse polders van 1870 (Stbl. 119) eiscllt 
dien aanslag van gebouwde eigendommen echter niet. 

Overigens volsta ik met ten opzichte van voormeld werk, naar den 
inhoud van het rapport der hovenvermelde Commissie te verwijzen. 

'Vat Ih VRIES als lid dezer Koninklijke Akademie is geweest 

zal ik wel niet behoeven te herinneren. 

') Vgl. mede de Nota van DE VRIES, ter zake, in Bijl. L der Not. van Nov. 1859; 
alsmede het Rapport van eene Commissie uit de Staten, in Not. 1 Nov. 1859, blz. 12, 
ten betooge "dat in Noord-Holland altijd de regel gold, dat in de dijkslasten alleen de 
grond wordt aangeslagen, en niet wat daarop was getimmerd of gebouwd." 
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Reeds op 2 Mei 1857, en dus op ag-jarigen leeftijd, als zoo
danig benoemd, woonde hij hare vergaderingen zooveelmaar eenigs
zins mogelijk bij; en talrijke bijdragen van zijn hand in de Ver
slagen en Verhandelillgen opgenomen getuigen van de voorliefde 
en toewijding door hem aan deze instelling van wetenschap toege
dragell. In IS S 8 bij bereikten 70-jarigen leeftijd werd hij haar 
rustend lid. 

Met zijn ontslag als voorzitter der staatscommissie voor water
staatszaken eindigde, zooals ik reeds hierboven schetste, Z\in open
bare loopbaan, ook waar hij nog vall enkele besturen en vereeni
gingen een hooggewaardeerd medelid bleef. Ook bij verminderende 
lichaamskrachten hleef zijn geest echter onverzwakt, bleef de hem 
aangeboren welwillendheid hem kenmerken en konde ieder, die 
het voorrecht had hem op zijne wandelingen in de Residentie, of 
wel op de societeit "de Besognekamer" , die h\i schier dagelijks 
gedurende ecnige oogeu blikken placht te bezoeken, te ontmoeten, 
op een vriendelijk woord of een gezellig onderhoud blijven rekenen. 

In de laatste helft van :Fehruari 1900 werd hij ongesteld, zonder 
dat zulks evenwel ernstige bezorgdheid scheen op te wekkerl. Zijne 
dagen waren echter geteld, zijn levenstaak was afgesponnen; eu in 
den vroegen morgen van Zondag 4· Maart d. a. Y. sliep hij in 
zonder strijd, zonder lijden, om niet meer te ontwakclJ. 

Benijdenswaardig einde van een, over het geheel, gelukkig leven! 
Want al werden ook hem daarin beproevingen niet gespaard; al 
was teleurstelling ook zijn deel, zijn leven was, gelijk hij zelf 
dankbaar placht te erkennen, gezegend geworden boven dat V,Ul velen. 

In het huiselijke - wie op 5 Mei 1897 het gouden echtpaar, 
omringd door kinderen en kindskinderen kwam begroeten, kreeg 
daarvan niet hij vernieuwing den levendigsten indruk? - door de 
liefde en toewijding der zijnen; in het maatschappelijke door de 
ondubbelzinnige bewijzen van vertrouwen welke hem zoowel door 
de Kroon, die hij zonder nevenbedoelingen met raad en daad 
heeft gediend, als door zijn medeburgers, die hij nimmer naar den 
mond sprak, als om strijd zijn geboden. 

Indien ik, ten slotte, mij zelven nog eens de vraag stel door welke 
omstandigheden meer in het bijzonder dat leven in zoo hooge mate 
zich zelven en anderen tot zegen is geweest, dan ware mijn ant-
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woord: om tweeërlei redenen, aan uitwendige en aan inwendige 
gegevens ontleend. 

Uitwendige oorzaak was, dat lh VRIES geheel heeft gepast in 
de lijst van zij n tijd. Zijne voorliefde voor staatsrechtelijke 
studie en pract~ik, viel - ik wees hierop reeds boven - samen 
lllet de hervorming van geheel ons Staatswezen, welke strekte tot 
versterking van den volksinvloed op het Bestuur van 't; Lau els zaken, 
tot uitbreiding van het zelfbestuur in Provincie, Gemeente en 
\Yaterschap; cn zoo tot duurzame bevestiging van den band tusschen 
Y olk cu Y orst. 

Innerlijke gegevens daartoe waren gelegen in geheel zijn per
soolll~jkheid. 

"Noch door ongewone daden, - vaak meer het gevolg van plotselinge 
aandoeningen of indnlkken, dan van heraden overleg -; ook niet door 
treffende gezegden - vaak strekkende tot zelt\'erheffing, ten koste 
niet zelden van anderen - zal hij blijven voortlevell; zijn aanspraak 
daarop rust op hechteren grondslag. 

Bescheiden, zonder uiterlijk vertoon daarmn, stelde hij zich 
nimmer op den voorgrond, maar vormde hij door zijne degelijke 
wetenschappelijke en practische kennis in eIken krillg waarin hij 
arbeidde de drijvende kracht, die anderen aanspoorde en opwekte 
tot de plichtsbetmehtiug die hem zelvcn steeds kenmerkte. 

Steeds er naar strevende in alles te bevorderen eH te hetrachten, 
wat hij zelf voor recht cu waarheid had erkend, - en daardoor 
:iOlllS zelfs eelligszins stroef in de hehandeling van zaken - waar
deerde hij niettemin ten volle ieders, van de zijne afw~jkende, 

oyertuiging; en boezemde hij dfk'lrdoor allenvegc eerbied en ver
trou weil in. Daardoor is DE VRIES, in zijn amhtelijken, maatschap
pelijkcll en bijzonderen omgang de in waarheid beminnelijke man 
geweest, dien wij allen, zonder onderscheid, hebben gekend, geëerd, 
en geliefd; en daardoor zal zijne nagedachtenis, als die van een 
Rechtvaardige, blijven voortleven, hèm tot eer, en moge het zijn 
velen tot voorbeeld! 

Ik heb gezegd. 

10 December 1900. 
J. ROELL. 
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10°. Het Hoogheemraadschap van den Hondsbos~che en Duinen 
tot Petten, Oorsprong en Gesehiedellis V!ln de inriehting des 
Bestuurs ; in: ~. Bijdl'. yall Rechtsgeleerdheid en 'Vetgevillg, 
Deel V, stuk 3, bI. 401; 1855. 

11 0. De zeeweringen en waterschappen van N oord-Holland; 
lS64; eH 

l1bi8. hetzelfde werk, twééde uitgave, bewerkt dool' Jhr. Mr. 
:-:CHORER, COllllllissarisder Koningin in de provincie Noord-Holland, 1 SU4·. 

]2°. De kaart vau Holland's Noordkwnrtier in 128S; (ls(i4); 
opgellomelI in de Verhandelingen der Kon. Akad. v. Wetellsehap
peil, Afd. Letterkunde, Derde Deel, 1 S 6 5. 

13°. De polderbesturen van den Bel'kmeer en den Slootgaal'd. 
Bijdrage tot de geschiedenis der bedijkingen; iu de Versingen en 
2\leded. der Kon. Akad. van \Vetellsehappen, .Afd. Letterkunde, 
Deel X, Eerste Reeks, hl. 75, vlgg. 1866. 

140
• N ieu we bijdrage tot de geschiedenis van bet H oogbeem

rnadschap van den llolldsbossehe en Duinen tot Petten, in: Ver
slagen en Mededeelingen der Kon. Akael. van 'Vetenschnppeu, Afd. 
Letterkunde, Deel XII, bI. 337, vlgg. Eerste Heeks; lSGH. 

15°. Beoordeelillg van "het Reglement op de wegelI in de 
"provincie Utrecht met geschied- en rechtskundige aanteekeningell, 
,,1872, door .Jhr. Mr. J. RÖEJ,r," in: Bijdragen tot de kenuisvall 
Staats-, Provinciaal- en Gemeentehestuur in Nederland, Deel XVIII; 
1873. 

16°. Het dijks en molenhestunr in Holland's Noorderkwartiel' 
onder de Grafel~ike Hegering eH gedurende de Republiek; opge
nomen in de Verhandelingen der KOIl. Akad. van vVetenschappen, 
Afd. Letterkunde, Deel X, bI. 1, vlgg. 1876. 

17°. Beoordeeling van het werk van Mr. C. G. GEERTSEMA, 
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advocaat te Groningen "De Zijlvestenijen in de Groninger Omll1e~ 
"landen; 1879" in de: Gids van 1880, N°. 4, bI. 158, vlgg. 

1 SO. Bedijking van den Diepsmeer en den 'rjaarlillgermeer in 
Geestmerambacht , door JOHAN VAN Or,DENBARNEVELT, c. s. in: 
Ven,lagen en Mcdedeelingen der Kon. Akad. v. 'Wetensehappen, 
Afd. Letterkunde, Derde Reeks, Deel I1, bI. 39, vlgg. 1885. 

1 !Jo. Ordolluantie op den Zeedijk van Petten af tot Beverwijk 
toe, <ld. 1534, in: Verslagen van de Vereeniging tot uitgave del' 
bronnen van het oude Vaderlandsehc Recht, Decll, bI. 42, vlgg. 1885. 

20 0
• Oudc Dijks-vcrstoelingcJl of verhoefslagingcn, in: Vcrslagell 

del' Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude Vaderland
sehe Recht, Deel T, bI. 287, vlgg. 1885. 

21 o. Dc Rijndijk en de duinelI te Petten; in: Verslagen en 
Mededeelingen der Kon. Ahd. v. vVetenschappen, Afd. Letterkunde, 
Derde Reeks, Deel lIl, bI. 7, 1887. 

22°. Dc insteJling van het Hecmraadschap van Nieuwer~Amstel. 
in: Verslagen ell Meded. der Kon. Akad. van Wetenschappen, 
Derde Reeks, Deel VII, bI. 237, vlgg. 1890. 

2;30. Eeu drietal Ordonnantieëll betreffende den West~]h'ieschell 
Zeedijk; iJl: VerslagelI der Vereeniging tot uitgave dcr hronnell van 
het Oude Vaderlandsche Hecht, Dcel 1I, hl. 209, vlg. 1892. 


