
 

Albert Cornelis Vreede (1840-1908), zandgraf 767, vak K 

Indoloog, hoogleraar Javaanse taal- en letterkunde 
 

Personalia 

Geboren: 29 januari 1840 te Gorinchem  

Zoon van George Willem Vreede en Anna Catharina Hoff 

Gehuwd met: (1) Cornelia Boot op 4 april 1872 te ’s-Gravenhage 

  (2) Johanna Geertruida Adriana van Oosterzee op 6 juli 1882 te Rotterdam 

Overleden: 20 augustus 1908 te Leiden 

Begraven: 24 augustus 1908 
 

Samenvatting 

Albert Cornelis Vreede wordt in 1840 geboren in een gezin met negen kinderen. Na 

het Stedelijk Gymnasium in Utrecht te hebben doorlopen, begint hij in deze stad aan 

een rechtenstudie. Hij bestudeert echter van alles, doet zijn kandidaats in de letteren, 

stapt over naar medicijnen en is vele uren te vinden in het scheikundelaboratorium van 

professor G.J. Mulder.  

 Geen van deze zaken krijgt een vervolg, want Vreede vertrekt in 1861 met vage 

plannen naar Nederlands-Indië om daar een eigen onderneming op te zetten. Hij 

verandert weer van gedachten en werkt na aankomst in twee verschillende suiker-

fabrieken. Om gezondheidsredenen moet hij tegen zijn zin in 1868 terugkeren naar 

Nederland. Na genezing wordt hem afgeraden weer naar Indië te gaan.  

 Na in 1870 het Indisch Ambtenarenexamen te 

hebben afgelegd, treedt hij kort daarna op als 

privaatdocent Javaans te Leiden aan de Rijks-

instelling ter opleiding van Indische ambtenaren. In 

1872 trouwt hij met Cornelia Boot met wie hij drie 

kinderen krijgt.  

 In 1877 wordt hij hoogleraar in de Javaanse en 

Madoereese taal- en letterkunde. In deze laatste 

functie werkt hij ruim dertig jaar en maakt hij zich 

sterk om het Javaans tot een verplicht vak te 

maken, wat hem uiteindelijk niet is gelukt.  

 In 1878 overlijdt zijn vrouw en vier jaar later 

hertrouwt Vreede met Johanna Geertruida Adriana 

 
Albert Cornelis Vreede 

van Oosterzee. Uit dit huwelijk wordt een jaar later een zoon geboren. 

 A.C. Vreede heeft een goed humeur en is optimistisch gestemd. Zware slagen in de 

persoonlijke sfeer draagt hij met waardigheid. In 1908 neemt hij, enigszins teleur-

gesteld, afscheid van de universiteit. Hij wordt ziek en overlijdt kort daarna op 20 

augustus 1908. Bij zijn begrafenis, waar ook velen uit het gewone volk aanwezig zijn,  

heerst diepe en oprechte droefenis. 



Volledige versie 
 

Afkomst en opleiding 

Albert Cornelis Vreede wordt op 29 januari 1840 geboren te Gorinchem als zoon van 

George Willem Vreede (1809-1880) en Anna Catharina Hoff (1814-1877). Zijn vader 

is daar advocaat en wordt in 1841 hoogleraar rechtsgeleerdheid in Utrecht. 

 Albert Cornelis is de op een na oudste in een gezin 

van negen kinderen. Hij geniet zijn opleiding aan het 

Stedelijk Gymnasium te Utrecht. Op zeventienjarige 

leeftijd wordt hij in augustus 1857 ingeschreven als 

student in de rechten aan de Utrechtse Hogeschool 

[de latere Universiteit van Utrecht] alwaar hij lid wordt 

van de Vereniging Mutua Fides en van het bekende 

gezelschap “Tres Faciunt Collegium”. 1 

 In plaats van het kandidaats rechten legt Albert 

Cornelis met succes in 1859 het meer uitgebreide 

letteren kandidaatsexamen af, waarna hij switcht naar 

de studie medicijnen en vervolgens naar de natuur-

wetenschappen.  
 

Vader George Willem Vreede 

 Hij voelt zich vooral aangetrokken door de beroemde chemicus professor Gerrit Jan 

Mulder (1802-1880), in wiens laboratorium de student Vreede vele uren doorbrengt. 

Maar ook daar vindt hij niet voldoende bevrediging waarna hij erover denkt in 

Nederlands-Indië zijn fortuin te maken door er met geleend geld een eigen zaak te 

beginnen. Mulder is daar absoluut niet voor, maar Vreede zet zijn zin door. 

 

Nederlands-Indië 

Op eenentwintigjarige leeftijd vertrekt Albert Cornelis in 1861 naar Indië en dankzij 

nieuwe vrienden slaagt hij erin een administratieve functie te verwerven bij een suiker-

fabriek op een plantage in Pasoeroean en later in Bezoeki (beide op Java gelegen). 

 Met de eigenaars kan hij goed opschieten en dankzij de inlanders die daar werken 

slaagt hij erin zich het Madoerees2 eigen te maken. Hij maakt vele aantekeningen van 

uitspraak en schrijfwijze en komt zo tot een begin van een bestudering van deze taal. 

 Ongelukkigerwijs krijgt hij na verloop van tijd malaria en een kwaadaardige 

oogziekte. De behandelend arts in Soerabaya raadt hem aan om - zodra Albert 

Cornelis na een verblijf in een villa in een hoger gelegen gebied enigszins hersteld is 

- terug te keren naar Nederland. Uiteindelijk keert Vreede, na een verblijf van zeven 

jaren in Nederlands-Indië, tegen de zomer van 1868 terug in Nederland.  

                                            
1 Van 1855-1860 bestond in Utrecht een studentenvereniging genaamd Mutua Fides met aan het hoofd 
een eigen Collegium Praesidiale. Ten gevolge van onenigheid binnen de Senatus Veteranorum over 
het ontgroenen, maakten de behoudende studenten zich los van de Senatus Veteranorum en zij richtten 
op 7 juni 1855 Mutua Fides, op. Dit was een ('vijandige') afscheiding van het Utrechtsch Studenten 
Corps en bestond voor het merendeel uit studenten afkomstig uit het patriciaat. Het adellijke dispuut 
Tres Faciunt Collegium is ontstaan binnen deze vereniging. In 1860 werden het Utrechtsch Studenten 
Corps en de studentenvereniging Mutua Fides weer herenigd in het Utrechtsch Studenten Corps. 
2 Het Madoerees is een Austronesische taal die gesproken wordt op het eiland Madoera en in delen van 
Oost-Java. 



 

Terug in Nederland en huwelijk 

Na zijn herstel studeert Albert Cornelis in 

1869 en 1870 in Delft om te worden uit-

gezonden als Indisch ambtenaar binnen-

lands bestuur. Die uitzending ging niet door 

omdat hij in oktober 1870 assistent wordt bij 

zijn oom Taco Roorda (1801-1874), hoog-

leraar Javaans aan de Rijksinstelling voor 

Onderwijs in de Taal-, Land- en Volken-

kunde van Nederlands-Indië te Leiden.  

 Op 4 april 1872 trouwt Albert Cornelis 

Vreede te ’s-Gravenhage met de elf jaar 

jongere mej. Cornelia Boot (1851-1878), 

dochter van een oud-minister. Het echtpaar 

krijgt een drietal kinderen: George Willem 

(geboren op 21 januari 1873), Wilhelmina 

(geboren op 21 januari 1874) en Albert 

Cornelis (geboren op 21 augustus 1875). 
 

Prof. ds. T. Roorda 

Alleen George Willem overleeft zijn vader. Hij overlijdt op 26 juni 1945 te Renkum. Zijn 

jongste zoon mr. Albert Cornelis Jr. overlijdt op 23 mei 1900 te ’s-Gravenhage op 

vierentwintigjarige leeftijd; dochter Wilhelmina wordt tweeëndertig jaar en komt op 30 

maart 1906 te Hilversum te overlijden. 
 

 
Huwelijksakte Albert Cornelis Vreede en Cornelia Boot 

 



 
Huwelijksadvertentie (Vaderland 6 april 1872) 

 

 
Geboorteadvertentie (Opregte Haarlemse Courant 25 januari 1873) 

 

Handleiding van het Madoerees 

Als Roorda in 1874 overlijdt belast Vreede zich met de heruitgave van het Javaanse 

woordenboek van Gericke en het herdrukken van het werk van Roorda. Ondanks zijn 

werkzaamheden voor de Javaanse taal laat het Madoerees hem niet los. Het lukt hem 

om allerlei schrifturen in die taal bij elkaar te krijgen. Dankzij een schoolmeester in 

Pamekassan en een zoon van de Regent van Panaroekan kan Vreede in 1874-1875 

tenslotte de Handleiding tot de beoefening der Madoereesche taal samenstellen. Deze 

handleiding bestaat uit twee delen en omvat de grammatica, chrestomathie, woorden-

lijsten en verklarende aantekeningen. Het werk wordt uitgegeven bij de Leidse  weten-

schappelijke drukkerij Brill en voldoet dadelijk in een behoefte. 

 

Hoogleraar te Leiden 

In 1876 wordt door middel van de Wet op het Hoger Onderwijs een doctoraalstudie 

voor Indonesische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden ingesteld, waar-

voor Albert Cornelis Vreede op 11 september 1877 wordt aangesteld als hoogleraar in 

de Javaanse taal- en letterkunde. Op 11 oktober houdt hij zijn oratie, waarin hij duidelijk 

maakt dat naar zijn mening het Javaans de belangrijkste taal is voor de hele archipel 

en dat hij het Maleis als niet meer dan een soort brabbeltaal vindt voor dagelijks 

gebruik.  

 

Tweede huwelijk 

Op 14 maart 1878, slechts enkele maanden na zijn aanvaarding van het hoogleraar-

schap, treft Vreede het ongeluk dat zijn vrouw op zesentwintigjarige leeftijd overlijdt. 

Gelukkig kan hij ruim vier jaar later, op 6 juli 1882, te Rotterdam hertrouwen met mej. 

Johanna Geertruida Adriana van Oosterzee.  
 



 
Huwelijksakte Albert Cornelis Vreede met Johanna Geertruida Adriana van Oosterzee 

 

Uit dit huwelijk wordt op 30 mei 1883 een zoon geboren, Mattheus Henricus Cornelis. 
  

 
Geboorteadvertentie (Opregte Haarlemse Courant 2 juni 1883) 

 

Johanna, geboren op 3 december 1856 te Rotterdam, zal zesentachtig jaar worden en 

op 6 maart 1943 te Leiden overlijden. 

 Ir. Mattheus Henricus Cornelis Vreede zal de drieënzeventigjarige leeftijd bereiken 

en hij komt op 19 maart 1957 te overlijden te ’s-Gravenhage. 

 

Hoogleraar te Leiden (vervolg) 

Behalve de Javaanse taal wordt ook het Madoerees niet door Vreede vergeten. In de 

periode 1882-1890 wordt de Handleiding tot beoefening der Madoereese taal com-

pleet omgewerkt tot een uitgave in vier delen. Voor deze nieuwe uitgave heeft Vreede 

de hand weten te leggen op een aantal Madoera geschriften in proza en poëzie 

waaronder Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Selana, uit het Javaans in het 

Madoerees vertaald en het geschrift Tjarita Brakaj, Madoereese Dongeng, in combi-

natie met woordenlijst en aantekeningen. 



 Naast zijn bezigheden als wetenschappelijk auteur 

maakt A.C. Vreede zich sterk om van het Javaans een 

verplicht vak te maken zowel voor de opleiding tot 

Indisch bestuursambtenaar als die voor de rechterlijke 

macht. Helaas ondervindt hij op dat punt veel 

tegenstand van de zijde van ministers en ambtenaren in 

Den Haag. Het is hem niet gegeven deze te overtuigen 

van de noodzaak. Mogelijk speelt daarbij parten dat het 

gemis aan een academische vooropleiding hem niet 

voldoende aanzien geeft. 

 Desondanks noemt de Java Bode hem na zijn over-

lijden in 1908 toch een geleerde die niet gemakkelijk te 

vervangen zou zijn maar wel eentje die gevormd was in 

de school des levens.  

 
Professor A.C. Vreede 

 Gelukkig besluit de Senaat van de Leidse Universiteit hem in 1892 te benoemen tot 

doctor honoris causa en in 1893 worden ook (zij het achteraf tijdelijk) het Javaans voor 

bestuursambtenaren en in 1894 voor de rechterlijke macht een verplicht vak. Zijn 

colleges zijn aantrekkelijk door de aangename omgang met zijn studenten en de toon 

waarmee hij zijn toehoorders aanspreekt. 

 In het academische jaar 1896/97 vervult hij zelfs de functie van rector magnificus, 

waarbij zijn rectorale rede de titel “Oorspronkelijke en figuurlijke betekenissen der 

Javaanse woorden” heeft. Dankzij zijn rectoraat krijgt hij vanwege het vijfentwintig-jarig 

regeringsjubileum van Koning Oskar II van Zweden in september 1897 de versierselen 

van Ridder in de Orde van den Poolster opgespeld als beloning voor het uitreiken van 

de doctors bul aan deze zelfde koning. 

 In het jaar 1902 kan A.C. Vreede zijn vijfentwintigjarig professoraat vieren en een 

jaar later wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. 

 Tot zijn grote spijt wordt in 1907 de kennis van de Javaanse taal een niet verplicht 

vak in de opleiding. Dit is een zware tegenslag voor hem en ook de door hem beoogde 

opvolger voor het onderwijs in het Javaans vindt geen genade in de ogen van de 

Universiteit. Ook is hij fel tegen de plannen van de regering om in Indië zelf een 

rechtsschool op te zetten. 
 

Wetenschappelijke arbeid 

In zeker opzicht is Vreede een selfmade man. Hij heeft geen bepaalde opleiding 

genoten voor het ambt dat hij zolang heeft uitgeoefend. Uit de lijst van geschriften en 

opstellen voor het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van 

Nederlands-Indië, de Indische Gids, de Nederlandse Gids e.a., blijkt hoezeer de studie 

van het Javaans en Madoerees hem ter harte ging.  

 Een overzicht van zijn publicaties vindt men in het Jaarboek van de Maatschappij 

der Nederlandse Letterkunde, jaargang 1909 [zie de bronnen]. Zijn belangrijkste 

werken zijn de Handleiding tot de beoefening der Madoereese taal en de Catalogus 

der Javaanse en Madoereese Handschriften. 
 

 



Persoonlijke zaken 

Helaas blijft A.C. Vreede persoonlijk leed niet bespaard: nadat hij al in 1878 zijn eerste 

echtgenote heeft verloren, overlijden twee van zijn kinderen in 1900 respectie-velijk 

1906. Alle drie zijn op de begraafplaats Groenesteeg ter aarde gesteld in keldergraf 

10.  

 Bijzondere hobby’s van hem zijn niet bekend, alleen dat hij een fervent en goed 

kegelaar is. Zijn lievelingsschrijvers zijn Dickens en Thackeray. Het liefst gaat hij om 

met gewone mensen in plaats van een intensief contact met hoogwaardigheids-

bekleders en ambtgenoten. Desondanks heeft hij onder zijn vele vrienden toch ook 

een Raadsheer aan het Haagsch Hof en een vicepresident van de Raad van Indië.  

 Van nature is hij een opgewekt en blijmoedig persoon ondanks de tegenslagen in 

de persoonlijke sfeer, zijn broze gezondheid en slecht zicht. Zijn levensbeschouwing 

is in hoge mate optimistisch. Hij heeft dan ook een diep godsvertrouwen. 

 Van aanstellerij en aan de weg timmeren heeft hij een afkeer. Tegenover hen die 

hem antipathiek zijn verliest hij nooit de beleefdheid en waardigheid uit het oog.  
 

Overlijden 

Om de hierboven genoemde teleurstellingen 

omstreeks rond 1907 bij de universiteit, vraagt 

Vreede in het voorjaar van 1908 om ontslag. 

Echter voordat het zover is krijgt hij de pleuritis 

waaraan hij wordt geopereerd in het Diacones-

senhuis te Leiden. 

 Herstel blijft uit en op 20 augustus 1908 

overlijdt hij. Vier dagen later wordt hij in 

zandgraf 767 op de begraafplaats Groenesteeg 

ter aarde besteld. Achter blijven twee van zijn 

vier kinderen en zijn tweede echtgenote, die 

later op 11 maart 1943 wordt bijgezet in het graf 

van haar man.  

 
 

Overlijdensadvertentie 
 

 
Grafboek zandgraf 767 



 

 
Overlijdensakte A.C. Vreede 

 

In het Leidsch Dagblad van 24 augustus is over de begrafenis het volgende te lezen: 

Ondanks het triestig, regenachtig weder hadden zich hedenmiddag velen op de 

begraafplaats aan de Groenesteeg vereenigd, om aan prof. Vreede de laatste, droeve 

eer te brengen. Onder de aanwezigen werden ook opgemerkt mr. Boddaert, secretaris 

van het College van Curatoren, vee collega’s-Hoogleeraren, vertegen-woordigers van 

het Leidsch Studentenkorps en de Vereeniging van Indologen en vele leerlingen en 

oud-leerlingen.  

 De kist lag in de lijkkoets als onder kransen bedolven, waaronder er waren van de 

Literarische Faculteit, het Leidsch Studentenkorps en de Indologenvereeniging. In het 

geheel waren er 22 kransen en bloemstukken. Aan de groeve werd het eerst 

gesproken door den rector-magnificus prof. dr. J.J. Hartman.  

 In dit aangrijpend oogenblik, nu het stoffelijk omhulsel van onzen vriend zal 

neerdalen in het graf, aldus begin spreker, past het mij namens den Senaat een enkel 

woord te zijner nagedachtenis te spreken. 

 Waarde en hooggeachte ambtgenoot, al waart gij van woordenpraal afkeerig, een 

enkel vriendelijk, hartelijk, welgemeend woord uit den kring, waaraan ge uw beste 

krachten hebt gewijd en waarin ge trouwe vrienden hebt verworven, zoudt gij mij niet 



kwalijk hebben genomen. Ruim 31 jaar waart gij hoogleraar na daarvoor verscheidene 

jaren de hoogeschool en andere betrekkingen te hebben gediend. 

 Toch waart gij niet in den dienst vergrijsd, althans niet in overdrachtelijken zin. Jong, 

jeugdig en opgewekt zijt gij gebleven tot het oogenblik, dat de vreeselijke ziekte u 

aangreep. Ook uw ontslag hebt gij met opgewektheid genomen haast met kinderlijke 

blijdschap, omdat ge u voorstelde u onverdeeld te kunnen wijden aan dat deel der 

wetenschap, dat uwe bijzondere liefde had. 

 Wat gij tot stand hebt gebracht ten behoeve der studie van het Oosten, dit zullen wij 

niet beoordelen, maar dat durven wij wel zeggen, dat gij daar het terrein hebt geëffend 

voor wie na u kwamen en de studie gemakkelijker hebt gemaakt.  

 Gezegend zal uw aandenken zijn bij uw leerlingen, die ge niet alleen hebt willen 

leeren, maar ook kinderlijk lief hebt gehad. En wij, uwe vrienden, blijven uw persoon, 

die alles haatte wat laag was, liefhebben en waarderen. Gij waart een warm 

vaderlander, een vriend van Oranje, en hadt de hoogeschool lief. Rust zacht, trouwe 

vriend.  

 De praeses van het Leidsch 

Studentenkorps, de heer De Vos van 

Steenwijk, trad hierna naar voren. Wij 

hadden niet kunnen denken, zoo ving 

hij aan, dat de rust, die u wenschte te 

nemen, een repos ailleur, een rust 

elders, zou zijn. U zal bij het Studenten-

korps blijven voortleven naar het woord 

der oude Romeinen, dat de in die strijd 

gestorven helden blijven voortleven.  

 Het was u niet genoeg in de 

collegezalen de wetenschappen te 

verkondigen, gij leefdet met ons mee en 

deeldet in het lief en leed van uw 

leerlingen. Als hoogleeraar zal uw 

plaats kunnen worden ingenomen, 

maar uw leege plaats als mensch en 

vriend zal niet kunnen worden 

ingenomen. Wij brengen u een laatsten 

hartelijke groet. 

 
Zandgraf 767 met stèle 

 Tenslotte wijdde ds. Muller Massis, emeritus predikant te Velp, eenige van 

vriendschap getuigende woorden aan zijn trouwe vriend en broeder. 

 Hierna werden twee kransen op de kist gelegd. Vervolgens werden er levende 

bloemen in het graf gestrooid, waarna de oudste zoon van den overledene, de heer 

G.W. Vreede te Haarlem, mede namens de weduwe en verdere familie, dankte voor 

de laatste eer aan den overledene bewezen. 
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