Sijbrandus Johannes Fockema Andreae (1844-1921), keldergraf 158, vak B
Hoogleraar rechtsgeleerdheid, specialist oud-Nederlands recht
Personalia
Geboren: 4 juni1844 te Beetsterzwaag
Zoon van Arnold Andreae en Geeske Fockema
Gehuwd met Elisabeth Reinardina Lunsingh Tonckens op 17 mei 1870 te Opsterland
Overleden: 17 januari 1921 te Leiden
Begraven: 20 januari 1921
Samenvatting
Fockema Andreae wordt in 1844 in Beetsterzwaag geboren. Hij is notariszoon en gaat
na de lagere school naar het gymnasium te Leeuwarden. In 1863 slaagt hij voor zijn
eindexamen, waarna hij in Leiden rechten gaat studeren. Na vijf jaar studeert hij af met
een academische promotie.
Tegen het einde van zijn studie verlooft hij zich met de ook uit Beetsterzwaag
afkomstige Elisabeth Reinardina Lunsingh Tonckens; in mei 1870 trouwt het stel, dat
vier kinderen krijgt.
Sijbrandus Fockema Andreae wordt kantonrechter met als standplaatsen Lemmer,
Hillegersberg, Leiden en Amsterdam. Hij publiceert daarnaast in juridische bladen,
waardoor hij zich in de kijker speelt in wetenschappelijke kringen.
In 1877 wordt hij benoemd tot hoogleraar
rechtsgeleerdheid te Leiden, met als leeropdracht
de nieuwe discipline oud-Nederlands recht. Hij
werkt zich snel in en na korte tijd begint hij aan een
groot aantal publicaties, uitmondend in zijn in 1906
verschenen standaardwerk Oud-Nederlandsch
Burgerlijk Recht. In 1914 gaat hij op 70-jarige
leeftijd met emeritaat.
Het gezin Fockema Andreae woont in Leiden
korte tijd aan de Hooigracht en vanaf 1877 aan het
Rapenburg.
Fockema Andreae krijgt diverse onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw en een eredoctoraat van de Rheinische
Sijbrandus Fockema Andreae
Friedrich-Wilhelms-Universiteit te Bonn.
Ook is Fockema Andreae politiek en maatschappelijk actief: hij is vijfentwintig jaar
lid van de Leidse gemeenteraad, voorzitter van de pensioenbond afd. Leiden, curator
van het Stedelijk Gymnasium en de Thysiusbibliotheek en president-commissaris van
de Schouwburg.
Op 17 januari 1921 overlijdt hij op 76-jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Drie dagen
later wordt Fockema Andreae op de begraafplaats Groenesteeg ter aarde besteld.

Volledige versie
Jeugd
Sijbrandus (ook vaak geschreven als Sybrandus) Johannes wordt op 4 juni1844 in het
Friese dorp Beetsterzwaag geboren als ‘nakomertje’ van Arnold Andreae (1804-1873)
en Geeske Fockema (1809-1879). Het echtpaar is in 1831 getrouwd en krijgt een jaar
later dochter Wilhelmina Amelia Catharina Andreae. Dat er twaalf jaar later nog een
kind zou komen, had het niet meer zo jeugdige echtpaar niet meer verwacht.

Geboorteakte Sijbrandus Johannes Andreae
Het is de wens van zijn moeder dat Sijbrandus naast de familienaam van zijn vader
ook de hare gaat dragen. Als Sijbrandus achttien jaar oud is, wordt dit bij Koninklijk
Besluit van 23 februari 1862 geregeld, zodat hij vanaf dat moment door het leven gaat
als Sijbrandus Johannes Fockema Andreae.
Vader Arnold is in Beetsterzwaag als notaris een vooraanstaand persoon, die zijn
zoon, die eerst naar de Dorpsschool gaat, later ook door een gouverneur privaatles
laat geven. Daarna gaat Sijbrandus naar het gymnasium in Leeuwarden, waar hij vijf
jaar lang onderdak vindt in het huis van Ds. Gunning. Over zijn opvoeding schrijft
Sijbrandus later: “Op mijne vorming hebben mijne ouders, die mij altijd met de grootste
liefde en zorg omringden en zooveel mogelijk vrijheid lieten, den grootsten invloed
gehad. Wanneer ik onder al, wat zij mij hebben ingeprent, enkele dingen op den
voorgrond mag stellen, dan zou ik dit zeggen. Mijn vader hield mij vooral voor: Werk
en wees nuttig voor anderen; alleen als gij dit doet, beteekent gij iets; doe wat gij uw
plicht acht, zonder u aan de menschen te storen. Mijne moeder gaf mij het voorbeeld
van vriendelijkheid tegenover hen, met wie zij in aanraking kwam, en trachtte mij vooral
eerbied voor ouderen en hooger geplaatsten in te prenten. Zij was eene goede
orangiste, ik werd het door haar. Als ik van deze verschillende qualiteiten iets heb,
dank ik ze aan hen".

Studie
In 1863 slaagt Sijbrandus voor het gymnasium en gaat
hij in Leiden rechten studeren. Hij is zeer bevriend met
studie- en jaargenoot Hendrik Jacobus Hamaker
(1844-1911), die later hoogleraar in Utrecht wordt.
Hamaker heeft grote invloed op de juridische vorming
van Fockema Andreae, die later zal verklaren dat
Hamaker hem “soms ongenadig de les kon lezen over
mijn studiemethodiek”. Toch studeert Sijbrandus goed
en hard. Daarnaast is hij een vrolijk persoon met vele
vrienden, voor wie zijn studentenhuis een gastvrije plek
is.
Sijbrandus rondt zijn studie in vijf jaar af met een
promotie op 16 december 1868. De titel van zijn proefschrift luidt: Beschouwingen over Burenrecht.

Hendrik Jacobus Hamaker

Huwelijk en gezin
Op het eind van zijn studententijd verlooft Sijbrandus zich met Elisabeth Reinardina
Lunsingh Tonckens (1850-1905), oudste dochter van een huisarts te Beetsterzwaag.
Zij kennen elkaar al vanaf hun jeugd. Op 17 mei 1870 wordt het huwelijk gesloten in
Opsterland, waar de vader van Elisabeth in 1865 burgemeester was geworden.

Huwelijksakte

Het echtpaar krijgt vier kinderen, eerst twee dochters en
vervolgens twee zonen: Helena Aletta (1871-1951),
Geeske (1873-1972), Arnold David Hermanus (1875-1960)
en Joachimus Pieter (1979-1949). Het gezin komt in 1874
in Leiden op de Hooigracht wonen (nr. 40) en verhuist in
1877 naar Rapenburg 36.
Rechter
Fockema Andreae begint zijn loopbaan bij de rechterlijke
macht, eerst als kantonrechter in Lemmer en later in
Hillegersberg. Vervolgens wordt hij rechter in Leiden en na
de opheffing van deze rechtbank wordt Sijbrandus
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overgeplaatst naar Amsterdam.
In deze vier plaatsen blijft hij elk maar voor korte duur: ze beslaan de periode 18681877. In deze tijd schrijft Fockema Andreae enkele artikelen in de vakbladen Themis
en in de Nieuwe Bijdragen. Deze vestigen de aandacht op hem in juridische kringen
en hij wordt in 1875 gevraagd om preadviseur te worden van de Nederlandse JuristenVereniging.
Hoogleraar
In 1877 komt er een grote ommekeer in de carrière van Fockema Andreae als hij
benoemd wordt tot hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Leiden.
Zijn leeropdracht is het oud-Nederlands recht, een onderwerp dat hem nog geheel
vreemd is. Men kiest hem omdat hij een veelbelovend jonge jurist is en omdat er
eigenlijk nog geen kenners waren van het oud-Nederlands recht.
Op 28 november 1877 houdt hij zijn oratie, getiteld
Gronden voor de beoefening der Germaansche Rechtsgeschiedenis. Fockema Andreae moet zich in dit nieuwe vak
- dat overigens geen verplicht examenvak is - geheel
inwerken.
Hij maakt zich deze nieuwe discipline snel vertrouwd.
In 1881 publiceert Fockema Andreae zijn Overzicht van
Oud-Nederlandsche Rechtsbronnen. Na een monografie
over De stad Vollenhove en haar recht, eene bijdrage tot
de Overijsselsche rechtsgeschiedenis (1885), begint hij
met de publicatie van een reeks opstellen over afzonderlijke rechtsinstituten.
Dissertatie
De eerste handelen vooral over huwelijks- en huwelijksgoederenrecht alsmede horigheid. Hij schrijft deze in de periode 1888-1892 en zij
worden verenigd in de drie bundels Bijdragen tot de Nederlandse rechtsgeschiedenis
I-III. Deelstudies over andere onderwerpen, zowel uit het privaat- als uit het publiekrecht volgen en leiden tenslotte tot een tweetal handboeken. Het Oud-Nederlandsch
Burgerlijk Recht (1906) behandelt vrijwel alle onderwerpen van het privaatrecht en kan
worden beschouwd als zijn meesterwerk.

Fockema Andreae legt in zijn zevenendertigjarig professoraat de grondslagen voor
de moderne beoefening van het oud-Nederlands recht. Hij ontgint een vrijwel
onbekend terrein en brengt een renaissance in de wijze van bestudering van de
bronnen.
Hij haalt de studie van het oudvaderlandse recht ook
uit haar isolement door haar op de hoogte van haar tijd te
brengen, in geregeld contact met de buitenlandse
wetenschap. Vooral in Duitsland wordt zijn werk hoog
gewaardeerd.
Toch is er ook kritiek op zijn methode, zowel tijdens zijn
leven als na zijn dood. Hij zou te positivistisch ingesteld zijn
en zijn ideaal om een Burgerlijk Wetboek en een Wetboek
van Strafrecht te schrijven voor de Middeleeuwen en de
Republiek is er nooit gekomen. Niettemin is zijn werk van
blijvende waarde, zowel in nationaal als internationaal
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opzicht.
Over zijn onderwijs zegt hij zelf: “Het geven van colleges verveelde mij nooit, de
examens verveelden mij dikwijls”. Fockema Andreae spreekt duidelijk en helder, maar
zijn voordrachten zijn saai. Zelf vindt hij dat zijn studenten beter handboeken kunnen
bestuderen dan colleges volgen: “Laten de studenten studeeren uit een goed handboek, dat is er; en als het er niet is, laat dan de professor er een schrijven.”
Op Fockema Andreae wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan. Zo geeft hij vele
adviezen aan de Faculteit en de Senaat. Zijn oordeel is kalm en evenwichtig. In het
academische jaar 1893/94 is hij rector magnificus van de Leidse universiteit.
Fockema Andreae wordt in 1886 benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen; in 1894 volgt een benoeming tot lid van de Koninklijke
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
In 1914, hij is dan zeventig jaar, gaat Fockema Andreae met emeritaat. In zijn huis
aan het Rapenburg ontvangt hij bij die gelegenheid vele vrienden, die hem een grootse
hulde brengen. Zij bieden hem een Liber Amicorum aan als blijk van hun waardering
en dankbaarheid. Ondanks zijn emeritaat, geeft hij nog geruime tijd studenten de
gelegenheid om bij hem thuis privaat-colleges te volgen.
In 1919 ontvangt Fockema Andreae een eredoctoraat van de Rheinische FriedrichWilhelms-Universiteit te Bonn. Tevens is hij erelid van het Juridisch Gesellschaft in
Berlijn. In Nederland wordt Fockema Andreae benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Politieke en maatschappelijke activiteiten
Fockema Andreae is politiek geïnteresseerd en actief. Herhaaldelijk is hij voorzitter van
de Leidsche Vrijzinnige Kiesvereeniging. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de
Liberale Unie. Vijfentwintig jaar, van 1886 tot 1911, zit hij in de Leidse gemeenteraad
en is bevriend met burgemeester Was [ook op Groenesteeg begraven], die hem
dikwijls om raad vraagt. Als Was overlijdt, wordt Fockema Andreae gevraagd om
burgemeester te worden, maar hij weigert met de woorden “Ik wil niet altijd met een

hoogen hoed loopen”. Zijn raadslidmaatschap wordt zeer gewaardeerd; zijn redevoeringen zijn altijd keurig van stijl en rijk aan inhoud.
Hij is lid van diverse commissies:
- Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente (1887-1906);
- Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd (1892-1911);
- Financiën (1886-1911);
- Oud-Archief (1886-1911).
Fockema Andreae bekleedt naast zijn politieke activiteiten nog een aantal andere
maatschappelijke functies:
- secretaris van de Anti-Dienstvervangingsbond, afd. Leiden (1876-18778);
- voorzitter van de pensioenbond, afd. Leiden (1880-1890);
- voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, afd. Leiden (1889-1892);
- curator van het Stedelijk Gymnasium (1895-1911);
- president-commissaris van de Leidsche Schouwburg (1900-1903);
- curator van de Thysiusbibliotheek (1908-1920).
Overlijden
Sijbrandus Johannes Fockema Andreae overlijdt op 17 januari 1921, na een griep van
enkele dagen, nog vrij onverwacht; hij werd 76 jaar oud.
Hij wordt drie dagen na zijn overlijden, op 20 januari 1921, ter aarde besteld op de
begraafplaats Groenesteeg in keldergraf 158, een familiegraf waarin zijn echtgenote
Elisabeth Reinardina Lunsingh Tonckens in 1905 al was begraven.

Overlijdensadvertentie

Keldergraf 158

Het Leidsch Dagblad van 20 januari schrijft over de begrafenis het volgende:
Op de begraafplaats aan de Groenesteeg had hedennamiddag de ter-aarde-bestelling
plaats van wijlen prof.dr. S.J. Fockema Andreae, in leven oud-hoogleraar bij de rechtsgeleerde faculteit der Leidsche Universiteit. Zijn stoffelijk overschot werd daar in het
familiegraf bijgezet.
Een groot aantal belangstellenden, zoowel uit de burgerij als uit de kringen der
wetenschap, volgde de baar, die den doode naar zijn laatste rustplaats voerde.
Onder de aanwezigen merkten wij een aantal rechtsgeleerden, ook uit andere
plaatsen, op. Er waren naar het verlangen van den overledene, geen bloemen.

Nadat de kist in de groeve was neergelaten, trad prof.mr. W. van der Vlugt naar
voren. Hij deelde allereerst mede, dat het de wensch van de familie was, dat hij,
behalve nog slechts een academievriend, aan de groeve zou spreken.
Wij staan - aldus ving spreker zijn even schoon als diepgevoeld woord aan - hier
met dankbare ontroering, waar van ons heen gegaan is een man, knap, nobel en sterk.
Fockema Andreae was en knap man. Hij heeft de Leidsche Academie gesierd met
zijn beste gaven. Hij vond hier een bijna geheel onontgonnen, althans verwaarloosd
studieveld. Hij heeft het niet alleen tot ontginning gebracht, hij heeft ook een school
van leerlingen gekweekt, bereid met geestdrift het door hem met kloekheid
aangevangen werk voort te zetten. Hem mag de eer niet worden onthouden een
levenswerk te hebben achtergelaten, de volle toewijding van een rijk leven waard.
Maar hij was ook een nobel man, wat allen hebben ervaren, die hem hebben gekend
en die met hem omgingen. Allereerst zijn leerlingen, die hij steeds met belangstelling
gadesloeg en voor wier belangen te werken hem nooit te veel was. Maar dat hebben
ook ondervonden zijn talrijke ambtgenoten en vrienden, die in zijn huis altijd met gulle
gastvrijheid werden ontvangen.
Het allermeest hebben dit echter ervaren zijn zonen en dochteren, die hem met
liefde en toewijding hebben teruggegeven het allerbeste, wat hij hun heeft gegeven.
Ook het gemeenebest, het land en de gemeente zijner inwoning heeft hij door zijn
belangenloozen arbeid in het belang der gemeenschap zijn nobel karakter getoond.
Hij was ook een sterk man en heeft dat steeds getoond, al is hem de zwaarste
beproeving, die een mensch kan treffen, in ’s levenswinter alleen te staan, gespaard
gebleven. Doch de beproeving der vereenzaming mocht toch niet aan hem voorbijgaan. De bloeitijd van zijn studieveld werd reeds door zijn leerlingen overschreden. De
studie van het Vaderlandsche Recht had een mededingster gekregen. Ook ten
opzichte van het verleden worden thans de blikken gericht naar Frankrijk. Deze geest
ontging hem niet en deed hem pijn.
Ook heeft hij gevoeld de vereenzaming in het gezinsleven. Nadat uit het zonnige
huis aan het Rapenburg zijn vrouw was uitgedragen, verlieten hem zijn kinderen de
een na de ander, al mocht hij zich blijven verblijden in hun onafgebroken voorspoed
en genieten van hun voortdurende gehechtheid. Doch dit neemt het feit niet weg, dat
hij de rest van zijn leven alleen moest doorwandelen. Iemand kan in eenzaamheid
langs verschillende wegen troost zoeken. De een jaagt naar afleiding, een ander zoekt
troost van boven. Fockema Andreae zocht zijn kracht in zichzelf.
Er was iets zeer grootsch in deze stoeren man, die niet wilde beklaagd worden in
zijn eenzaamheid. Ook om dit grootheid zijn wij hem dankbaar, aldus besloot spreker.
Een oud-studievriend, mr. T. IJ. Kingman Boltjes, te ’s-Gravenhage, richtte daarna
nog eenige hartelijke afscheidswoorden tot zijn hem ontvallen vriend. Het jaar 1863
bracht ons samen te Leiden, zeide spreker, en onze vriendschap is niet weder
verbroken, dank zij uwe gave van verstand en hart, waardoor allen, die met u
omgingen, zich aangetrokken gevoelden. Met een dankbaar hart riep spreker zijn
ouden trouwen vriend een hartelijk vaarwel toe.
Mr. J.P. Fockema Andreae, burgemeester van Utrecht, dankte namens de familie
voor de laatste eer, den overledene bewezen.

Hiermede was de plechtigheid afgeloopen en trokken talrijke belangstellenden
weder huiswaarts.
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