Jacob Wijbrand Muller (1858-1945) zandgraf 645, vak J
Hoogleraar Nederlands, lexicograaf en filoloog; Reynaert-specialist
Personalia
Geboren: 14 juni 1858 te Amsterdam
Zoon van: Frederik Muller en Gerarda Jacoba Yntema
Gehuwd met: (1) Catharina Johanna Aletta Heynsius op 8 december 1881 te Amsterdam
(2) Anna Margaretha Cornelia Verdam op 20 april 1916 te Leiden
Overleden: 18 maart 1945 te Leiden
Begraven: 24 maart 1945
Samenvatting
Jacob Wijbrand Muller wordt in 1858 in Amsterdam geboren als zoon van een boekhandelaar. Als hij vijf jaar is overlijdt zijn moeder, waarna de vader hertrouwt. Jacob
heeft een gelukkige jeugd in een streng doopsgezind gezin.
Na een particuliere school waar hij ook in Latijn en Grieks wordt onderwezen, gaat
hij op 15-jarige leeftijd kort bij zijn vader werken, maar dat heeft niet zijn interesse; om
te gaan studeren vindt men hem nog te jong. Hij verblijft een kleine twee jaar in Leipzig
om zich verder te ontwikkelen en oriënteren, en gaat in 1875, zeventien jaar oud, in
Leiden Letteren studeren. Deze studie rondt hij in 1881 af met het doctoraalexamen.
Hierna is Muller zes jaar werkzaam als leraar
Nederlands en geschiedenis aan het gymnasium in
Haarlem. In deze periode trouwt hij met Catharina
Johanna Aletta Heynsius met wie hij vijf kinderen krijgt.
Ook werkt Muller aan zijn dissertatie over het epische
gedicht Van den vos Reynaerde, een hoogtepunt uit de
Middeleeuwse literatuur, dat hem zijn hele leven bezig
zal houden.
Vervolgens is Muller gedurende veertien jaar werkzaam als redacteur van het Groot Woordenboek der
Nederlandse taal. In 1902 wordt hij benoemd tot
hoogleraar aan de universiteit van Utrecht. Hij vindt
deze functie zwaar en wordt ook getroffen door het
Jacob Wijbrand Muller
overlijden van zijn vrouw en jongste kind.
Hij herpakt zich: wordt in 1915 hoogleraar in Leiden als vervanger van de overleden
Verdam en hertrouwt in 1916 met diens dochter Anna Margaretha Cornelia. Uit dit
huwelijk wordt zijn zesde kind geboren. Muller heeft een prettige tijd in Leiden, maar
moet vanwege zijn gezondheid in 1924 terugtreden. Hierna leeft hij nog ruim twintig
jaar, waarin hij veel publiceert en geniet van een buitenhuis in Gorssel. Het laatste
oorlogsjaar, waarin hij overlijdt, valt hem erg zwaar.

Volledige versie
Afkomst en jeugd
Jacob Wijbrand Muller wordt op 14 juni 1858 op het
Singel te Amsterdam geboren. Hij is de tweede
zoon van de beroemde boekhandelaar-antiquair
Frederik Muller (1817-1881), een baanbreker in de
wereld van het boek. Zijn moeder, Gerarda Jacoba
Yntema (1818-1863), is de dochter van Jacob
Wijbrand Yntema (1779-1858), redacteur van de
‘Vaderlandsche Letteroefeningen’.
Jacob Wijbrand wordt vernoemd naar de enkele
maanden voor zijn geboorte overleden grootvader
van moederszijde. Aan zijn eigen moeder heeft
Jacob Wijbrand zo goed als geen herinnering, want
zij sterft als hij nog maar vijf jaar oud is. In 1866
hertrouwt zijn vader met Johanna Engelbertha
Doyer (1827-1913). Jacob Wijbrand heeft een
goede band met zijn stiefmoeder en zal later zijn
derde dochter naar haar vernoemen.
Jacob Wijbrand heeft een gelukkige jeugd in een streng doopsgezind gezin, waarin
cultuur en wetenschap een belangrijke rol spelen. Zijn lager onderwijs geniet hij op de
school die aanvankelijk gevestigd is in het gewezen Athenaeum aan de Oudezijds
Voorburgwal, waarvan de heer A. Heinsius hoofd is. Vanaf 1870 bezoekt hij de
particuliere school van Dr. A.F. van de Laar aan den Binnenamstel, waar ook Latijn en
Grieks wordt onderwezen.
Al in 1873, amper vijftien jaar oud, doet Jacob Wijbrand toelatingsexamen aan de
Universiteit van Leiden, waarbij hij o.a. tien regels uit Nepos en zes van de Hellenica
moet vertalen. Maar aan een universitaire studie is hij nog niet toe en zijn vader neemt
hem in het najaar van 1873 bij zich op het kantoor met de bedoeling Jacob Wijbrand
op te leiden tot zijn opvolger in de bloeiende zaak.
Maar, evenals bij zijn oudste zoon Samuel (1848-1922), stuit vader Frederik ook bij
de tweede zoon op een zeer geringe belangstelling in de boekhandel. Hij stuurt zijn
zoon dan maar voor verdere ontwikkeling naar een kantoor in Leipzig.
Leipzig (1874-1875)
Tijdens zijn verblijf in Leipzig tobt Jacob Wijbrand veel. Hij acht zich ongeschikt om in
de zaak van zijn vader te werken, maar om zijn hart te volgen en letteren te gaan
studeren heeft ook zijn bezwaren. Hij twijfelt of het daaropvolgend vrijwel onvermijdelijk
leraarschap wel iets voor hem is en bovendien beseft dat hij zijn vader verdriet zal
doen door deze stap te zetten. Hij correspondeert hierover met zijn tien jaar oudere
broer Samuel en met zijn neef en latere ambtgenoot Gerrit Kalff.
Jacob Wijbrand heeft over zijn Leipziger periode, die tot het eind van de zomer van
1875 duurt, gemengde gevoelens. Positief is zijn ontmoeting met de later beroemde

theoloog Adolf Harnack (1851-1930), toen een jonge privaatdocent, die met hem ‘bij
wijze van catechisatie’ de brief aan de Romeinen las, eens per week.
Studie in Leiden (1875-1881)
In de zomer van 1875 keert Muller voorgoed uit Leipzig terug en krijgt hij van zijn vader
permissie om in Leiden te gaan studeren. Dat zijn vader voor de tweede keer een jonge
zoon toestaat zijn eigen weg te kiezen en niet te gaan doen wat vader graag ziet, moet
zeker worden gewaardeerd. Het is jammer dat hij, door zijn overlijden in 1881, de
prachtige loopbanen van Samuel als archivaris en Jacob Wijbrand als taalkundige niet
meer heeft kunnen meemaken.
Over de studiejaren van Jacob Wijbrand valt weinig bijzonders te melden. Hij is een
goede student, die uitstekende cijfers haalt. In 1876 doet hij zijn kandidaatsexamen,
waarna hij aan zijn doctoraalstudie kan beginnen. Hij volgt hiervoor colleges bij de
hoogleraren Matthias de Vries (1820-1892), Pieter Jacob Cosijn (1840-1899 [beiden
ook op Groenesteeg begraven], Willem Jozef Andreas Jonckbloet (1817-1885) en
Johan Hendrik Caspar Kern (1833-1917). Het meest dankt hij voor zijn vorming aan
De Vries.
Hij neemt weinig deel aan het gezelligheidsleven
en is geen lid van het Leids Studentencorps. Hij trekt
wel op met enkele medestudenten, waarbij hij zich op
zijn gemak voelt, zoals de latere historicus Ursul
Philip Boissevain (1855-1930) met wie hij tot diens
overlijden een hechte vriendschap onderhoudt.
In zijn latere jaren komt Jacob Wijbrand meer en
meer in aanraking met Albert Kluyver (1858-1938),
eveneens een neerlandicus, die later zijn mederedacteur van het Woordenboek der Nederlandse
Taal zou worden.
In oktober 1881, het jaar waarin zijn vader op 4
januari overlijdt en hijzelf op 8 december in het huweUrsul Philip Boussevain
lijk treedt, doet hij zijn doctoraalexamen.
Huwelijk en gezin
Jacob Wijbrand trouwt op 8 december 1881 te Amsterdam met Catharina Johanna
Aletta Heynsius (1858-1911), de zus van een vroeg gestorven vriend.

Opregte Haarlemsche Courant (9 december 1881)

Hoewel hij nog nauwelijks een maatschappelijke positie met bijbehorend inkomen
heeft, is hij door het overlijden van zijn beide ouders niet onbemiddeld zodat hij zich
niet alleen een huwelijk kan veroorloven, maar ook om in 1882 met zijn vrouw van
januari tot augustus in Bonn te verblijven. Jacob Wijbrand volgt in Bonn colleges bij de
hoogleraren Franck en Wilmans om zijn kennis van het Oud-Germaans bij te spijkeren.
Het echtpaar Muller-Heynsius krijgt vijf kinderen:
- Frederik (geboren 26 februari 1883; overleden 28 december 1944);
- Margaretha Lievina (geboren 29 april 1884; overleden 28 december 1973);
- Gerarda Jacoba (geboren 30 juli 1886; overleden 4 april 1960);
- Johanna Engelberta (geboren 15 maart 1888; overleden 18 januari 1915);
- Cornelis Everhard (geboren 31 januari 1893; overleden 11 oktober 1980).
Leraar te Haarlem (1882-1888)
In september 1882 begint Muller als leraar Nederlands en geschiedenis aan het
Haarlems gymnasium, gevestigd op het Prinsenhof.

Stedelijk gymnasium Haarlem aan het Prinsenhof

Naast zijn baan als leraar gaat Muller onder leiding van zijn leermeester Matthias de
Vries werken aan zijn dissertatie, getiteld ‘De oude en de jongere bewerking van den
Reinaert’. Bijdrage tot de critiek der beide Reinaert-gedichten’. Het onderwerp is hem
aangedragen door dr. Joh. Franck uit Bonn. Op 21 juni 1884 vindt de promotie plaats.
Het Reinaert-vraagstuk in al zijn omvang heeft Muller zijn hele leven bezig
gehouden. Zo schrijft hij in 1927 in het Leidsch tijdschrift een reeks artikelen onder de
naam ‘Reinaert-studiën’. Toen hij in 1944 voorgoed afscheid van Reinaert nam, was
zijn werkkracht bijna uitgeput en zijn dood nabij.

Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1888-1902)
In 1888 stopt hij met zijn leraarsambt in Haarlem om in Leiden, onder leiding van zijn
promotor De Vries, als redacteur mee te gaan werken aan het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal.
Het wordt een gelukkige tijd in Leiden, niet alleen voor Jacob Wijbrand, maar ook
voor de andere gezinsleden; vooral nadat zij in 1891 een groot huis op de Hooglandse
Kerkgracht gaan betrekken, waar velen een gastvrij onthaal krijgen.
Muller treft in de redactie zijn vrienden Kluyver, Beets en De Vreese aan. Hij
besteedt een groot deel van zijn tijd aan deze baan, die hem veel voldoening geeft. De
delen waar Muller aan heeft gewerkt (III, IV en V) worden door ingewijden als het beste
van het Woordenboek gerekend. Het typeert de kennis en kunde van Muller, die deze
wetenschap als geen ander beheerste. Meende hij dat een woordonderzoek te
uitvoerig werd voor het Woordenboek, dan publiceerde hij het volledige betoog vaak
in het Leidsche tijdschrift.

Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

Hoogleraar te Utrecht (1902-1915)
Na veertien jaar met veel plezier in Leiden aan het Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal te hebben gewerkt en daarnaast een groot aantal artikelen te hebben geschreven,
wordt Jacob Wijbrand in 1902 hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde. Zijn
inaugurale rede heeft de titel De Taak der Nederlandsche Philologie. Het academisch

onderwijs legt een groot beslag op zijn werkkracht. Hij doet dit met veel genoegen,
maar vindt het wel zwaar.
Deze periode kenmerkt zich ook door enkele ingrijpende gebeurtenissen. In 1907
overlijdt hij bijna bij een gevaarlijke operatie. Op 7 augustus 1911 komt zijn vrouw, die
na de fijne tijd in Leiden aan Utrecht en aan de maatschappelijke verplichtingen als
echtgenote van een hoogleraar maar moeilijk kon wennen, te overlijden. In 1908 kreeg
zij al een hevige bloedspuwing, die zich drie jaar later met noodlottig gevolg herhaalt.
Dit is een zware slag voor Muller. In de volgende jaren wordt het nog stiller om hem
heen als zijn kinderen, inmiddels volwassen geworden, het huis verlaten. Tot overmaat
van ramp sterft op 18 januari 1915 zijn jongste kind, Johanna Engelberta, zijn oogappel. Daarmee schijnt alle vreugde uit zijn leven te zijn verdwenen.
Naar Leiden
In de zomer van 1915 wordt Muller gevraagd om hoogleraar in Leiden te worden als
opvolger van Jacob Verdam (1845-1919). Zonder aarzeling en met veel genoegen
stemt hij daarin toe, in zijn eigen woorden: ‘Als een eerste lichtstraal in den donkeren
nacht van mijn toenmalig leven’. Het noodlot had hem wel zwaar getroffen, maar niet
geheel gebroken. Muller komt alleen terug naar Leiden en gaat wonen aan de Zoeterwoudsesingel. Op 6 oktober 1915 houdt hij zijn oratie, getiteld Over Nederlandsch
Volksbesef en Taalbesef. Hij geeft hierin blijk van een grote kennis van de vaderlandse
geschiedenis, taal- en letterkunde.
Tweede huwelijk
Lang blijft hij niet alleen. Op 20 april 1916 trouwt hij in Leiden met Anna Margaretha
Cornelia Verdam (1879-1972), de dochter van zijn voorganger en vriend, de hoogleraar Jacob Verdam. Zij is éénentwintig jaar jonger dan Jacob Wijbrand.
Het echtpaar krijgt één zoon: Jan Engelbert, die op 7 augustus 1917 wordt geboren
Hij is genoemd naar Mullers overleden dochter en is in 1946, vrij kort na het overlijden
van zijn vader, met vrouw en zoontje naar de Verenigde Staten geëmigreerd.

Huwelijksakte (deel)

Hoogleraar te Leiden (1915-1924)
Waarschijnlijk heeft Muller niet verwacht dat deze periode als hoogleraar in Leiden
hem nog zoveel geluk zou brengen. Men is verheugd dat de Eerste Wereldoorlog
achter de rug is, maar Muller plaatst daar toch wel kanttekeningen bij. In 1920
constateert hij in een lezing voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde dat
1918 geen echte vrede heeft gebracht, ‘maar slechts ontevredenheid, haat en wrok
allerwegen om ons heen. Onze tijden zijn groot en geweldig, misschien zwanger van
veel goeds, maar zeker voorshands duister en hachelijk.’
Muller heeft een grote belangstelling voor zijn studenten. Hij heeft een vaderlijk
optreden en wil met hen het hele gebied van het Nederlands ontginnen.
Hij stort zich op het wetenschappelijk onderzoek, dat
vooral historisch taalkundig en filologisch van aard is.
Kort na zijn komst in Leiden, in februari 1971, ziet zijn
Critische Commentaar op Van den Vos Reinaerde het
licht. In 1920 schrijft hij samen met professor Lodewijk
Scharpé uit Leuven het boek Spelen van Cornelis
Everaert.
Dat zijn belangstelling voor de spelling niet is verdwenen, blijkt uit de publicatie, samen met dr. Albert
Kluyver, Ontwerp voor een vereenvoudigde regeling
van de spelling en van het grammatisch geslacht in het
Nederlandsch (1921).
Muller publiceert ongelofelijk veel: in totaal enkele
honderden; in boekvorm, artikelen, bijdragen in periodieken, een groot aantal recensies en levensberichten.
Een prachtig levensbericht schrijft hij in 1919 over zijn voorganger en schoonvader
Jacob Verdam.
De altijd bezige Muller heeft vele plannen, maar bij het klimmen der jaren krijgt hij
enkele keren een waarschuwing dat er aan zijn gezondheid iets hapert. Zo heeft hij in
1922 ernstige maag- en darmbloedingen, die hem twee maanden aan bed houden.
In deze periode besluit hij zijn werk aan de universiteit niet tot zijn emeritaat in 1928
voort te zetten. In 1924 legt hij zijn hoogleraarsambt neer. Op 4 juni 1924 neemt hij
afscheid met de rede Afscheidswoord aan de Studenten in de Letteren, waarin hij zegt
“Het zou niet alleen ongebruikelijk en onvriendelijk zijn in alle stilte te verdwijnen,
zonder een woord van afscheid, maar het zou ook onnatuurlijk zijn daarbij geheel te
zwijgen. Daar ik nu niet afkerig ben van het gebruikelijke en een verklaard vijand van
het onvriendelijke en onnatuurlijke, wilt Gij mij wel vergunnen ten afscheid een korte
terugblik te geven op mijne academische werkzaamheid”.
Daarna geeft Muller een beknopte maar adequate genealogie van de Nederlandse
taal- en letterkunde in Leiden. Via de retorica (Siegenbeek), het Middelnederlands (De
Vries) komt hij bij zijn voorganger Verdam en tenslotte bij zichzelf. Hij zegt dat meer
dan vroeger ‘de hedendaagsche, levende taal, niet alleen terloops, naar aanleiding of
in vergelijking van oudere taal, maar op en om zichzelf tot het voorwerp van onderzoek
en onderwijs kan maken’.

Zijn latere jaren (1924-1945)
Hij legt dan wel zijn hoogleraarschap neer, maar lang niet al zijn werk. In zijn laatste
twintig jaren schrijft hij nog meer dan honderd artikelen, hij blijft nog lang wekelijks een
college geven. Ook geeft hij tussen 1924 en 1927 onderwijs in de Nederlandse taalen letterkunde aan prinses Juliana, iets wat hij later niet zonder trots en voldoening
pleegt te vertellen. Als zijn opvolger Johan Hendrik Kern in 1933 onverwacht overlijdt,
neemt Muller al zijn colleges over.
Hij verdiept zich ook in het verklaren van de plaatsnaam van zijn woonplaats
Oegstgeest, een verklaring die ook buiten vakkringen bekend is, al is het alleen maar
omdat ieder die met Muller correspondeert geattendeerd wordt op het feit dat hij de
naam als Oestgeest spelt.
Als in vroeger jaren is Muller weer de hartelijke, gulle gastheer. In 1933 koopt hij bij
Gorssel een buitenhuis waar zij regelmatig tijdens de zomermaanden verblijven en hun
kinderen, kleinkinderen en logés ontvangen. Als een aartsvader verkeert de nog altijd
jonge grijsaard onder hen en hij is en blijft het middelpunt. Nog in de eerste oorlogsjaren genieten de Mullers van hun dierbaar oord, maar halverwege de oorlog moet het
buitenhuis worden afgestaan aan evacués.
Naast dit alles is Muller tot aan zijn overlijden zeer actief in de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, waarvan hij sinds 1888 lid is en die hem in 1937 tot erelid
benoemt en die na Mullers overlijden een legaat van duizend gulden mag ontvangen.
Bij zijn tachtigste verjaardag in 1938 krijgt
Muller van oud-leerlingen, vakgenoten en
vrienden een bundel, waarin een aantal van
geschriften zijn herdrukt. Deze bundel geeft
een goed beeld van de veelzijdigheid van zijn
wetenschappelijke belangstelling. Overigens
is Mullers schrijftrant niet eenvoudig. Hij
maakt erg lange zinnen en gebruikt graag
woorden in hun oorspronkelijke betekenis.
Hij komt regelmatig in de bibliotheek en zit
dan in volle concentratie gebogen over zijn
boeken en papieren [zie de prent hiernaast].
Nog heel lang gaat Muller naar concerten
en schouwburgvoorstellingen, ook als zijn
gehoor achteruit gaat. Wel wordt zijn gang
wankeler en is het niet veilig meer dat hij
alleen op straat loopt, maar hij weigert altijd
onder geleide te gaan: oud en hulpbehoevend lijken wil hij niet.
Pas in de oorlog wordt het leven voor hem
Tekening van Jacob Wijbrand Muller
door Heike Kamerlingh Onnes
moeilijk. Hij is geschokt door het vele onrecht
en door het gruwelijk geweld. Daarbij komt dat zijn oudste zoon, die lange jaren zijn
trots was geweest, een politieke richting ingaat, die velen afkeuren. Dat wekt bij vader

een houding van verweer: hij kan zijn kind niet verloochenen en houdt vol dat de
principes van Frederik zuiver zijn.
Hij begint zich onzeker en gaandeweg ook eenzamer te voelen. Zolang zijn werk
hem nog een afleiding is, blijft het leven draaglijk, maar het zou een zegen zijn geweest
als hij de hongerwinter niet meer mee had hoeven maken.
Die laatste maanden zijn een verschrikking Hij zit gedoken in zijn kamerjas, zijn
handen geslagen om een warme kruik, het hoofd gedekt door een gebreide muts, zijn
benen in een plaid gewikkeld.
Zijn overlijden
Zeven weken vóór de bevrijding sterft hij, na een korte ziekte, op 18 maart 1945 in zijn
huis op Rapenburg 53 te Leiden, zesentachtig jaar oud. Zijn zoon Frederik overleed
enige maanden eerder.

Overlijdensakte

Jacob Wijbrand Muller was een man van onkreukbare rechtschapenheid ‘een kind in
de boosheid’, om een uitdrukking van hemzelf te gebruiken. Sober en weinig eisend
voor zichzelf, vrijgevig voor zijn medemens en met een warme belangstelling voor de
mensen om hem heen.
Hij zal worden herinnerd als een man van een onaantastbare onpartijdigheid, als
een eerlijk zoeker naar waarheid. Zo zal deze patriarch van de Nederlandse filologen
voortleven in het hart van zijn vrienden.

Bij zijn ‘voorlopige bijzetting’ op 24 maart in zandgraf 645 op de begraafplaats
Groenesteeg ronken de vliegtuigen door de lucht. Collega’s en vrienden van elders
kunnen, omdat elk middel van vervoer ontbreekt, de plechtigheid niet bijwonen. Die uit
Leiden zijn zoveel mogelijk aanwezig. De familie staat om het graf van deze ‘pater
familias’.

Zandgraf 645

Dagblad voor Leiden
en Omstreken

Het was inderdaad een voorlopige bijzetting: twee jaar later is het lijk overgebracht
naar Utrecht.
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