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Samenvatting
Gerlach Cornelis Johannes en Frederik van Massow zijn broers in een adellijk gezin
met zeven kinderen. Beiden zijn op Java geboren, respectievelijk in 1794 en 1798, en
komen rond 1815 naar Leiden, studeren daar rechten, afgerond met een promotie.
Gerlach gaat werken op een advocatenkantoor in ’s-Gravenhage. Dat geeft hem
weinig voldoening en als financieel onafhankelijk man kan hij het zich permitteren om
door Europa te gaan reizen. Na zekere tijd, in 1841, vestigt hij zich vast in Leiden,
wordt hij benoemd in het Hoogheemraadschap van Rijnland en is hij daarnaast lid van
de Leidse gemeenteraad. Vanaf 1844 mag Gerlach de titel van baron voeren.
In maart 1852 wordt hij tijdens, op bezoek in
’s-Gravenhage, ernstig ziek. Een arts constateert
een ‘opregte typhus in opkomst’ en verwacht dat
de ziekte zes weken zal duren. Broer Frederik wil
hem naar Leiden transporteren. De dokter heeft
geen bezwaar, maar zwager Collot d’Escury wel.
Vier uur naar zijn aankomst in Leiden overlijdt
Gerlach en prompt wordt Frederik door de familie
Wapen op familiegraf Van Massow
van broedermoord beschuldigd.
Jonkheer Frederik probeert in 1822 om baron te worden, maar dat verzoek wordt
afgewezen, waarna hij zich verbitterd uit de adelstand laat royeren. Hij trouwt, krijgt
vier kinderen en bezit het Buiten Rhijnvreugd aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
Na beschuldigd te zijn van broedermoord laat hij een deurwaarder deze zaak uitzoeken. De beschuldiging blijkt onterecht en Frederik wordt gerehabiliteerd.

Volledige versie
Adellijk geslacht en ouderlijk gezin
Het geslacht Van Massow is een adellijk Pools geslacht afkomstig uit Pommeren, een
regio aan de zuidkust van de Oostzee, op het grensgebied van Duitsland en Polen.
Vader Godefridus (1761-1818) is in Zaltbommel geboren als zoon van een ritmeester.
Hij heeft op Java in Nederlands-Indië een fortuin verdiend: eerst als onderkoopman bij
de VOC, daarna als soldij-boekhouder in Semarang en vervolgens als tweede pakhuismeester en resident van Rembang, een belangrijke havenstad op Midden-Java,
ongeveer 160 km ten noordwesten van Soerabaja.

Familiewapen Van Massow

In 1791 trouwt Godefridus in Semarang op Java met de uit Maastricht afkomstige Maria
Catharina Frederica de Vignon (1773-1844). Het echtpaar krijgt zeven kinderen, de
eerste zes worden in Rembang geboren, de jongste in Soerabaja:
- Arnolda Hendrika (1792-1808);
- Elisabeth Wilhelmina (1793-1882);
- Gerlach Cornelis Johannes (1794-1852);
- George (1796-1846);
- Frederik (1798-1876);
- Willem Cornelis (1799-1846);
- Isabella Maria Antoinette (1802-1864).
In 1801 verwisselt Godefridus het residentschap voor een koopmanschap, eerst in
Soerabaja en vervolgens, vanaf 1802 tot 1815, in Batavia. In Batavia brengen Gerlach
en Frederik het grootste deel van hun jeugd door.

Student Gerlach
Gerlach gaat in 1813 in Leiden rechten studeren,
waar hij tot de leerlingen van de bekende hoogleraar
Nicolaas Smallenburg (1761-1836) behoort. In 1815
neemt hij als lid van het studenten-jagerskorps deel
aan de oorlog tegen Napoleon.
Gerlach is een uitstekend student en wordt in
1816 bekroond met zijn antwoord op een juridische
prijsvraag over het Romeinse recht. In de prijsvraag
wordt uitleg gevraagd van de actio Pauliana. Zijn
bekroonde verhandeling wordt op ’s lands kosten
gedrukt en uitgegeven onder de titel De publiciana in
rem actione. Op 10 oktober 1818 promoveert deze
Van Massow op het proefschrift, getiteld De concursu
creditorum ex doctrina juris Romani.

Prof. Nicolaas Smallenburg

Familie komt naar Leiden
In 1815 komt de rest van het gezin ook naar Leiden, waar vader Godefridus is
gerepatrieerd en tussen 1815 en 1818 deel uitmaakt van de Leidse gemeenteraad.
Het gezin gaat wonen op Rapenburg 24, het pand waarin sinds 1926 de Leidse
Studentenvereniging Augustinus is gevestigd. Bij Koninklijk besluit van 22 september
1817 wordt Godefridus van Massow door koning Willem I ook in de Nederlandse
adelstand verheven, waardoor hij en zijn zonen zich jonkheer mogen noemen.

Rapenburg 24

Het verdere leven van Gerlach van Massow
Na een buitenlandse reis gemaakt te hebben, laat Gerlach zich op advies van Daniël
François van Alphen, zijn oom van moederszijde, in 1821 inschrijven als advocaat bij
het Hoog Gerechtshof te ’s-Gravenhage. Van Alphen is van mening dat voor zijn neefje
geen betere oefenschool is dan deze pleitzaal.
Van Massow wijdt zich echter weinig aan deze praktijk, verkeert veel aan het Hof
en maakt reizen naar Frankrijk, Engeland en Duitsland. Hij is een vermogend man en
kan zich dit permitteren. In Berlijn hernieuwt hij de relaties met de Duitse tak van de
Von Massows. Tijdens deze reizen verdiept hij zich ook in de buitenlandse literatuur,
waaraan hij veel genoegen beleeft.
In 1841 kiest Gerlach van Massow voor een vaste stek in Leiden, waar hij wordt
benoemd tot lid van het college van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het
Hoogheemraad draagt hem diverse onderzoeken op: over de pretenties van Woerden
en Rijnland, de competenties van de burgemeesters op het platteland in hun hoedanigheid als schouten van de ambachten en polders, over de helmplant in de duinen,
over het maken van een nieuw ontwerp voor een reglement in Rijnland en nog wat
andere zaken. Van 1845 tot 1848 is Gerlach lid van de gemeenteraad van Leiden.
Van Massow is een nauwgezet beoefenaar van zijn moedertaal en in 1845 wordt hij
benoemd tot lid van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde. Ook is hij een
groot kenner van de Engelse letterkunde.
Hij heeft succes met het opklimmen in de adelstand: bij Koninklijk besluit van 22 juni
1844 wordt hem de zo begeerde titel van baron verleend.
Op 25 maart 1852 wordt Gerlach van Massow, die ongehuwd is gebleven, ziek ten
huize van mw. Neubauer op het Plein in ’s-Gravenhage. Een arts constateert een zeker
niet hopeloze ‘opregte typhus in opkomst’. De prognose is dat de ziekte zo’n zes weken
zal duren. Zijn broer Frederik wil hem naar Leiden transporteren om hem daar te laten
verzorgen. Zijn zwager, baron Collot d’Escury die met Gerlach jongste zus Isabella is
getrouwd, is tegen dit transport, maar de arts heeft geen bezwaar. Daarom gaat het
vervoer naar Leiden op 26 maart toch door. Vier uur na aankomst overlijdt Gerlach.
Direct wordt broer Frederik door de familie van broedermoord beschuldigd. Het
verhaal doet de ronde dat Gerlach half naakt het rijtuig is ingesleurd. Op 1 april, de
dag na de begrafenis wordt Frederik in ’s-Gravenhage uitgejouwd. Uiteindelijk ontvangt Frederik op 15 april een excuusbrief [zie verder in het kader ‘Broedermoord’],
waarin staat dat het geen broedermoord was, maar dat de Gerlach is bezweken aan
de gevolgen ‘eener korte doch zeer hevige zenuw-zinkingskoorts’.

Overlijdensadvertentie Gerlach Cornelis Johannes van Massow (Leydse Courant 2 april 1852)

Overlijdensakte Gerlach Cornelis Johannes Baron van Massow

Frederik van Massow
Studie
In 1815 komt Frederik van Massow met de
andere nog thuiswonende gezinsleden naar
Leiden. Hij stapt in de voetsporen van zijn broer
Gerlach en gaat ook rechten studeren. In 1821
promoveert Frederik op het proefschrift, getiteld
De servitute conven-tionali secundum juris
hodierni rationem.
Adelstand
Frederik is ontevreden met het door koning
Willem I toegekende predicaat jonkheer: hij
meent recht te hebben op de titel van baron. In
1822 krijgt hij toestemming om binnen een jaar
zijn aanspraken op de titel van baron waar te
maken. Als zijn verzoek om baron te worden
door de Hoge Raad van Adel wordt afgewezen,
laat hij zich royeren uit de adelstand.

Proefschrift Frederik van Massow

Het is een langdurige kwestie, want pas bij koninklijke dispositie van 16 januari 1837
wordt dit royement verleend. Daarmee worden hij en zijn nog levende kinderen uit de
adelstand uitgeschreven: “Op deswelks verzoek om voor hem en zijne afstammelingen
niet meer te behooren tot den Nederlandschen adelstand, van de registers geroijeerd”.
Zo’n royement is zeldzaam, want het is in totaal slechts zes keer in Nederland uitgesproken. Overigens is aan zijn oudere broer Gerlach in 1844 wel de titel van baron
verleend.
Frederik publiceert in 1838 een brochure ter
verdediging van zijn aanspraak op de titel van
baron. Hij is van mening dat het equivalent van
het Duitse predicaat, dat zijn geslacht in
Pommeren bezat, in Nederland ‘baron’ moet zijn.
In de Vaderlandsche Letteroefeningen van
1838 wordt een vlugschriftje over deze kwestie
geschreven dat aldus begint: “Gelijk alle dingen,
zoo heeft ook het onderwerp, in dit vlugschriftje
behandeld, twee handvatsels; wij zullen beiden
opgeven, en voorts den adellijken en niet
adellijken lezer zelven laten oordelen”.
De Hoge Raad van Adel heeft zijn verzoek
afgewezen omdat: “de eigendom van eene hooge
heerlijkheid nimmer, althans in de provincie
Holland, den eigenaar veradeld had, veel min
denzelven het regt gegeven, om den titel van
Baron te voeren; daarenboven, dat dergelijke vrije
hooge heerlijkheden in Nederland niet meer
Vlugschrift over het royement
bestonden”.
De schrijver van het artikel merkt op: “Indien hij bewezen had, dat zijn geslacht
eenen zekeren adellijken titel buitenlands gevoerd had, met verzoek, om dien titel in
Nederland te mogen voeren, of, wil men, onder denzelven in den Nederlandschen Adel
te worden ingelijsd, meenen wij, dat de Hooge Raad zulks noch zou hebben kunnen,
noch ook willen weigeren. Maar de vraag was hier van het toekennen van een
Nederlandsch-adellijken titel op grond van buitenlandse goederen en vrijheden. De
heer Van Massow heeft dit onderscheid niet begrepen, of niet willen begrijpen”.
Nadat zijn verzoek om baron te worden is afgewezen, wil Van Massow, die van
mening is dat de titel jonkheer slechts ‘aan een eenvoudig edelman competeert’, de
titel Heer gaan voeren. Ook dit verzoek wordt door de Hoge Raad afgewezen, waarop
hij - zoals hierboven al vermeld - vraagt om uit de adelstand te worden geroyeerd.
Frederik beargumenteert dit als volgt: “Daar een ieder zal moeten toestemmen, dat
mijne geboorte boven alle zoodanige titels verheven is en ik ook uit dien hoofde van
die aanbieding natuurlijk geen gebruik kon maken, zoo sprak het van zelve, dat mijn
contest noodwendig tot geenen anderen uitslag kon leiden dan tot verzoek van een
royement uit den Nederlandsche adel, ’t welk mij ten laatste, na vele aangewende
pogingen is verleend geworden”.

Huwelijk
Op 12 augustus 1825 huwt Frederik in Leiden met de barones Adriana Hendrika
Johanna van Reede van Oudtshoorn (1804-1834). Uit onderstaande huwelijksadvertentie blijkt niet alleen dat Frederiks jongste zus Isabella vrijwel tegelijk trouwt (in
feite een week later), maar ook dat Frederik en Isabella ‘gewoon’ de titel van baron,
respectievelijk baronesse, voeren.

Leydse Courant (22 augustus 1825)

Het echtpaar gaat korte tijd in Limburg wonen, maar keert al snel terug naar Leiden.
Frederik en Adriana krijgen vier kinderen: Maria Catharina Frederika (geboren op 4
juni 1827 en na 19 maanden op 2 januari 1829 overleden), Godefridus (1832-1858),
Frederik Hendrik (geboren op 22 februari 1833 en na zeven weken op 9 april overleden) en Petronella Adriana (1834-1909).
Het gezin woont in ‘Het Buiten Rhijnvreugd’, gelegen aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. Dit pand is in 1817 op een veiling gekocht door Frederiks vader, die het later
in handen geeft van Frederik. Na diens dood in 1876 wordt het eigendom van zijn
dochter Petronella Adriana en haar echtgenoot, de schilder Alfred Aduard Agenor,
graaf van Bylandt. Hun zoon Frederik is de laatste bewoner van het buiten. Na zijn
overlijden in 1932 komt het in handen van zijn zoon Eduard, een kleinkind van
Petronella, die er zelf niet heeft gewoond. In 1939 is het afgebroken.

Het buiten ‘Rhijnvreugd’, gezien vanaf het water

Verder is over Frederik van Massow niet veel bekend, behalve het reeds genoemde
schandaal van de zogenaamde ‘broedermoord’. Zijn vrouw overlijdt op 29 november
1834, slechts negenentwintig jaar oud, na ‘hevige koortsen’. Zelf leeft Frederik nog
tweeënveertig jaar lang op Huize Rhijnvreugd. Daar overlijdt hij op 27 december 1876.

Leydse Courant (3-12-1834)

Opregte Haarlemsche Courant (2-1-1877)

Overlijdensakte Frederik van Massow

Het keldergraf 16
De broers Gerlach Cornelis Johannes en Frederik zijn beiden op de begraafplaats
Groenesteeg in dit graf ter aarde besteld, Gerlach op 31 maart 1852 en Frederik op 30
december 1876. Het graf is in 1829 door Gerlach gekocht en er zijn tien familieleden
in begraven:
- Maria Catharina Fredrika van Massow (5 januari 1829, 19 maanden oud), het
oudste dochtertje van Frederik;
- Frederik Hendrik van Massow (12 april, 7 weken oud), het tweede zoontje van
Frederik;
- Adriana Hendrika Johanna baronesse van Reede van Oudtshoorn (3 december
1834, 29 jaar oud), de echtgenote van Fredrik;
- Maria Catharina Frederica de Vignon (18 november 1844, 71 jaar oud), de moeder
van Gerlach en Frederik;
- Willem Cornelis van Massow (19 september 1846, 46 jaar oud), een broer van
Gerlach en Frederik;
- George van Massow (4 november 1846, 50 jaar oud), een broer van Gerlach en
Frederik;
- Gerlach Cornelis Johannes (31 maart 1852), een van de twee hoofdpersonen van
dit artikel;
- Godefridus van Massow (8 juli 1858), de oudste zoon van Frederik;
- Isabella Maria Antoinette baronesse van Massow (3 januari 1865, 62 jaar oud), de
jongste zuster van Gerlach en Frederik;
- Frederik (30 december 1876), een van de twee hoofdpersonen van dit artikel.
Op de grafzerk is het familiewapen aangebracht.

Keldergraf 16

‘Broedermoord’
Zoals hierboven al is vermeld, werd Frederik korte tijd beschuldigd van broedermoord omdat hij onverantwoordelijk zou hebben gehandeld toen hij op 26 maart
1852 zijn doodzieke broer Gerlach uit Den Haag naar Leiden liet vervoeren. Frederik
werd belaagd en uitgejouwd, maar liet het er niet bij zitten.
Hij heeft de deurwaarder A.L. Wieckert ingeschakeld om de waarheid aan het licht
te brengen en die komt op 13 april 1852 met een verslag van zestien pagina’s onder
de titel: Frederik van Massow: Broedermoord.

Kop van het rapport over de ‘Broedermoord’

Kort samengevat, zijn de conclusies:
Op 25 maart 1852 wordt Gerlach van Massow op het Plein in ’s-Gravenhage, ten
huize van mw. Neubauer, ziek. Hij wil niet dat er een dokter komt, maar als zijn
toestand verslechtert, neemt mw. Neubauer contact op met dokter Bylandt die, op
afstand en zonder de zieke onderzocht te hebben, de ziekte voor zenuwzinkingkoorts houdt. Ook stuurt mw. Neubauer per nacht-diligence een brief naar
Gerlach’s broer Frederik met het bericht van de ziekte en het verzoek om naar ’sGravenhage te komen om nader te overleggen.
Frederik overlegt met zijn vrouw en reist direct de volgende ochtend, 26 maart,
met de eerste trein van Leiden naar ’s-Gravenhage. Hij constateert dat zijn broer
inderdaad erg ziek was en tegen 11 uur wordt de dokter verwacht.
Frederik laat de dokter weten dat hij de zieke graag naar Leiden wil overbrengen,
indien dat verantwoord is. De dokter houdt de ziekte nu voor ‘opregte typhus in
opkomst’ en schat in dat de ziekte zo’n zes weken zal duren. Frederik stelt voor zijn
broer naar Leiden te transporteren, omdat het onmogelijk is dat de zieke bij mw.

Neubauer de nodige zorg en hulp kan krijgen en dat hij niet al die tijd bij zijn broer in
Den Haag kan blijven.
Dokter Bylandt constateert dat Gerlach geheel apathisch en bewusteloos is, maar
geeft desondanks pertinent aan dat de zieke zeker transportabel is. Wel moet dat
diezelfde dag nog gebeuren, een dag later zou een risico betekenen. Hij raadt
Frederik aan een ruime vigilante, laag bij de grond, te nemen en stapvoets in de stad
te rijden; op de ‘chaussée’ kan men harder rijden. De glazen deur moet men op een
kiertje zetten om frisse lucht binnen te laten. Bovendien moet hij ‘Jan den Oppasser’
meenemen.
Bylandt wil wel eerst met dokter Van Kaathoven uit Leiden [ook op Groenesteeg
begraven] spreken om met hem te overleggen over de verdere behandeling.
Daarom stelt Bylandt voor om zijn collega Van Kaathoven te seinen om naar ’sGravenhage over te komen. Frederik antwoordt dat seinen eenvoudig is, maar dat
het spoedig laten overkomen van Van Kaathoven nogal onzeker is. Hij stelt dan ook
voor om de verantwoordelijkheid van het transport van de zieke naar Leiden op zich
te nemen. Hij stelt nogmaals de vraag of de zieke transportabel is, waarop dokter
Bylandt reageert met “ja, zeer goed, zonder kwestie”.
Mw. Neubauer geeft aan, ondanks de ongelukkige toestand van de heer Van
Massow, blij te zijn als hij getransporteerd wordt. Frederik regelt vervolgens dat er
een ruime vigilante komt. Dan verschijnt onverwacht zijn zwager, baron Collot
d’Escury, in het huis van mw. Neubauer: hij was in de Witte Sociëteit en hoorde daar
van de knecht van mw. Neubauer over de kritieke toestand van zijn zwager. Hij raadt
het transporteren ten sterkste af uit angst dat de zieke onderweg komt te overlijden.
Daarna vertrekt hij weer.
Frederik vindt deze mening niet opwegen tegen de uitdrukkelijke verklaring van
de arts, dat er geen direct gevaar is. Het rijtuig vertrekt en komt rond 3 uur ’s middags
in Leiden aan. Intussen is tot tweemaal toe bericht gestuurd aan mw. d’Escury, die
pas vier uur later verschijnt, juist toen de zieke de laatste adem had uitgeblazen en
dokter Van Kaathoven, die constateert dat er inmiddels ook sprake is van gangreen
[afgestorven weefsel], het pand verliet.
Enkele dagen later, op 29 maart, heeft in het sterfhuis een onverkwikkelijke scène
plaats. Een tante van mw. d’Escury, mw. Van Alphen uit Den Haag, heeft haar nicht
geschreven dat Frederik van Massow zijn broer heeft vervoerd om hem te laten
sterven, dus dat er sprake is van broedermoord. Dat men het in ’s-Gravenhage zeer
verwonderlijk vindt dat men tot vervoer naar Leiden had besloten, terwijl er vele
verwanten in Den Haag wonen. Frederik wordt verweten zijn zieke broer “half naakt,
zelfs het hoofd ontbloot” in het rijtuig te hebben geplaatst.
Dit alles wordt korte tijd later ook nog eens verteld door de inmiddels in Leiden
gearriveerde freule Elvire van Alphen, die er aan toevoegt dat op de Witte Sociëteit,
in de Comedie en elders in ’s-Gravenhage er met schande over wordt gesproken.
Op 1 april, de dag na de begrafenis, reist Frederik met de eerste trein naar ’sGravenhage om een aantal erfeniszaken af te handelen. Daar aangekomen wordt
Frederik door een aantal “wel geklede jongelieden, die aan het stationsgebouw

stonden en gezegd worden de hoop en het sieraad van het nageslacht te worden”,
achter zijn rug uitgejouwd met de vraag “Is hij dat, die zijn broer vermoord heeft?”
Het rapport van deurwaarder Wieckert pleit Frederik vrij van deze beschuldiging. Op
15 april bereikt Frederik een brief van jhr. E. van Alphen, wonende op het Bleyenburg
te ’s-Gravenhage, waarin hij meldt dat alles wat door zijn moeder en zuster is
gezegd, slechts gebaseerd was op mededelingen van derden. Hij wil daarom de
woorden die door zijn moeder en zuster zijn gezegd, geheel voor zijn rekening
nemen en verklaart dat de beschuldiging van broedermoord onterecht is.
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