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LEVENSBERICHT 
VAN 

P. J. BLOK 

Een man, die in een lang leven iederen dag heeft gewerkt aan 
den opbouw der wetenschap, die zijn liefde had. Een geleerde, 

die zijn vak door en door kende en die het veld zijner weten

schap op zeer verschillende plaatsen en in zeer verschillende 

richtingen heeft doorploegd. Een, die het niet bij ploegen liet, 
maar die het zaad van zijn kennis rijkelijk uitstrooide in de 
getrokken voren, in de verwachting van een rijken oogst. Een 

man met een sterken innerlijken drang tot onderzoek; een man 

ook, die uit dat onderzoek een historisch beeld wist op te 

bouwen, en dat niet alleen in zijn geest, maar ook in woord 
en geschrift. Want deze navorscher kende ook de vreugde der 
mededeeling; hij moest getuigen van wat hij had gevonden; 
zijn gewonnen resultaten moesten gemeengoed worden. Een 

kamergeleerde stellig, maar die zich ook gaarne in de om hem 

levende maatschappij bewoog; die gaarne met menschen omging 
en ze aandachtig bestudeerde, ook omdat de geschiedenis voor 
hem even goed werkelijkheid was als het heden en hij zoo 
door het heden het verleden wilde verstaan. Een geleerde, die 

met iedereen kon omgaan, van de hoogsten in den lande tot de 

eenvoudigsten in de wereld. Een man gestaald door een fijn 

plichtsgevoel, beter, door het geloof aan een hoogere roeping, 
hem opgelegd. En aan die roeping getrouw zijn leven lang. 
Blok was vooral een trouw man, het is zoo uitnemend bij zijn 
graf gezegd: trouw aan zijn vorstenhuis, dat hij met innige 
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liefde aanhing; trouw aan zijn vaderland, voor hem één met 
dat vorstenhuis; trouw aan zijn vrienden, die ten allen tijde 

op hem konden rekenen; trouw aan zijn idealen, die hij geen 

oogenblik heeft verloochend; trouw aan de wetenschap, wier 

toegewijde dienaar hij vele en vele jaren is geweest. Een man, die 
stellig niet alles heeft gegeven, wat men van hem heeft verwacht, 
maar die even stellig altijd heeft gegeven, waartoe hij in staat 

was. Maar een man ook, die altijd zich zelf is gebleven in 

eerbied voor het geestelijk leven van ons volk, aan welks op· 

bouw hij naar zijn beste krachten heeft medegewerkt. Het kan 
niet zonder belang zijn de ontwikkeling van een man van deze 
allure na te gaan. 

Petrus Johannes Blok is den Wen Januari 1855 in Den Helder 

geboren. Over zijn ouderlijk huis, zijn jeugd, zijn schooljaren, 

zijn studententijd, zijn wij uitnemend ingelicht door een auto· 

biographie, die hij zelf in het laatst van 1921 en het begin van 
1922 opstelde en die hij den 25en April 1929 definitief afsloot. 
Dit geschrift, dat Blok's kinderen de groote welwillendheid 

hadden mij toe te vertrouwen, heeft ons zeer veel bewaard 

juist over die periode van zijn leven, die niet aan den publieken 

weg lag en daardoor ook veel minder bekend is dan zijn open· 
bare werkzaamheid. Het stuk geeft ook over zijn later leven menige 
merkwaardige bijzonderheid, met name over zijn Groningsche 
periode, ten slotte ook eenig inzicht in Blok's levens- en wereld· 

beschouwing en, als men het zoo noemen mag, zijn zelfbe

schouwing. Ik behoef niet te zeggen, dat ik bijzonder erkentelijk 
ben voor het vertrouwen, dat Blok's dochter en zoon mij in 

dezen hebben geschonken. 
Blok stamde uit den "Lehrstand", die ons vaderland reed, 

zooveel uitnemende mannen heeft geschonken. Zijn vader, de 

27 -jarige Cornelis Johannes Blok, had een iaar te voren in Den 
Helder een particuliere, een zoogenaamde Fransche school 
overgenomen en er begin April 1854 zijn jonge vrouw Dieuwertjc 
Ruyter binnengele.id in het onderwijzershuis, dat destijds 

natuurlijk onder één dak was met de school. Blok's vader was 
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de oudste zoon van den Wormerveerschen onderwijzer P. J. 
Blok, naar wien onze vriend dus als oudste kleinzoon was 

genoemd. Het ouderlijk huis was druk: een tot een zevental 

kinderen aangroeiend gezin; twee inwonende secondanten; een 

tiental kostleerlingen; een school met ongeveer honderd knapen: 

wij kunnen ons indenken, dat er voor vader en moeder Blok 
genoeg uit den weg te zetten viel. Blok roemt dan ook zijn 

"altijd werkzamen en plichtgetrouwen" vader en zijn "ijverige, 

zorgende" moeder. Vergis ik mij, wanneer ik daarin ook karak. 

tertrekken van onzen Blok terugvind? De invloed van dit 

bezige, plichtmatige ouderlijk huis is stellig voor den opgroeienden 
knaap van groote beteekenis geweest. 

Er is ook het milieu. Achter het ouderlijk huis en de vader. 

lijke school was de dijk, die met zware steenglooiing stad en 

land verdedigde tegen het breede, woelige Marsdiep : op den 

achtergrond de flauwe schim van de duinen van Texel. De 

jeugd van die dagen had buiten de schooluren veel vrijen tijd 
en ook veel vrijheid: men speelde in Den Helder veel op den 

dijk, aan en soms ook wel in het water; men werd aan de zee 

grootgebracht en opgevoed door den omgang met tijd. en soort· 

genooten. Het geheel vrije spel was in dien tijd nog in eere. 

Blok nam er ijverig deel aan ondanks zijn, wat hij noemt, 

"lichamelijke teerheid": "heerlijk was het loopen in den frissehen 

wind aan den zeekant, zelfs bij vliegenden storm tegen den 

wind in". Hij schrijft aan dat gezonde buitenleven aan zee en 

dijk, aan duin en strand de versterking van zijn oorspronkelijk 

niet krachtig gestel toe, die hem in staat heeft gesteld vele en 
vele jaren zoo enorm veel werk te verzetten. Ik zou eraan willen 
toevoegen, dat de indrukken van een bewogen zee, een woelige 

reede en een drukke haven reeds vroeg den rijpenden jongen 

onder den indruk moeten hebben gebracht van de beteekenis 

van onzen handel en de glorie van onze marine. De bekoring 

van de hooge zee en de diepe lucht van ons vaderland, de 

aantrekkelijkheid van schepen en booten en barken, de roman· 

tiek ook van het zeemansleven - ook dat moet de jonge man 



- 5 -

4 

hebben ondergaan, die vele jaren later zich zou zetten aan niets 
minder dan een leven van onzen grooten zeeheld De Ruyter. 

Het spreekt van zelf, dat het leeren geen zwarigheden gaf. 

De jongen kwam op zijn zevende jaar op de particuliere lagere 

school van meester Dekker, den bekende schrijver van Texelsche 

novellen. Van zijn tiende tot zijn zestiende jaar was hij op de 
school van zijn vader, die hij verliet, toen hij in September 

1870 volleerd werd geacht. Hij genoot daar zeer goed onderwijs; 

vooral de geschiedenis, de aardrijkskunde en de letterkunde 

boeiden hem sterk. Hij las ook al spoedig zeer veel: zijn vader 

had "in de school en thuis een aardige bibliotheek", die hij 
"zoowat geheel" heeft doorgelezen. Hier zien wij reeds de 
groote belezenheid van Blok in haar windselen, die hem altijd 

zoo treffend heeft gekenmerkt. Ook nog iets anders is voor 

hem karakteristiek; hij zegt: "kaarten teekenen was mij een 

zeer groote liefhebberij en menigmaal werden mijn goed ge· 

kleurde en precies nageteekende kaarten als modellen in de 
school opgehangen". Ook hier vinden wij den lateren Blok in 

zijn goede qualiteiten, met name zijn fijne nauwkeurigheid en 

preciese zorgzaamheid, terug. 

In September 1870 was Blok dan volleerd, maar niet zoo, of 

er kon nog wel wat leerstof bij. Van 1869 toch leerde hij Latijn 

bij den braven predikant Bron, liefst des ochtends van half 

acht tot half negen, vóór den aanvang der school. In 1871 

kwam er wat Grieksch bij. Blok herinnert bovendien met groote 

erkentelijkheid aan den bekenden Dr Joh. Dyserinck, toen 

doopsgezind predikant in Den Helder, "die ons Heldersclle 

jongelui omstreeks 1868 eenige letterkundige beschaving 
trachtte bij te brengen door lectuuravonden en opvoering van 

tooneelstukies". Maar natuurlijk rees de vraag, welken weg ten 

leven de jonge man nu verder zou gaan. Vader Blok, die veel 

kennis van en belangstelling in de natuurwetenschappen had en 
die veel omgang had met de Heldersche dokters en apothekers, 

wenschte een medische opleiding voor zijn zoon. Deze bereidde 
zich dan ook ernstig voor voor het befaamde Htterarisch·mathe· 
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matisch examen, dat hem de poort zou openen tot de militair
medische school, de zoogenaamde pillenschool te Amsterdam. 

Maar de jonge man gevoelde er niets voor, zoodat het voor 

hem een ware uitkomst was, toen hij om zijn slecht gezicht 
werd afgekeurd. 

Hij kwam toen weer bij zijn vader op de schoolbanken, 
voorloopig nog zonder veel uitzicht. Maar in het voorjaar van 
1871 werd op vernuftige wijze de mogelijkheid geschapen, dat 

de jonge Blok tegelijk met zijn vriend Dominicus Jelgersma, 

een bekend man later ook hij, naar Alkmaar kon gaan om daar 
de Latijnsche school van Dr. Jan Jacob de Gelder te bezoeken. 
Deze geleerde man had daar veertien leerlingen in zes klassen 

in één lokaal te behandelen. Maar hij was een knap man en 

ook een paedagoog in dezen zin, dat wie bij hem werken wilde, 

zeer veel van hem kon leeren. Werken wilde en kon Blok heel 
goed, zoodat hij te Alkmaar zeer veel heeft geleerd, naar hij 
zelf erkent. Hij werd dan ook uitgekozen om aan het einde 
van zijn leertijd, zooals dat toen gebeurde, in de Luthersche 

kerk een Latijnsche oratie te houden. Dat was in Juli 1873. Blok 

herinnerde zich ook in later jaren met genoegen zijn twee 

Alkmaarsche jaren, die hem een algemeene ontwikkeling en 
beschaving hebben bijgebracht, die de geboortestad en het 
ouderhuis hem niet hadden kunnen geven. 

Met het afloopen van den gymnasialen cursus stond het reeds 

vast, dat Blok zou gaan studeeren en wel te Leiden in de let

teren: mogelijk zag de vader in hem reeds een toekomstige 
hulpkracht en opvolger: er hingen allerlei plannen van nieuwe 
scholen en modern onderwijs ook in Den Helder in de lucht: 
er was zelfs sprake van een gymnasium aldaar. Zoo ging Blok 

dan in September 1873 naar Leiden, waar hij het grootste deel 

van zijn leven zou slijten. Hij werd natuurlijk lid van het corps, 

zooals iedereen in die dagen: hij liep dus ook groen. "De 
groentijd had voor mij een tamelijk kalm verloop, al had ik 
geen protectie", constateert hij. Half October volgde de inaugu

ratie en de clubvorming ; Blok kreeg in het corps, in zijn club 
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en onder zijn college-studenten tal van vrienden, wier namen 
ik hier niet behoef te noemen, omdat zij bekend genoeg zijn. 

Blok studeerde letteren, d.w.z. klassieke letteren: andere waren 

er niet of nauwelijks. Dat hij een goed en ijverig, knap en 

belangstellend student was, spl"eekt van zelf. Hij zegt er zelf 

van: "De studie in de klassieke letteren, waarin ik mij met 
animo had geworpen, zoo zelfs, dat mijne vrienden mij een 

(ten onrechte) "verstokte Cobetiaan" smaalden, heb ik met ernst 

aangevat. Cobet had mij geraden veel te lezen, vooral cursorisch 

te lezen. Ik heb dat zoo opgevat, dat ik mij voornam de ge

heele Grieksche en Latijnsche literatuur in historisch verband, 
van Homerus en de hymnen, de Ennius-fragmenten en Plautus 
af tot Plutarchus en Tacitus toe geheel door te lezen. Die 

methode met mijn, zooals mij meer en meer bleek, historisch 

aangelegden geest in overeenstemming, beviel mij best, al spot

ten mijn zeer Cobetiaansche mede-litteratoren ermede. Veel 
minder bevielen mij de colleges van Cobet en Pluygers met 
hunne grammaticale en lexicologische strekking, al bewonderde 
ik het conjecturale genie en het prachtige Latijn van den eerste, 

en de verstandige kritiek van den laatste. Ik miste bij beiden 

het historische verband en de kennis der realia, waarin ik door 
Duitsche litteratoren trachtte te voorzien, ook al weer tot spijt 
mijner commilitonen, die over het algemeen vurige Cobetianen 
waren. Veel meer voelde ik mij aangetrokken tot de boeiende 

taalcolleges van den geestdriftigen De Vries en de verstandige, 

maar wel al te koele beschouwingen over onze historie van 
Fruin; de onderhoudende historische colleges van Dozy waren 
uit wetenschappelijk oogpunt niet veel zaaks en de logica en 
philosophie van Land was uitermate vervelend en droog". 

Ik geef dit stuk, dat karakeristiek is voor het toenmalige 

Leiden en ook voor Blok, zonder verderen commentaar. Maar 

op één punt wil ik den nadruk leggen: de jonge student wordt 
blijkbaar nog niet sterk geboeid door 's lands historie en haar 
navorscher en beschrijver, Robert Fruin. Zonder verwondering 
vernemen wij dan ook, dat Blok er tegen Paschen 1874 ernstig 
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aan heeft gedacht over te gaan naar de theologie; de studie van 

Piersons geschriften vooral dreef hem in die richting. Er was in 

die dagen der opkomende moderne beweging onder de studenten 

veel belangstelling voor theologische vraagstukken. "Onze richting 

was hoog modern", schrijft Blok, "in overeenstemming met onze 
staatkundige neigingen naar de democratie". Hij is zelfs op weg 
naar huis geweest om zijn ouders over de zaak te raadplegen. 

Maar onderweg is hij tot nadenken gekomen en tot het juiste 

inzicht, "dat de historie toch eigenlijk het vak was, dat met 

mijn aanleg strookte". En dan overwoog hij, "dat ik mijn vader 
diep zou teleurstellen met die verandering". Al kan men niet 
ontkennen, dat Blok aanleg had voor wetenschappelijk-theologische 

studie en ook wel geschiktheid voor het predikambt zou hebben 

getoond, de wetenschap der geschiedenis mag zich gelukkig 

prijzen, dat hij op het beslissende moment van zijn leven na 

ernstig nadenken, mogelijk zelfs na zwaren zelfstrijd, tot het 

besluit is gekomen aan zijn faculteit en zijn wetenschap trou w 
te blijven. 

Die trouw heeft hij gehouden, zijn leven lang. Hij werkte nu 

ook geregeld door. De jonge student nam natuurlijk met geest

drift deel aan de feesten van Leidens ontzet van 1874 en die 
van het derde eeuwfeest der Universiteit het volgende jaar. 

Maar niet lang daarna viel de groote slag, die zijn toekomst 

dreigde te vernietigen en dien hij alleen met de uiterste krachts

inspanning is te boven gekomen. In den nacht van 3 op 4 

Maart 1875 stierf vrij plotseling zijn vader; in zeer moeilijke 

omstandigheden bleef de moeder met een groot gezin achter: 
onze vriend was de oudste zoon en moest feitelijk de leiding 

op zich nemen en alles regelen. De twintigjarige student moest 

zich niet alleen tot het uiterste beperken, maar ook nog een 

deel der middelen verschaffen om zijn familie van het noodige 

te voorzien. Hij greep evenwel moedig het leven aan: hij trok 

zich meer en meer uit het studentenleven terug; hij gaf zeer 

veel lessen aan studenten en anderen om in zijn eigen onder

houd en dat van zijn familie te voorzien. Men kan niet zonder 
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ontroering de bladzijden lezen, die Blok zelf vele jaren later 

aan deze crisis in zijn leven heeft gewijd: intusschen zijn de 

bijzonderheden voor publieke mededeeling minder geschikt. Maar 

bewonderen moet men den jongen man, die met geweldige in

spanning alle moeilijkheden is te boven gekomen. Evenwel niet 

zonder zwaar te hebben geleden. Een ernstige zenuwcrisis, later 
nog eens herhaald, noodzaakte hem tot tweemaal toe zijn studie 

te staken. Maar hij had toch den zedelijken moed een hem 

aangeboden leeraarsfunctie te Apeldoorn na ernstig overleg af te 

slaan. Dat geschiedde op raad van De Vries, die op andere 

wijze hulp wist te verschaffen. 
Zoo kon Blok den 14en December 1876 zijn candidaats en 

7 December 1878 zijn doctoraal examen doen en zich voorbereiden 

voor zijn promotie. Dat geschiedde onder zwaren geestelijken 

en zedelijken druk. Blok zegt er zelf dit van: "Zoo schreef ik 

mijn dissertatie, in deze omstandigheden een soliede, maar 
droog stuk werk zonder veel beteekenis geworden. Ik voelde 
ook wel bij dat werk, dat mij methodische opleiding in oude 

historie J) en archeologie ontbrak. Zij was toen in Leiden niet 

te verkrijgen en ik liefhebberde er zoo wat in, ook door studie 

zonder leiding in het museum van oudheden, waar Leemans 
en Pleyte elkaar dwars zaten en mij ook niet voorthielpen .... 

Zoo promoveerde ik lusteloos 21 Juni 1879 en kreeg welverdiend 

niet meer dan "cum laude". Ik heb aan Blok's relaas alleen maar 

toe te voegen, dat het onderwerp van zijn proefschrift was 

"Sextus Pompeius Magnus Cnaei filius" 2). Het boek is opgedragen 

aan zijn moeder en aan de nagedachtenis van zijn vader, hier 

niet zonder beteekenis. De stellingen betreffen meerendeels 
klassieke philologie en oude geschiedenis; maar aan het slot 

staat een these over Napoleon in 1812 en een over de vaderlandsche 

geschiedenis: "de vorming van een groot Bourgondisch rijk, 

zooals Karel de Stoute dit wilde, zou zeer schadelijk geweest 

1) Blok zegt alleen: "historie" maar" bedoelt natuurlijk "oude historie". 

2) Lugduni Batavorum, apud S. C. van Doesburgh. 
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zijn voor de ontwikkeling der Noord-Nederlandsche gewesten". 

Dit is het eenige, zeer vage spoor, dat wijst naar den toekomstigen 

geschiedschrijver van het Nederlandsche volk. 

Blok zag nu uit naar een leeraars betrekking; hij was verloofd 

en wilde de maatschappij in. Het is curieus na te gaan, hoe 

weinig omslachtig zulke dingen toen nog gingen. Blok vertelt: .. Op 
een goeden middag kwam ik Cobet tegen op het Leesmuseum, 

toen in de Brugsteeg. Hij sprak mij aan en vroeg mij, of ik 

lust had in een leeraarspost aan het te reorganiseeren Leidsche 

gymnasium. Geschiedenis, Nederlandseh, aardrijkskunde waren 

daar vacant voor de helft, terwijl de oudere Bijvanck de andere 
helft zou krijgen. Ik antwoordde verrast en bevestigend, sprak 

den volgenden dag Dr van der Mey, den nieuwen rector .... 

Deze engageerde mij dadelijk. Voor den vorm moest ik nog 

solliciteeren, maar ik had niet noodig inspecteur Van Eyken 

of B. en W. van Leiden, laat staan den raad te bezoeken. Toch 

ging ik naar den eerste, die tegen mijn benoeming bleek, aan

gezien ik geen ervaring van schoolleeraar had en ook tegen 

adviseerde. Dit gaf hem echter niet en 4 Aug. 1) werd ik benoemd. 

Zoo ging het toen", zegt Blok .. En ik zeg niet, dat het zoo toen 

verkeerd ging. 
Vijf jaar heeft Blok aan het Leidsche gymnasium gewerkt; 

de gewone moeilijkheden van den beginnenden leeraar kwam 

hij door sterke energie in korten tijd te boven. Hij vond aan 

het gymnasium mannen als Vollgraff, Frantzen, Hartman, Van 

Deventer en waardeerde hun omgang. Maar de grootste betee

kenis hebben deze jaren voor Blok gehad, omdat toen zijn 

enge betrekking tot Fruin is ontstaan, die weldra tot die intieme 
en duurzame vriendschap leidde, waarvan Blok zelf in zijn levens

bericht van Fruin in deze vergadering zoo roerend getuigenis 

heeft afgelegd. Blok zegt in zijn eigen levensbericht er dit van: 

"Intusschen had ik bij Fruin groote aanmoediging gevonden 

voor mijn historische studie, met name in de geschiedenis des 

I) 1879. 
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vaderlands. Ik las veel (Ranke, Taine, Fruin, Dozy, neerlandica) 

en begon ernstig te denken aan een bijzondere studie over 

middeleeuwsche Hollandsche stadsgeschiedenis. Ik richtte mijn 

aandacht op Noordwijk, stad der vijftiende eeuw, met zijn rijk 

archief, van meening, dat Leiden zelf na Fruins beroemd Gids
artikel (1873) weinig nieuws meer zou geven. Herhaalde gesprek
ken met Fruin in den winter 1879/80 brachten mij er echter 

toe Leiden zelf toch te nemen en zoo zette ik mij aan het Leidsche 

archief. Twee jaar lang heb ik daar hard gewerkt in de kleine 

rommelige archief kamer en op den zolder van het stadhuis, 

smoorheet of ijskoud, met hulp van Fruin, Rammelman Elsevier, 
die zijn archief goed kende en mij er bovendien vrijelijk liet 

grasduinen te midden der slecht bewaarde en gecatalogiseerde 

archivalia. Toen had ik mijn stof voor een boekdeel over 

Leidsche middeleeuwsche historie bij elkaar en kon gaan schrij

ven. Het was hard werk, want ik had meer dan twintig uur 

schoolles, gaf bovendien nog eenige privaatlessen in Latijn en 
Grieksch aan juridische studenten enz. Ik wijdde mijn vrije 

uren over dag en 's avonds aan deze Leidsche studie, die mij 

hoe langer hoe meer vervulde en mij aantrok ook, om de 

sociale, economische beteekenis, die in het oog sprong en toen 

de aandacht der historici meer en meer begon te wekken. Ik 

besloot onder de hand zelfs om bij de middeleeuwen niet te 

blijven, maar de geheele Leidsche historie aan te pakken. Was 

niet het Hollandsche stadsleven eigenlijk dat van het Hollandsche 

volk zelf tot in de negentiende eeuw? Die studie bracht mij 

met het gansche Hollandsche leven in aanraking in zijn vollen 

omvang. Staatkundige en economische ontwikkeling (laken· en 
wolindustrie, waarbij ik niet verzuimde vriend Verbrugge te 

rade te nemen en fabrieken te gaan zien), godsdienst, kunst, 

school- alles nam ik in mijn studie op, aangemoedigd door 

mijn vaderlijken vriend Fruin, bij wien ik op het Steenschuur 

om de veertien dagen een avond over ons vak kwam praten. 
gesteund door de verzamelingen van het prentenkabinet ... en 

door de rijke bibliotheek der . Universiteit. Ik wijdde mij eigen-
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lijk meer aan deze, mijn eigen studie dan aan mijn schoollessen, 

ofschoon ik ten dezen ook mijn plicht deed". 

Het citaat is onwillekeurig wat lang geworden. Met reden, 

dunkt mij. Want wij zien hier immers den geheelen Blok, zooals 

hij zijn verder leven is gebleven, reeds voor ons. Zijn sterke 
energie, zijn groote werkkracht, zijn onbegrensde toewijding, zijn 

uitgebreide kennis komt ons hier tegemoet, evenals zijn opvatting 

van de geschiedenis, die hij wel goeddeels aan Fruin ontleende, 

maar die hij in al zijn werk toch meer consequent dan deze 

heeft trachten toe te passen. Ik behoef zeker niet te zeggen, wat 
het resultaat van deze Leidsche onderzoekingen is geweest: 
,.Eene Hollandsche stad in de middeleeuwen" (1883); nEene 

Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heer

schappij" (1883-1884); "Leidsche rechtsbronnen uit de Middel· 

eeuwen" (1884). En evenmin behoef ik te herinneren, dat Blok 

vele jaren later het plan van zijn jonge jaren heeft ten uitvoer 

gelegd, toen hij in vier deelen de "Geschiedenis eener Hollandsche 

stad" (1910-1918) van den oorsprong af tot in onze dagen naar 

de bronnen beschreef. 

Deze en dergelijke studiën vestigden uit den aard der zaak 

de aandacht der vakkundigen op den jongen geleerde. De om

standigheden werkten mede om hem spoedig op de plaats te 

brengen, waar hij meer dan aan het Leidsche gymnasium met 

zijn gaven kon woekeren. In 1883 stierf Dozy, eerst 63 jaar oud. 

Zijn opvolger op den katheder der algemeene geschiedenis te 

Leiden werd P. L. Muller, hoogleeraar in de algemeene en 

vaderlandsche geschiedenis te Groningen. S. Muller Fzn. werd 

voor Groningen aangezocht, maar bedankte in juiste zelfkennis; 

hij gevoelde zich geen docent. Fruin maakte toen Blok gelukkig 

met de mededeeling, dat hij nu zijn man was. Maar het duurde 

nog eenigen tijd, voor de zaak beklonken was. Er werden 

anderen genoemd, ook Bijvanck. Ten slotte was de invloed van 

Fruin, ook van P. L. Muller en zelfs van Jorissen te Groningen 

sterk genoeg om Blok als no. I op de voordracht te krijgen. 

!i 
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In Den Haag bleef het nog eenigen tijd haken, maar in Mei 1884 
kwam toch eindelijk de benoeming af. 

Den 26en September 1884 aanvaardde Blok zijn hoogleeraars 

ambt te Groningen met een oratie over "Het doel van de beoefening 
der geschiedenis". Zij maakte in die dagen, ook op Fruin, een 
gunstigen indruk: ook in Groningen had de jonge hoogleeraar 
een goede pers. Blok bespreekt de verschillende richtingen in de 
geschiedschrijving: de biographie (Plutarchus, Carlyle); de histoire 

bataille (Caesar, Xenophon, Thiers); de staatkundige geschiedenis 

(Ranke, Macaulay); de beschavingsgeschiedenis (Buckle, Taine). 

Tegenover deze stelt de hoogleeraar dan zijn eigen opvatting, 
die hij kort en krachtig aldus formuleert: "De geschiedenis van 
een volk is de ontwikkeling zijner maatschappelijke toestanden." 

Hij werkt dat beginsel dan verder uit als volgt: "Behalve op de 

staatsinrichting en op de omstandigheden, die bij de vorming van 

den staat een graoten invloed hebben gehad, dient men bij de 
beoefening der geschiedenis daarom te letten op de godsdienstige 
denkbeelden, op de letterkundige beschaving, op het gevoel voor 
kunst, op de volksmeening aangaande recht en wet, op de dage

lijksche levenswijze, op de economische toestanden - in één 

woord op de gansche maatschappij, zooals zij zich bij een volk 
heeft ontwikkeld". Blok wijst dan enkele bezwaren, die tegen 
deze opvatting kunnen worden ingebracht, af. Hij stelt de vader
landsche geschiedenis op den voorgrond, maar wilde deze altijd 

zien in verband met de algemeene historie: hier is altijd samen

hang: beider einddoel ook is hetzelfde: "verklaring van het 
tegenwoordige door aan te toonen, hoe het is geworden". Hij 
denkt daarbij aan de onderzoekingen van Darwin en diens methode 
en resultaten: "ook de studie der geschiedenis is thans beslist 
de richting gaan volgen, die in onze dagen aan de natuurweten

schappen zulk een hoogen bloei heeft verzekerd. Zij is met 

haren tijd medegegaan en mag zich daardoor blijven verheugen 
in de waardeering van ieder ontwikkelde". Dat was ook noodig, 
want tot voor kort werd die waardeering aan de historie niet 
ruim toegemeten. Maar de spreker kan besluiten met de gelukkige 
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verzekering, dat wij om de door hem opgegeven redenen thans 

een betere toekomst tegemoet gaan. 

Ik wil naar aanleiding van deze oratie twee opmerkingen 

maken. Vooreerst wil ik den nadruk leggen op de onmiskenbare 

verwantschap, die er bestaat tusschen Blok's Groningsche inau· 
gureele rede en Fruin's rectorale oratie van 1878 1). Vervolgens 

wil ik erop wijzen, dat de denkbeelden, in deze oratie ontwikkeld, 

door Blok nader zijn uiteengezet in zijn Leidsche oratie van 1894. 

Reeds de titel geeft dat duidelijk aan: Blok beschouwt hier "de 

geschiedenis als sociale wetenschap". En nog later heeft hij in 

een algemeene vergadering van het Historisch Genootschap uit
eengezet "het onderscheid tusschen geschiedenis der beschaving, 

der volkshuishouding en der maatschappij"2). Hier tracht hij systeem 

te brengen in wat hij sociale geschiedenis heeft genoemd. Hij 

verdeelt de geschiedenis in twee groepen verschijnselen, die 

verband met elkander houden, maar toch zeer duidelijk zijn te 
onderscheiden: de historie van het geheel der geestelijke krachten 
noemt hij de geschiedenis der beschaving; die der stoffelijke 

verhoudingen wordt aangeduid als de geschiedenis der volks

huishouding; samen en in onderling verband vormen zij de 

sociale geschiedenis. Hoe Blok zich dat verband voorstelt, is 

niet steeds duidelijk. Alleen weten wij wel. hoe hij het zich niet 
voorstelt: het historisch materialisme heeft hij beslist en principieel 

verworpen ~). 

Ook later heeft Blok zich nog eens rekenschap gegeven van 

den inhoud van het begrip geschiedenis .). Hij herinnert dan 

met nadruk aan het optreden van Lamprecht en aan de felle 
polemiek, die door, om en tegen den Leipzigschen histo

ricus in de laatste jaren w;as gevoerd. Hij constateert terecht 

I) Over de plaats, die de geschiedenis il1 den kring der wetenschappm inneemt. 
Juspreide gesch,.,j'ten IX, 349 vlg. 

2) Verslag van de alg. verg. der ledetl van het Hist. Genootschap, 16 April 1895. 
3) Onze Eeuw VIII, 3, 350 vlg. (1908). 

i) Geschiedenis: Onze Eeuw IJ, 4, 465 vlg.; herdrukt in Verspreide 
sl/idiëll (1903), 1 vlg. 

> 

:; 
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verwantschap met zich zelf in de door Lamprecht verdedigde 
beginselen van cultuurgeschiedenis. Maar hij maakt bezwaar 

tegen de opvatting van den Duitsehen hoogleeraar, alsof men 

de geschiedenis alleen uit het oogpunt van zijn eigen tijd moet 

bezien en dus alleen den maatstaf moet aanleggen van de 
periode, waarin wij thans leven. Blok stelt daartegenover, dat 
niet onze eigen tijd den maatstaf van het verleden aan de hand 

kan doen, maar alleen dat verleden zelf. Er zijn - ziehier den 

grondslag van den strijd in Duitschland - "twee standpunten, 

waaruit men de geschiedenis wetenschappelijk kan behandelen: 
het standpunt van hem, die vraagt, wat het vroegere leven is 
geweest; en daarnaast het standpunt van hem, die vraagt, wat 
in dat leven voor onzen tijd het belangrijkste gevolgen heeft 

gehad". En dan is er nog een derde standpunt, dat der school; 

hier stelt men de vraag, welke resultaten van het wetenschap· 

pelijk onderzoek voor de praktijk bruikbaar zijn. Wat Blok's 

standpunt was, kan ons niet meer verrassen. Des te meer valt 
het op, dat hij juist dit niet met zooveel woorden uiteenzet, al 

ligt zijn conclusie besloten in wat hij aan het slot zegt: "De 

tallooze levensvormen der menschelijke maatschappij te leeren 

kennen, de tallooze kleine en groote raderen, die haar in be
weging brengen, de invloeden, die hare ontwikkeling beheerschen 
- dat moet het streven zijn der historische wetenschap". 

Dat Blok deze problemen heeft gesteld, strekt hem tot eer; 

dat hij ze niet steeds heeft opgelost, kan niemand verwonderen; 

dat hij ermede heeft geworsteld, is een bewiis, hoe ernstig hij 
zijn taak opvatte. Wij hebben deze theoretische beschouwingen 
voorop geschoven, niet omdat Blok hierin het sterkst staat, 
maar omdat zijn geschiedwerk, met name zijn "Geschiedenis van 

het N ederlandsche Volk" een krachtige en eerlijke poging is 

geweest om op de basis van zijn geschiedopvatting en levens

beschouwing een nieuwe historie van ons volk te boek te stellen. 

De "Geschiedenis van het Nederlandsche volk" brengt ons 
weer terug naar Groningen, waar zij is ontstaan. Blok noemt 

zelf de tien Groningsche jaren "de gelukkigste periode van 
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mijn leven". Ik zelf heb dien indruk ook altijd behouden; ik 
kan hier uit eigen ervaring spreken: Blok heeft het te Groningen 

uitnemend gehad; hij was er gelukkig in zijn gezin; in 1881 

was hij te Leiden gehuwd met Maria Dorothea Felix, die het 

geluk van zijn leven is geweest en die de moeder zijner kin
deren werd 1). Hij was in Groningen volkomen op zijn plaats; 
hij werd er zeer goed ontvangen en al spoedig hoog gewaar

deerd, niet alleen door collega's en studenten, maar in ruimen 

kring. Men doet P. L. Muller zeker geen onrecht, wanneer men 

constateert, dat zijn verblijf in Groningen zoo goed als geen 
sporen had nagelaten. Hij was zeker niet de man om den 
nieuwen leerstoel der algemeene en vaderlandsche geschiedenis 

het sterke relief te geven, dat hij noodig had en verdiende; 

Muller's groote verdiensten lagen elders. 

Blok kon dus eigenlijk in Groningen alles opnieuw aanvatten 

en inrichten. Men moet daarbij niet vergeten, dat in dien tijd 
en nog tot de wet van 1920 en het statuut van 1921 toe, de 
geschiedenis bij het academisch onderwijs alleen een aanhangsel 

was bij de studie der Nederlandsche letteren. Alleen op het 

candidaats-examen in dat vak werd geschiedenis geëxamineerd; 

op het programma van het doctoraal ontbrak zij geheel, al werd 
zij later, na Blok' s Groningschen tijd, wel clandestien geïmpor
teerd. Maar in die dagen had de historicus zeer veel te bestu
deeren, wat buiten zijn eigen vak lag, tot Sanskrit toe. Eerst 

na het doctoraal kwamen dan de historici weer bij Blok terug 

om bij hem te promoveeren. 
Dat was stellig niet de beste manier om de studie der ge· 

schiedenis te bevorderen. Maar Blok wist er zich doorheen te 
slaan en hij wist ook zijn leerlingen aan zich te binden - ook 

I) Blok huwde 14 Juli 1881 te Leiden met Maria Dorolhea Felix, geb. 

14 Maart 1857. Zijn kinderen zijn: Maria Johanna, geboren Ie Leiden 

8 Juli 1883, en Peter Robert, geboren te Groningen 17 Juni 1888. Blok's 

eerste vrouw stierf te Leiden 23 Augustus 1908. Hij hertrouwde aldaar 

12 April 1911 met Johanna Frederika Kuiper, die hem aldaar 10 December 

1922 ontviel. 
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na hun studietijd, mag ik er wel aan toevoegen. Hoe hij zijn 

colleges inrichtte, zegt hij zelf aldus: "Ik had te Groningen 

algemeene en vaderlandsche historie voor mijn rekening, zes 

uur college per week, die mij in de eerste jaren, toen ik mijn 

dictaten inrichtte, zeer veel te doen gaven. Maar ik legde mij 
toe op het geven van goede, belangwekkende colleges en wist 
mijn tien tot twintig hoorders behoorlijk te boeien. Die colleges 

dienden toen als later: 10. om door een aaneengeschakeld 

verhaal van het gebeurde inzicht in den loop der geschiedenis 

te geven; 20. voortdurend te wijzen op de bronnen, waaruit 

men de kennis ervan had te putten; 30. de studenten in te 
wijden in de literatuur over het besproken tijdvak. Ik vatte het 

woord "geschiedenis" breed op en sprak ook over kunsthistorie, 

economische vraagstukken, geestelijke stroomingen. In beide 

vakken - Blok bedoelt algemeene en vaderlandsche historie -

gaf ik een vierjarigen cursus. Bovendien voor candidaten een 
bijzonder college van twee uur in oorkondenleer en kritiek van 
middeleeuwsche bronnen, zooals Dozy ons te Leiden in beginsel 

had gegeven. Daarbij sprak ik vooral over de geschiedenis der 

noordelijke provinciën, die ik kritisch behandelde, en lette op 

de behoeften van archivarissen en bibliothecarissen". Ik kan 

dat alles uit eigen ervaring ten volle bevestigen: wij, Groning-
,sche studenten van die dagen, hebben in Blok een goed en 

gewaardeerd leermeester gehad. 
Ook uit ander oogpunt was Blok's verblijf te Groningen voor 

hem een succes. Hij bezat twee eigenschappen, die hem voor 

dat noordelijk milieu, waar men meer hecht aan de kloeke 
handeling dan aan abstracte bespiegeling, bijzonder geschikt 
maakten. Hij had vooreerst een zeer sterken innerlijken drang 

tot de daad, die hem tot een steeds werkzaam en bezig leven 

prikkelde. En dan had hij een zeer soepelen geest, die hem in 

staat stelde zich spoedig overal te oriënteeren: hij was gemak
kelijk thuis onder menschen en in zaken; hij overzag het geheel 

van personen en dingen snel en vaardig en handelde daarnaar. 

Zoo heeft Blok in Groningen in breeden kring een krachtigen 
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invloed uitgeoefend; sterke impulsen en gelukkig initiatief 

gingen van hem uit. Wij herinneren ons dan het Historisch Ge

nootschap te Groningen, het Oorkondenboek van Groningen 

en Orente, het Gedenkboek der Reductie van Groningen 

van 1594, het Groningsch Museum, alles zaken, die door Blok's 

krachtige actie - het zij dankbaar erkend, met anderen - zijn 
tot stand gekomen. 

Er zijn nog drie belangrijke punten, waarop in dit verband 

de nadruk moet worden gelegd. Vooreerst Blok's onderzoekingen 

In buitenlandsche archieven, die voor het eerst door hem 

systematisch zijn ter hand genomen. Blok zegt daarvan: "Ik 

meende, in tegenstelling tot Fruin, die de zaak aanvankelijk 

sceptisch bejegende, dat wij moesten komen tot een stelselmatig 

onderzoek der buitenlandsche archieven naar stukken, belangrijk 

voor onze historie. Bakhuizen en P. L. Muller hadden occasio

neel reeds uit die archieven belangrijke dingen gehaald. Ik was 

van meening, dat de studie dier buitenlandsche archieven niet 

alleen veel materiaal zou opleveren, maar ook onze historie 

door middel van de buitenlandsche archivalia en de kennis

neming van buitenlandsch oordeel, van een anderen kant kon 

doen zien. Ik vond bij de Stuers hartelijke medewerking, zij 

het dan ook op bescheiden schaal, en kreeg tel ken jare een 

klein subsidie (f 4 à 500) om buiten den collegetijd, in hoofd

zaak in de groote vacantiën buitenlandsche archieven en biblio

theken te onderzoeken. Ik begon met Ouitschland en Oostenrijk 

en vond daar zooveel, dat ik door mijn verslagen ook Fruin 

overtuigde en bij mijn voorloopig onderzoek in de voornaamste 

Duitsche archieven reeds veel belangrijks aan den dag bracht." 

Blok zelf gaf uit de verslagen over Ouitschland 1), over Ouitsch. 

land en Oostenrijk 2), een voorloopig verslag over Engeland 8), 

I) Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar archivalia, be

langrijk voor de geschiedellis van Neduland. 1886-1887. 

2) Verslag ... in Duitschland etl Oostenrijk .•. 1888. 

3) Verslag aangaande een voorlooPig onderzoek in Engeland tiaar archivalia, 

belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. 189/. 
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over- Pal"Ïjs I), een ver-slag over- Italië" ~). Het onderzoek in 

Italië leidde in 1904 tot de stichting van het Nederlandsch 

Historisch Instituut te Rome, dat door Blok's initiatief in het 

leven is geroepen. Het is zijn troetelkind geweest; en het 
instituut heeft hem als zijn stichter terecht altijd hoog geëerd 3.\. 

Het tweede punt is iets, waaraan Muller te Groningen nooit 
had gedacht, maar dat door het frissche beleid van Blok sedert 
dien daar van beteekenis is geworden; de studie van de lang 

verwaarloosde geschiedenis der noordelijke gewesten. Vooral de 
Friezen ondervonden Bloks kritiek op hun gewijde oudheid 
moeilijk: Troelstra liep boos weg uit zijn college; maar Blok 
volhardde en wist ten slotte ook de Friezen te winnen. Zoo 

ontstonden de studiën over het Oldambt in oude tijden, over de 

grenzen van Groningen, over Friesche toestanden in de middel

eeuwen, over Schieringers en Vetkoopers, over hanzen en hanze

graven te Groningen, over de herkomst van den Groninger 
stadsadel, over raad en gilden te Groningen, over de financiën 
der stad Groningen omstreeks 1500, oorkonden betrekkelijk 
Friesland en zijn verhouding tot Frankrijk in de 13e en 14e eeuw, 

de Friezen te Rome, enz. Daarbij behoor en zijn uitgave van de 

kroniek van Sicke Benninge (met Feith) en dan de rekeningen 
der stad Groningen uit de zestiende eeuw, zijn studiën in de 
bundels Historische Avonden en natuurlijk het Oorkonden boek. ') 

Ten slotte en ten principale. Te Groningen is ook geconci

pieerd Blok's levenswerk zijn "Geschiedenis van het Neder
landsche Volk". In hoeverre ook de energieke uitgever Ter 

Horst van de firma Wolters aan die conceptie deel heeft 
gehad, durf ik I.iet zeggen. Maar het plan van het geheeIe boek 

I) Verslag ..•.. te Parijs .... 1897. 

2) Verslag van onderzoekingen uaar archivalia in Italië. btlangrijk voor de 

geschiedenis van Nederland 1901. 

3) Blok, Het Nederlandsch Historisch Instituut: Mededeelingen van het 

Ned. Hist. 1nstituut te Rome, I, 1 vlg.; 1.8. p. IX, 1 vlg. 
4) Voor de lilels zij verder verwezen naar Kroon. Biblographie der werken 

f'aft Petrus Johannes Blok, 1879-1925. 

J 
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is ongetwijfeld tusschen Blok en hem overlegd en vastgesteld. 
De eerste deelen dagteekenen nog uit Blok's Groningschen tijd; 

de geheeIe eerste druk is te Groningen bij de firma Wolters 

verschenen 1). Dat het groote werk tot tweemaal toe is herdrukt 2), 

dat het in het Duitsch 3) en in het Engelsch is vertaald '), be
hoef ik hier zeker niet te herinneren. 

De "Geschiedenis van het Nederlandsche Volk" is stellig 
Blok's meest eigen en eigenaardig werk, het werk ook, waarin 

hij zijn beginselen van onderzoek en uitbeelding der vader

landsche historie praktisch ten volle heeft toegepast. Met dien 
maatstaf moet het boek dan ook worden gemeten. Dat is niet 
steeds geschied in gedrukte en nog minder in ongedrukte 
recensies. Het is, meen ik, wel geschied in een befaamde aan

kondiging, die destijds nogal indruk heeft gemaakt en die Blok 

ook, weet ik goed, ·niet weinig heeft gehinderd. Ik bedoel 

natuurlijk het opstel van S. Muller Fzn., "Jan Wagenaar's op
volger" 5). Reeds deze titel klonk wel niet als hoon, maar toch 
wel als minachting: het werd ten minste zoo begrep en. Ik 

geloof ten onrechte. Ik weet wel, dat Muller niet steeds een 

fijn gevoel had voor hetgeen een ander kon kwetsen, maar ik 
geloof niet, dat hij in dit geval Blok pijn heeft willen doen. 
Herlezen na meer dan dertig jaar, maakt het stuk ook volstrekt 
niet dien indruk. Voor een Amsterdammer, die zijn Wagenaar 
altijd bij de hand heeft, als wijlen de heer Van Naslaan, is het 

ook moeilijk in een vergelijking met een bijzonder kundig, 

uitnemend geïnformeerd en goed kritisch man als Jan Wagenaar 

eenig denigrement te zien. 

1) Groningen, 1892-1907. 8 din. 

2) 2e druk. Leiden. 1912-1915.4 dIn. 3e druk. Leiden. 1923-1926. 4 din. 

3) Geschichle der Niederlande. Verdeutscht val' O. G. Houtrouw. Gotba 
1902-1918. 6 din. GescMchte der europäischen Staatc". 

4) A history of the peop/e of the Nether/ands, trans/a led by Ruth Putnam : 
vol. 1-111. New York 1898-1900. Id. trans/aled by O. A. Bierstadt: vol. 
IV-V, New York and London. 1907--1912. 

5) TrlJumaandelijksch Tijdschrtft Il, 3, 411 vlg. 
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Maar dat daargelaten, Muller maakt opmerkingen, waarmede 
wij nu nog voor de beoordeeling van Blok's levenswerk ons 

voordeel kunnen doen. Hij zegt: "Eene algemeene geschiedenis 

is geen monographie: de eischen van beiden verschillen hemels

breed. Onderstelt het détail-onderzoek bij den geleerde vooral 
scherpzinnigheid, nauwkeurigheid en zin voor kritiek en analyse, 
de schrijver eener algemeene geschiedenis kan niet slagen zonder 

eene groote receptiviteit, een ruimen blik, eene phantasie, die in 

!!taat stelt te combineeren en verband te zien en (last not least) 

het vermogen om zich goed uit te drukken ... Het is derhalve 
billijk, bij hem (Blok) hoedanigheden te onderstellen, die men 
gewoonlijk bij zulke historiographen ontmoet, namelijk: Ie eene 
zeer uitgebreide lectuur; 2e eene goede methode voor de 

indeeling der stof; 3e een helderen stijl I)". 

Muller onderzoekt dan, in hoeverre het groote boek van Blok 

aan die eischen voldoet. Doen wij hetzelfde, dan moeten wij 
in de eerste plaats constateeren, dat Blok's geschiedenis getui
genis geeft van een zeer uitgebreide kennis van bronnen en 
litteratuur, zooals men bij schrijvers van boeken van dezen 

omvang niet steeds pleegt aan te treffen. AI verder kan men 

veilig zeggen, dat Blok's compositie in het algemeen doelmatig 

en doeltreffend is. Ten slotte kan men met eenig voorbehoud 
Blok's stijl duidelijk noemen. Mijn waardeering voor Blok's 
geschiedenis is op deze drie punten eenige graden hooger dan 

die van Muller. Maar ik aarzel geen oogenblik Muller's con

clusie tot de mijne te maken, waar hij zegt: "Ik heb in de 
voorgaande bladzijden zonder terughouding uitgesproken, hoezee, 
ik het werk van den heer Blok bewonder en hoe gelukkig ik 
de verschijning daarvan voor onze natie acht. Het was mij een 
behoefte om dit ronduit te zeggen. Maar deze groote ingeno

menheid verhindert niet, dat ik ernstige grieven tegen het boek 

koester. En ik acht mij niet minder verplicht, ook deze openlijk 

uit te spreken" '). 

I) T. a. p. 417. 
2) T. a. p. 415 vlg. 
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Ernstige grieven heb ik niet, wel serieuse bezwaren, die ik 

naast mijn waardeering en bewondering voor Blok's geweldige 

prestatie niet wil achterhouden. Dat te minder, omdat deze 

bezwaren toch eigenlijk voortvloeien uit de goede eigenschappen 
van Blok's historiebeschouwing en geschiedschrijving. Terecht 
wil hij zoo volledig mogelijk zijn, maar hij drijft dezen eisch 
tot het uiterste. Daardoor is het boek veel te vol van bijzon

derheden, die het inzicht niet verhelderen en bovendien den 

tekst bederven. Men kent de al te lange zinnen, die alles be

halve hol zijn, integendeel juist te veel gevuld. Daarmede hangt 
weer iets anders samen. In zijn "Geschiedenis van het Neder
landsche Volk" heeft Blok een sterke poging gedaan zijn be

ginselen van sociale geschiedenis toe te passen. Dat is hem ook 

goeddeels gelukt, ook door de groepeering der bijzonderheden. 

Maar een eenheid is uit die groepeering niet overal te voor
schijn gekomen. Laat ons evenwel onmiddellijk constateeren, 
dat wij hier staan voor een geestelijken arbeid van zoo hoogen 
eisch, dat eigenlijk alleen Ranke en Pirenne aan dien eisch 

hebben kunnen voldoen. Daar mag ik dan weer tegenover stellen, 

dat tal van onderdeel en van Blok's geschiedenis die eenheid 

zeer duidelijk en ook zeer aantrekkelijk te zien geven. Ik mag 
wijzen op den Bourgondischen tijd en op de achttiende eeuw , 
die naar mijn meening tot het beste behooren wat over deze 
perioden is geschreven. 

Wij zijn met Blok's groote werk reeds ver over zijn Gro
ningsche periode heen gekomen. In 1894 volgde zijn benoeming 

tot hoogleeraar in de vaderlandsche geschiedenis te Leiden. 
Die benoeming is niet zoo vlot afgekomen als gewenscht ware 
geweest. Er waren in Leiden andere plannen: men wilde de 

vaderlandsche geschiedenis opdragen aan P. L. Muller, die 

daarvoor stellig ook volkomen bevoegd was, en daarnaast een 

leerstoel stichten voor oude geschiedenis en archaeologie, wat 
zeker ook geen weelde was. Maar begrijpelijk genoeg bond 
Fruin den strijd aan voor den afzonderlijken leerstoel der 
vaderlandsche geschiedenis. Hij won het pleit bij Curatoren en 



- 23 -

22 

bij den Minister. Eenmaal de leerstoel gered, was Blok, de 
geschiedschrijver van het Nederlandsche volk, natuurlijk de 

aangewezen man om dien te bekleed en : den 21 Juni 1894 

werd hij dan ook benoemd. Voor Amsterdam en voor Utrecht 

had hij bedankt; maar Leiden meende hij te moeten aannemen: 

hij zag daarin een vaderlandsche plicht. Den 6en October 
aanvaardde hij zijn ambt met een rede over "De geschiedenis 

als sociale wetenschap", waarover ik reeds sprak. 

Te Leiden heeft Blok zijn onderwijs en in het algemeen zijn 

werkzaamheid op denzelfden voet voortgezet, die hij zich te Gro
ningen had eigen gemaakt. Bij zijn systematische tijdsverdeeling 
kon hij ook hier enorm veel afdoen. In de eerste Leidsche jaren 
bleef natuurlijk zijn groote geschiedenis zeer veel van zijn 

krachten vorderen: in 1907 eerst was het imposante boek 

voltooid. Daarenboven was hem in 1894 het onderwijs in de 

vaderlandsche geschiedenis aan H. M. onze geëerbiedigde 
Koningin door H. M. de Koningin-Regentes opgedragen, een 
zware taak van groote verantwoording. Blok heeft daarom aan 

dat onderwijs zeer veel zorg besteed en dan ook de voldoening 

mogen smaken, dat dat onderwijs en daarmede ook zijn persoon 

zeer werd gewaardeerd. In 1897 eindigde deze driejarige cursus, 

waarover Blok steeds met sterk gevoelde voldoening en in 
eerbiedige ontroering sprak. 

Een groot werk heeft Blok naast zijn groote geschiedenis 

natuurlijk niet meer op touw kunnen zetten. Maar wel liep daar 

door heen een geregelde werkzaamheid van allerlei aard. Voor 
allerlei arbeid werd zijn medewerking ingeroepen; voor allerlei 
ondernemingen nam hij het initiatief: ik noem alleen maar 
Fruins "Verspreide Geschriften", het "Nieuw Nederlandsch 

Biographisch Woordenboek" en de "Geschiedkundige Atlas van 

Nederland" . Dat dergelijke arbeid geen sinecure was, bewijst 

wel het getal van niet minder dan 330 levensberichten, die hij 
voor den Dieuwen Van der Aa bewerkte 1). Bijzonder groot is 

1) De lijst bij Kroon, Bió/iographie, 41 vlg. 
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ook het aantal grootere en kleinere voordrachten, die hij als 
hoogleeraar - in den cursus 1910/11 was hij rector magnilicus 

- als lid en bestuurslid van Letterkunde, van het Historisch 

Genootschap enz. enz. heeft gehouden. Uit die voordrachten 

en ook uit andere studiën kwamen dan weer gèdrukte artikelen 
voort, die hij in tal van tijdschriften plaatste 1). Redacteur was 
hij van de aloude Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis 
en oudheidkunde, van het Museum, van Onze Eeuw, waarmede 

hij ook zijn staatkundige beginselen diende. Zoo ontwikkelde 

Blok ook in Leiden dertig lang een energieke werkzaamheid, 

waarvan de verklaring alleen is te vinden in een zeldzame 
werkkracht, een vlot aanpassingsvermogen en ook in een ver
standige tijdsverdeeling. Anders ware een dergelijke indruk

wekkende wetenschappelijke productie en prestatie niet mogelijk 

geweest. 

Blok heeft zijn Leidsch professoriaat altijd als een nationale 
roeping opgevat: bij beschouwde zich als den drager en den 
bewaarder van onze beste nationale tradities, natuurlijk, zooals 
hij ze zag. Een van de meest waardevolle componenten van 

ons volksleven achtte hij altijd de liefde voor het stamhuis van 

Oranje; die liefde, die hij zelf in zoo innige kracht gevoelde, 

trachtte hij ook bij anderen op te wekken en te versterken. 
Niet het minst achtte hij daarvoor het historisch onderzoek 
noodig en geschikt. Men versta mij wel. Blok maakte volstrekt 

niet zijn historisch onderzoek dienstbaar aan zijn staatkundige 

sympathie en waardeering. Maar hij zag de Oranje-traditie als 

een zoo waardevol bezit van ons volk, dat hij het historisch 
onderzoek van den oorsprong en den groei van die traditie 
gewenilcht en noodzakelijk achtte. Daarbij kwam nog iets anders. 
Blok heeft het massale in de geschiedenis altijd op den voor

grond geschoven: geschiedenis was voor hem sociale weten

schap; hij schreef een geschiedenis van het Nederlandsche 

volk. Maar dat kon niet verhinderen en behoefde ook niet te 

I) De lijst t. a. p. 13 vlg. 
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verhinderen, dat hij altijd de mannen van beteekenis een breede 
plaats in zijn onderzoek en uitbeelding gaf; hij gevoelde zich 

zelf ook te krachtig om de sterke persoonlijkheden voorbij te 

zien; zijn liberale levens- en wereldbeschouwing bracht dat 

trouwens van zelf mede. Gemoed en bewustzijn dreef hem dus 
vooral naar de mannen van de daad. 

Zulke mannen van de daad, aan wie hij bovendien terecht een 

hooge historische beteekenis kon toekennen, vond Blok in de 

Oranjes. Reeds in zijn Groningschen tijd hield hij zich bezig 

met Lodewijk van Nassau, dien hij warm vereerde: hij gaf zijn 

biographie I) en publiceerde zijn brieven en andere documenten 2); 

hij onthulde het monument in de kerk van Heumen bij de 
Mookerheide S

). Ook met de andere Oranjes heeft Blok zich 

veelvuldig bezig gehouden tot den modernen tijd toe. 

Maar het meest gevoelde hij zich aangetrokken tot de groote 

figuren der zestiende en zeventiende eeuw. En dan natuurlijk 
in de allereerste plaats tot den grooten Zwijger, den Prins van 
Oranje bij uitnemendheid. Lange jaren heeft hij zich verdiept 

in allerlei onderdeelen van dit groote leven, toen hij ten slotte 

de kroon op het werk zette door zijn "Willem de Eerste, Prins 

van Oranje" 4). Op dezen weg ging hij voort met zijn "Frederik 

Hendrik, Prins van Oranje" 5). Nog bleef hij daarbij niet. Op 
het allerlaatst van zijn leven was hij bezig aan een leven van 
Maurits; twee hoofdstukken waren voltooid 6), toen de dood hem 

de pen uit de hand nam. 

Er bestond groote behoefte aan deze boeken. Rachfahl had 

zijn Wilhelm von Oranien zoo breed opgezet, dat voltooiing bij 

1) 's-Gravenhage 1889. 
2) Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau: Werken Bis/. 

Geil. N. S. 47. 
3) De slag op de Mookerheide. Gron. 1891. 

4) AmBt. 1919/1920. Ned. Bist. Bibliotheek. XI. 2 din. 
5) Amll. 1925. Ned. Bist. Bibliotheek XII, 
6) Na Blok'. dOGd uitgegeven: Bijdr. v. vad. gesch. en oudh. Zesde 

Reeks IX, 161 vlg. 
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voorbaat uitgesloten was. Een modern boek over Frederik 
Hendrik, hadden wij eigenlijk in het geheel niet. Hoe onmisbaar 
Blok is, blijkt wel, als men zich de vraag stelt, wie zijn Maurits 

zal kunnen vervolgen en voltooien: voorloopig zullen we het 

zeker nog wel met Van der Kemp moeten stellen. Dat alles wil 
natuurlijk niet zeggen, dat Blok's biographieën feilloos zijn, maar 
wel, dat hij in dit werk iets wist te geven, dat wetenschappelijk 
volkomen verantwoord was en bovendien aan een lang gevoelde 

behoefte voldeed. 

Blok's Willem van Oranje en Frederik Hendrik zijn inderdaad 
uitnemende boeken. Zij zijn gegrond op een diepe kennis der 
zeer uitgebreide gegevens: zij geven een volkomen betrouwbaar 
verhaal van den groei van gebeurtenissen, toestanden en ver

houdingen; zij voldoen aan hooge wetenschappelijke eischen van 

historisch onderzoek. Ook de historische uitbeelding staat op 

hooger plan dan in sommige onderdeelen van de Geschiedenis 
van het Nederlandsche volk. Men zou alleen kunnen zeggen, dat 
de historische lijn niet steeds strak genoeg is aangetrokken, 
zoodat men den draad verliest, niet van de feiten, maar van de 

persoonlijkheid, waarom het hier gaat. Terecht heeft Blok geen 

zuivere biographieën willen schrijven: altijd blijft het leven van 
mannen als Willem van Oranje en zijn jongsten zoon een stuk 
en een belangrijk stuk tijdsgeschiedenis : het blijft altijd wat men 
vroeger noemde: Willem van Oranje en zijn tijd. Maar nu treft 

het wel, dat in Blok's levensgeschiedenissen de tijd gaat over

heerschen, meer nog in de periode van Frederik Hendrik dan 

in die van Willem van Oranje. Daarmede hangt iets anders 

samen. In de uitbeelding van de persoonlijkheid zou men wat 
forscher en sprekender lijnen en kleuren willen zien aangebracht. 
Dat geldt nog meer van Frederik Hendrik dan van Willem van 

Oranje. Maar bij beide komt toch wel de vraag naar voren: hoe 

moeten wij ons historisch het karakter en de persoonlijkheid 

van deze vorsten voorstellen. Het is intusschen de groote ver
dienste van Blok, dat hij ons zeer veel materiaal voor de be
antwoording van die vraag aan de hand doet. En laat ons vooral 
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niet nalaten te constateeren : zoowel de biographie van Oranje 
als die van Frederik Hendrik verheffen zich hoog boven wat 

wij op dit gebied bezaten: ook aan Rachfahl wordt daarmede 

volstrekt geen onrecht gedaan. 

Daarmede scheen de historische werkzaamheid van dezen 

noesten vorscher afgesloten: toen Frederik Hendrik uitkwam, 
was Blok zeventig jaar en dus volgens de wet invalide. Hoe 

weinig hij het was, bewijst zijn rustelooze werkzaamheid tijdens 

zijn emeritaat, haast tot zijn laatsten dag toe. Hij zou blijven 

werken, totdat hij was versleten, zooals hij het wel familiaar 

uitdrukte. Welnu, dat heeft hij gedaan: aan zijn arbeidzaam 

emeritaat danken wij niets minder dan zijn monumentale boek 
over onzen grooten De Ruyter 1). Ook dit werk voldeed aan een 

reeds lang gevoelde behoefte: sedert het veel gelezen boek van 

Geraert Brandt hadden wij geen op de bronnen gefundeerd 

leven van onzen grootsten zeeheld meer /ol.ehad. Dat Blok dit 

boek nog op hoogen leeftijd wist tot stand te brengen, strekt 
hem tot onvergankelijke eer. 

Liefde voor de zee en belangstelling voor onze marine heeft 

Blok zijn leven lang gehad: ongetwijfeld werkten hier jeugd

herinneringen samen met wetenschappelijken speurzin. Terecht 

zag Blok in De Ruyter een der beste, misschien wel de beste 

vertegenwoordiger van het Nederlandsche volk in zijn sterkste 

periode en zijn gaafste ontwikkeling. Te verwonderen is het 

dus niet, dat Blok door De Ruyter zoo sterk is geboeid geworden, 

dat hij aan dezen uitnemend en Hollander zijn beste boek heeft 

kunnen geven. Het komt zeker niet geregeld voor, dat een 
wetenschappelijk man nog na zijn zeventigste jaar zijn beste 
boek weet te schrijven. De verklaring is deze: hier kwam niet 

alleen een rijpe en rijke wetenschappelijke ervaring tot haar 

recht; hier sprak het gemoed zoo duidelijk en ook zoo fijn, dat 

1) Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met honderd reproductiën naar oude 

kaarten, portretten, schilderijen, teekeningen, gravuren en gedenkpenningen. 

's-Gravenhage 1928: 2e goedk. druk 1930 
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de historische waarheid als van zelf kon worden gevonden en 
uitgebeeld. 

RIok's Michiel Adriaansz. de Ruyter is in den vollen zin een 

monumentaal werk, niet alleen om de uiterlijke verzorging, maar 

ook en vooral om de innerlijke waarde. Blok heeft inderdaad 
Bestevaer in al zijn ernstige degelijkheid, zijn diepe vroomheid, 
zijn pittig vernuft, zijn scherp verstand, zijn natuurlijken aanleg 
om leiding te geven, ten slotte zijn zuivere menschelijkheid 

aangevoeld en weten weer te geven. Zeker, hij heeft versmaad 

de vele en daaronder zeer bekende anecdoten van den populairen 

admiraal van Brandt over te nemen en daarmede zijn verhaal 
de luchtige en toch ook diepere levendigheid van den humor 
wel eens onthouden. Hij wilde dit rijke leven alleen geven naar 

de documenten; naast de populaire traditie wilde hij de historische 

waarheid stellen. Welnu, ik aarzel niet te zeggen, dat Blok dat 

op uitnemende wijze heeft gedaan. Dat hij het geheeIe archief 
van De Ruyter en natuurlijk nog veel meer andere documenten 
heeft doorgewerkt, spreekt van zelf. Ik mag er wel aan toevoegen, 
dat de compositie van het boek mij zeer gelukkig schijnt: de 

verhoudingen zijn zeer scherp in het oog gehouden. Dan dit: 

meer en beter dan bij Oranje en Frederik Hendrik is de hoofd

pt:rsoon in het midden der voorstelling blijven staan. De tijds
geschiedenis staat daarom heen als een entourage, als een aureool, 
als men wil. Maar het blijft haast overal het boek van De Ruyter, 

en daarmede ook tevens het boek van en dus ook voor ons volk. 

Een wetenschappelijk boek in den edelsten zin: toch ook een 

populair boek in de beste beteekenis. 
Blok's De Ruyter is in 1928 voltooid. Onmiddellijk daarna is 

hij aan Maurits begonnen. Ik zeide reeds, dat van dat boek slechts 
twee hoofdstukken gereed waren, toen Blok stierf. Zijn dood kwam 

voor niemand onverwacht: in zijn laatste jaar begon hij duidelijk 

teekenen van inzinking te vertoonen. Maar hij bleef werken; hij 
kon zelfs nog onderzoekingen in archieven instellen; hij deed nog 
allerlei af, dat zijn belangstelling had. Na een gelukkig kort ziekbed 
is hij 24 October van het vorig jaar van ons heengegaan. 
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Ik wil mij niet ontveinzen, dat ik U niet alles heb kunnen 

geven, wat gij recht had heden van mij te verwachten. Dat ligt 

voor een deel aan de stof: Blok's leven is zoo rijk gevuld ge

weest, dat ik allerlei heb moeten ter zijde laten, wilde ik niet 

te veel van Uw aandacht vergen. Ten deele heb ik ook wel 

schuld aan een zekere onevenredigheid in mijn verhaal. Mag ik 
dat toelichten? Ik heb gemeend op die deel en van Blok's leven 

in het bijzonder den nadruk te moeten leggen, die minder 

algemeen bekend zijn en die toch voor het inzicht van zijn 

ontwikkeling van groote waarde zijn geweest. Blok leefde, vooral 

in zijn latere dagen, allerminst in het verborgen; het kwam mij 
voldoende voor alleen in de groote lijnen aan te geven, wat een 

ieder bekend is en waarmede de meesten wel vertrouwd zijn. 

Heb ik daarin misgetast, dan moge ik op verontschuldiging 

rekenen. 

Realiseeren wij ten slotte nog even den indruk, dien Blok's 

leven op ons maakt 1). Met Blok is zeker een der meest gere
nommeerde geleerden van ons land heengegaan. Inderdaad 

genoot deze geleerde, die de wetenschap zoo hoog stelde, die 

de universiteit zoo warm vereerde, ook en vooral buiten dien 

engeren kring een groote reputatie in den lande, om niet te 

zeggen een populariteit, die slechts aan weinig mannen der 

wetenschap wordt geschonken. Misschien heeft Blok die popu

lariteit, in den goeden zin wel te verstaan, ook wel eens ge

zocht; in ieder geval bezat hij ze; hij kon ze ook ten volle 

waardeeren. Want hij was overtuigd, dat de wetenschap in het 

algemeen en vooral de wetenschap der historie, wilde zij waarlijk 

haar roeping vervullen, den steun en de belangstelling van 
breede volkskringen niet kon ontberen. De geschiedenis behoort 

van ouds tot de voor velen zeer toegankelijke vakken, waaraan 

men gaarne zijn genegenheid en toewijding schenkt. Tegenover 

dien belangstellenden aandrang stelde Blok nimmer een afwerend 
gebaar; hij ontving integendeel met open armen wie tot hem 

I) Het volgende heb ik in hoofdzaak ook gezegd in de NieutIJe Rotter
damsche Couratli van Vrijdag 25 October 1929: ocbtendblad A. 
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k wamen met waarachtige waardeering, soms met groote liefde 

voor zij n wetenschap. 

Blok gevoelde sterk, dat hij hier een roeping had te vervullen. 

Hij gevoelde dat te sterker, toen hij als opvolger van Fruin op 

den Leidschen leerstoel der vaderlandsche geschiedenis was 

geroepen. De wat ouderwetsche term vaderlandsche geschiedenis 
was voor hem alles behalve een zinledige klank. Hij, de warme 

vaderlander, zag zich te Leiden als den trouwen wachter van 

's lands dierbaarste belangen, als den veiligen behoeder van 

's volks kostbare traditiën. Zoo had hij de ernstige en verant
woordelijke taak om tot zijn volk te spreken van zijn geschie
denis; door en in naam van die vaderlandse he historie hand

haafde hij nationale traditiën niet alleen, maar hoopte hij ook 

een steeds betere toekomst voor Nederland voor te bereiden. 

Dat zulk een man een warme liefde koesterde voor het huis 

van Oranje en voor onze verheven souvereine, die zijn leer

linge was, ligt evenzeer voor de hand als dat hij gaarne ging 
tot de Nederlanders, die het woord der historie van hem 

wenschten te vernemen. 

Daarmede is volstrekt niet gezegd, dat het Blok voornamelijk 

te doen was om populariseering van zijn wetenschap, nog 

minder, dat het bij hem ging om zijn eigen populariteit. Integen
deel. Blok was in de eerste plaats en boven alles man der 

wetenschap. Deze man, die zich zoo gemakkelijk en zoo 

gaarne onder de menschen in het openbaar bewoog, was toch 

eigenlijk een kamergeleerde, een man van de studeerkamer; 

wie dit niet zou willen aannemen, mag worden verwezen naar 
de statige rij van publicatiën, die hij in den loop der jaren 

het licht deed zien; de bibliographie daarvan vormt al een 

boekdeeltje op zich zelf. Al spoedig na zijn academische 

opleiding betrad hij het studieveld der vaderlandsche geschie

denis, dat hij vijftig jaar lang in alle richtingen zou doorvorschen. 

Sedert heeft zijn geest eigenlijk geen oogenblik meer gerust. 

Van de vroegste perioden van onze geschiedenis af tot aan de 

jongste ontwikkeling van ons volk heeft hij 's lands, of om in 
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zijn terminologie te blijven, 's volks historie onderzocht. Zoo 
heeft Blok werken nagelaten, die nog lang de vraagbaak zullen 

blijven van allen, die in de Nederlsndsche geschiedenis belang 

stellen. 
Blok nu was juist de man om veel tot stand te brengen. Hij 

bezat, wat in een geleerde niet steeds vereenigd is: hij kon 
zoo wel analytisch als synthetisch arbeiden. Hij kon zijn bronnen 

met minitieuse accuratesse onderzoeken; hij kon kleine histo

rische kwesties napluizen, de geleerde kamergymnastiek, waarvan 

Fruin eens sprak. Maar hij kon ook groote lijnen in het histo
rtsche gebeuren opmerken en ze zoo uitbeelden, dat zij den 
hoorder of lezer in waarheid voor den geest komen te staan. 

Hij bezat bovendien de vorm kracht tot een groote conceptie. 

Zijn "Geschiedenis van het Nederlandsche Volk" kon in die 

dagen alleen door hem worden geschreven; dat zulk een 
omvangrijk boek een derden druk heeft beleefd, bewijst ten 
volle, hoe deze arbeid in ruimen kring werd gewaardeerd. Zijn 
boeken over Oranje en over Frederik Hendrik blijven st~eds 
gelezen en gewaardeerd. En van het monumentale werk van 

zijn levensavond, het groote en mooie boek over den door 

hem diep vereerden De Ruyter, verscheen reeds een herdruk; 

reeds spreekt men van een Engelsche vertaling. 
Overziet men het geheeIe leven en den ganschen arbeid 

van Blok, dan treft daarin naast de groote geleerdheid ook en 

vooral de reine zuiverheid van zijn bedoelen. Deze man heeft 

nooit iets anders gezocht dan de wetenschap te dienen en 
nimmer iets anders bedoeld dan ten nutte van het vaderland 
te arbeiden. Zoo zal hij in onze gedachtenis blijven voortleven. 


