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De vergankelijkheid van een reputatie wordt misschien nergens 
zoo duidelijk gedemonstreerd als in de vergetelheid, waarin ook een 
man van formaat voor een geslacht, dat hem niet persoonlijk ge
kend heeft, spoedig na zijn overlijden terugwijkt. Een man van for
maat was Muller zonder eenige tegenspraak. Zoo degenen, die zijn 
jongere tijdgenooten geweest zijn en in hun werkzaamheden met 
hem in nauwe of verwijderde relatie hebben gestaan, het niet nog 
konden getuigen, zijn nagelaten geschriften en het stempel, dat hij 
op tal van instellingen gedrukt heeft, zouden het luid roepen. 

Mr. Samuel Muller werd 22 J anuarï 1848 te Amsterdam geboren 
als zoon van den bekenden boekenantiquaar Frederik Muller en 
leefde dus van jongsaf in de sfeer van handschriften, prenten en 
boeken, die de daarvoor vatbaren zoo machtig kan fascineeren. 
Zijn studie in de rechten te Amsterdam bekroonde hij in 1872 met 
het proefschrift „Mare clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der 
rivaliteit van Engeland en Nederland in de zeventiende eeuw'. 
Twee jaren later is hij gemeente-archivaris van Utrecht, in 1879 
ook rijksarchivaris. W a t hij in deze functies tot stand heeft ge
bracht, doet in bewondering staan voor zijn enorme werkkracht, 
kennis en vermogen om anderen te doen werken. De gemeente-
verzamelingen trof hij volgens zijn eigen woorden aan als „een 
voorbeeldeloozen warboel" — hij heeft er de goed-geordende en 
-beschreven collecties van gemaakt, die nu reeds een halve eeuw 
voor ieder toegankelijk en te gebruiken zijn: het archief, de biblio
theek over Utrecht, de topografische en de historische atlas. Zon
der dezen vóór-arbeid zijn de belangrijke publicaties, die hij zelf 
en anderen na hem over Utrechts verleden in het licht gaven, niet 
denkbaar. Muller verstond zelf de kunst, het materiaal, dat hij be-



werkte, zoowel voor het enge wetenschappelijke als voor het groo
tere lezende publiek toegankelijk te maken. Zijn 3-deelige Middel-
eeuwsche Rechtsbronnen der stad Utrecht, de uitgave van Wstincs 
Rechtsboek van den Dom en van Rechtsbronnen van den Dom en 
het eerste deel van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht zijn 
voorbeelden van de eerste, zijn twee deelen Schetsen uit de Middel
eeuwen en zijn Utrechtsche Vertellingen exempels van laatstge
noemde werkzaamheid. 

Müllers wetenschappelijke verdiensten vonden niet alleen erken
ning in drie aanbiedingen van een hoogleeraarschap — die hij alle 
drie afsloeg, hetzij omdat hij zich daarvoor niet geschikt achtte, 
hetzij omdat het archivariaat zijn grootere liefde bezat -—, maar 
ook door zijn benoeming tot lid van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen en het eeredoctoraat, hem door de utrechtsche 
universiteit in 1913 verleend. 

Ook de verwaarloosde collectie historische en artistieke voor
werpen op de bovenste verdieping van het stadhuis heeft Muller 
omgevormd tot een voor dien tijd behoorlijk Historisch Museum 
der stad Utrecht, dat later naar het Hoogeland verplaatst werd en 
de kern is geworden van het Centraal Museum, welks totstand
koming in 1921 hij — niet zonder onaangename ondervindingen — 
voorbereid en nog beleefd heeft. In het gebouw herinnert een ge
denksteen aan zijn verdiensten in dezen. 

De invloed van den utrechtschen archivaris ging echter veel 
verder dan zijn woonstad. Op het geheele nederlandsche archief
wezen heeft hij zijn krachtig merkteeken gezet, zoowel als voor
zitter van de Vereeniging van Nederlandsche Archivarissen, die 
hij met groote autoriteit leidde, alsook door zijn adviezen aan de 
Regeering bij de totstandkoming van de Archiefwet. De voortref
felijke wijze, waarop hij de utrechtsche archieven ordende en be
schreef, maakte school in den lande. 

Ook van het te Utrecht gevestigd, maar door de reeksen van 
zijn bronnen-uitgaven nationaal werkend Historisch Genootschap 
was hij jarenlang voorzitter, wat in zijn*geval vanzelf beteekende 
de stuwende kracht. 

In 1918 kreeg Muller ontslag uit zijn functies. Tot het laatst 
werkzaam, overleed hij op 5 December 1922. Zijn hoog-bejaarde 
weduwe, mevrouw M. G. Muller-Lulofs zijn wij zoo gelukkig als 
een medeburgeres van groote verdienste op velerlei gebied, nog in 
ons midden te hebben. 

Aan dit alles te herinneren, nu het een eeuw geleden is, dat 
Muller geboren werd, scheen een plicht van erkentelijkheid. Mül
lers persoon moge vervaagd zijn bij de huidige generatie, ,,zijn 
geest leeft in zijn boeken" en — mag er aan toegevoegd worden — 
in zijn invloed, die in de kringen van archivarissen en historici en in 
de belangstelling voor de stadshistorie, die na zijn dood Oud-
Utrecht deed geboren worden, nog waarneembaar is. 
2 J. W . C. V A N CAMPEN. 


