
EEN KOPIIST IN DE EERSTE HELFT VAN DE 20s te EEUW: 

Sybrandus Drost (1871 - 1945), kruisheer 

In Maaseik overleed op 10 augustus 1945 de 74-jarige Sybrandus Drost, die zich op genealogisch en 
toponymisch gebied voor Maaseik en omstreken zeer verdienstelijk heeft gemaakt. 

Hij werd geboren op 21 november 1871 in Harlingen 
in Friesland en was de enige zoon van Sybrand 
Johannes Drost (1830 - ?) en Juliana Jorritsma 
(30.09.1835 - ?) die op 15 augustus 1856 in 
Harlingen gehuwd waren1. Over zijn kinderjaren is 
ons niets bekend. Middelbaar onderwijs genoot hij 
in het Kxuisherencollege van Uden, waar hij in 1891 
afstudeerde.2 

Op 25 september 1892 deed hij zijn intrede bij de 
kruisheren in Sint-Agatha (Cuyk) waar hij op 2 
oktober 1893 tijdelijk werd geprofest. Magister 
Henricus Hollmann typeerde hem op 27 juli 1893 
als volgt: 

"Fr. Drost (novice) is een deugdzaam, stichtend 
novice, en ofschoon hij niet zoveel talenten be
zit, doet hij alles wat hij kan. Hij blijft echter 
gebrekkig lezen, alhoewel hij dit tracht te ver
beteren." 3 

Van oktober 1893 tot oktober 1895 studeerde hij 
filosofie in Diest. 
In het evaluatieverslag van 23 mei 1894, dat werd 
opgesteld door Cornelius van 't Klooster, kunnen 
we lezen: " Friedeman, Drost en van der Schoot, 
studenten eerste jaar philosophie, maken het 
goed; toch zijn zij minder nauwkeurig in som
mige kleine zaken. Friedeman is goed student; 
Drost en van der Schoot zijn zeer zwakke stu
denten. " 4 

Daarna volgde Drost gedurende één jaar een theo
logische opleiding in Sint - Agatha. In december 1895 
schreef magister van 't Klooster:" Fr. Drost is een 
goed religieus, gezond, toch zwak student." Op 
17 januari 1896 voegde Hollmann daaraan toe: " 
De simpliciterprofessie Friedeman en Drost stu
deren met ijver, ofschoon Drost slechts zeer be
perkte talenten heeft. Beiden zijn zeer goede re
ligieuzen en zeer nauwgezet in het vervullen hun
nerplichten." 5 

Op 13 oktober 1896 werd hij solemneel geprofest. 

De tonsuur en kleine wijdingen ontving hij in Uden 
van magister - generaal Martinus Manders. In de
cember 1896 werd hij in 's - Hertogenbosch sub
diaken gewijd. Een jaar later volgde de diaken
wijding. Op 4 juni 1898 werd hij in 's-Hertogenbosch 
priester gewijd. Tien dagen later volgde de eremis 
in Harlingen. 

Na zijn priesterwijding was hij gedurende vier jaren 
werkzaam in het kruisherenklooster van Uden. Hij 
kreeg er kleine pastorale opdrachten. Zo bijvoor
beeld kreeg hij de verantwoordelijkheid over de 
Broederschap van de H. Rozenkrans en bekwam 
hij op 5 augustus 1901 de faculteit om gelovigen in 
de broederschap op te nemen. 6 Aan het klooster 
van Uden was tevens een priestercollege verbon
den. Drost werd er niet aangesteld als leerkracht. 
Op 3 oktober 1901 protesteerde hij tevergeefs te
gen de benoeming van een leek als leerkracht reke
nen. 

In 1903 kreeg hij een andere werkkring toegewe
zen: hij werd benoemd voor het klooster van Maas
eik, waar hij werd ingeschakeld in de categoriale 
zielzorg van Maaseik en in de parochiepastoraal van 
Kinrooi. Van 1906 tot 1916 was hij deservitor van 
het Instituut Onze Lieve Vrouw Ter Engelen in Maas
eik. Vanaf 1919 was hij tevens deservitor in het zie
kenhuis van Maaseik en vanaf 1925 tot september 
1938 was hij kapelaan in Kinrooi.7 Iedere zondag 
wandelde hij vanuit Maaseik naar Kinrooi om er 
mis te lezen en regelmatig overnachtte hij op de pas
torie bijvoorbeeld als hij assisteerde bij het biecht
horen op zaterdag voor de leden van de Bond van 
het Heilig Hart. 

In 1920 diende Drost zijn kandidatuur in bij magis
ter - generaal Henricus Hollmann voor de zending 
van missionaris in Belgisch - Kongo, waar de kruis
heren aan de rivier Uelé een missiegebied werd toe
vertrouwd.8 Dokter Moors schreef op 19 februari 
1920 het volgend attest: 
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" De ondergeteekende Dokter Moors verklaart, 
onder voorbehoud van het bestaan eener lies
breuk dewelke zou dienen geopereerd te worden, 
dat de Z.E. Heer Drost van het klooster der E E 
Kruisheeren van Maeseyck eene goede constitu
tie en gezondheid geniet, en dus in staat is om in 
Congoland de taak van missionaris te aanvaar
den.'" 9 Besloten werd dat Drost eerst een cursus 
tropische geneeskunde zou gaan volgen. Van dat 
plan werd afgezien, toen de geneesheren hem af
keurden. 1 0 

Op 29 september 1920 schreef Drost in de huis
kroniek: " Dezen namiddag 4 uur komen hier van 
St. Agatha de Eerw. Confr. Willem Kraan, 
Blessing, Martin Keyzers, missionarissen voor de 
Congo, alsmede Eerw. Confr. Jan Ijzermans, 
Willem van Dinther (Amerikanen), onze 
Z.E.Prior en Oud - Prior van 't Clooster en de 
Z.E. Prior Fontaine van Hannut, op hun terug
komst van het gouden professie/eest van Hoogw. 
Heer Hollmann. De missionarissen (ook Confr. 
Konings) vertrekken den volgenden dag om 10 
uur naar Diest, waar des middags de plechtige 
uitdeeling van het Missiekruis door Hoogw. Heer 

plaats heeft, waarna zij naar Antwerpen reizen. " 
ii 

In de huiskroniek uitte Drost geen woord van spijt, 
dat hij niet mee kon afreizen naar Kongo. Twee 
dagen later, op 1 oktober 1920, meldde hij het ver
trek van de missionarissen: met de stoomboot 
' Anvers-ville' vertrokken uit Antwerpen Mathieu 
Konings (Maaseik) 1 2 , Willem Kraan (Gouda), 
Fredericus Blessing (Amsterdam), Martinus Kijzers 
(St. Agatha), Leonardus van den Burgt (Beek en 
Donk) en René Clerckx (Testelt). Drost voegde 
eraan toe: "God zegene hun arbeid en onderne
ming in Uele-Congo." 13 Drost volgde het reilen 
en zeilen van de jonge Kongomissie op de voet en 
voelde zich met de missionarissen verbonden. 
Daarom beschreef hij hun wederwaardigheden in 
de huiskroniek. Ook schonk hij aandacht aan de 
activiteiten die ten voordele van de missie ontplooid 
werden op het college. Op 27 en 28 augustus 1927 
schreef hij: 

" (27 augustus) Terugkomst van de Congo - Mis
sie Vele te Antwerpen heden aangekomen van: 
Mgr. M. Konings, apostolisch prefect, Eerw. Pa
ter Frans Uten en Eerw. Broeder Adrianus van 
den Eisen. (28 augustus) Plechtige ontvangst des 
namiddags 5 uur aan de statie te Maeseyck van 
Mgr. Konings en Eerw. Br. Adrianus, onder toe

loop van een groote menigte: begeleid door het 
muziekgezelschap de Concordia. Daarna in de 
kerk der Kruisheeren: toespraak door Z.E. Prior 
en tot slot Te Deum en een dankbetuiging van 
Mgr. Konings." 14 

Drost gaf ook les op het college. In de lagere klas
sen gaf hij eerst rekenles en later doceerde hij de 
geschiedenis van het Nabije Oosten en van Grie
kenland. Het werd geen geslaagde onderneming. D. 
Snijders getuigde later over hem:" Toen ik in 1931 
studentje werd te Maaseik in de 'sizième', was 
Drost dus even in de zestig: in de ogen van een 
twaalfjarige een "oude " man. Hij versterkte die 
indruk zelf nog door zijn saai spreken en droog 
lesgeven: dat was hij: saai en droog" 15 Zijn ge
zag in de klas was miniem. 1 6 Het jachtige college
leven vol verrassingen en onvoorziene omstandig
heden lag hem niet. Een teruggetrokken bestaan bin
nen de kloostermuren en dan liefst nog op zijn ka
mer of in de bibliotheek bood meer soelaas. Ob
serveren en noteren kon hij veel beter dan onder
nemen en activeren. Zijn kloosterleven was meer 
gericht op contemplatie dan op actie. Toen magis
ter - generaal Hollmann tijdens de visitatie van 8 
oktober 1920 meer aandacht vroeg voor het koor
gebed, schreef Drost: " Van dinsdagavond tot 
donderdagvoormiddag is het visitatie geweest 
door Hoogw. Heer Hollmann. Hierin wordt ge
wezen dat hetgeheele koor zal worden ingevoerd 
volgens tijdsbepaling van onze Prior. Daarom 
zijn wij heden vrijdag 8 oct. begonnen 's mor
gens half vijf - Metten, Lauden en Priem - om 
kwart voor twaalf de kleine uren en des mid
dags om twee uren de Vespers en Completen. 
Zoo is dan eindelijk de abnormaliteit verdwe
nen na reeds een bestaan van 65 jaren van dit 
huis. De communiteit telt heden 21 Priesters en 
7 Broeders T 17 

Meer dan veertig jaar ijverde hij onafgebroken voor 
de ontsluiting van de geschiedenis van de streek en 
van de Orde van het H. Kruis. En dat deed hij op 
zijn manier. Omdat hij met name een heilige schrik 
had voor vervalste documenten en een grote afkeer 
van onvolledigheid, kwam hij er maar zelden toe 
zijn bevindingen te publiceren'8. Naast enkele kleine 
monografieën over oude kruisherenkloosters (o.a. 
over Hoorn 1 9 ) , schreef hij de geschiedenis van 
O.L. Vrouw van Heppeneert (Maaseik, 1912 en 
1924, 37 p.) en Geschiedkundig overzicht van 
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het O. L. Vr. Klooster der Eerw. Zusters Regu
liere Kanunnikessen der Orde van hetH. Graf 
te Kinroy, ter gelegenheid van het 50 - jarig 
bestaan, 1881 - 1931 (Maaseik, 1931, 24 p., 
ill.) Van zijn hand waren ook de Kroniek "Opt 
Endt", 1797 - 1822 20 en de Kroniek van 
Ophoven, 1814- 1832.2i Verder publiceerde hij 
een lijst van pastoors van Elen 2 2 en enkele gege
vens over de kapel van Wurfelt.2 3 

Wanneer hij vernam, dat zijn publicaties beknib
beld werden, trok Drost zich geërgerd terug op 
zijn kamer in het klooster. Deze kamer leek na 
verloop van tijd meer op een archiefkamer dan 
op een kloostercel. Want in de loop van de jaren 
verzamelde hij heel veel kostbare archiefstukken 
over Maaseik en omstreken. Aan hem is het te 
danken dat een aantal bundels notarisakten uit de 
17 d e en 18 d e eeuw en ook Maaseikse stads
rekeningen bewaard bleven. Na zijn dood schonk 
zijn confrater Willem Sangers ze respectievelijk 
aan het rijksarchief in Hasselt en aan het stadsarchief 
in Maaseik. 

De grootste verdienste van S. Drost lag wellicht in 
het verzamelen van alle familienamen en namen van 
plaatsen, gehuchten en boerderijen in Maaseik en 
omstreken. Om zijn verzameling aan te leggen raad
pleegde hij o.m. het stadsarchief van Maaseik en 
de parochieregisters van Ophoven, Kessenich, 
Aldeneik, Kinrooi en Elen. Sinds zijn overlijden in 
1945 hebben immers heel veel historisch, 
heemkundig en genealogisch geïnteresseerden in de 
bibliotheek van het kruisherenklooster zitten gras
duinen in zijn levenswerk.24 Zijn nagelaten steek
kaarten vonden de weg naar ontelbare publicaties. 
Een en ander werd al onmiddellijk na zijn dood dui
delijk. Kanunnik J. Coenen, architect Daniels en P. 
Hildebrand ofm. cap. citeerden de steekkaarten van 
Drost in hun publicaties25. 
Zijn arbeid wekt nog steeds verbazing: ruim 150.000 
methodisch gerangschikte steekkaarten26 met bio-, 
topo- en bibliografische aantekeningen. Het Docu
mentatiecentrum van Maaseik en de Geschied - en 
Heemkundige Kring van Kinrooi beschikken thans 
over een kopie van alle steekkaarten, voor zover 
de verzameling Drost nog volledig is. Het veelvuldig 
gebruik maken ervan heeft spijtig genoeg als ne
veneffect gehad dat diverse steekkaarten ontvreemd 
werden. Het geduld dat Drost bij het aanleggen van 
zijn verzameling aan de dag legde, werd blijkbaar 

niet gedeeld door alle 
geïnteresseerden, die er na 
zijn dood gebruik van maak
ten. 

Een belangrijke vraag, die 
beantwoord moet worden, 
luidt: was Drost betrouwbaar 
als kopiist? Uit de gevallen 
waarin én origineel én een 
kopie bewaard bleven, we
ten we dat nagenoeg geen 

enkele kopiist feilloos 
werkt. De meest voor
komende fouten kunnen 
we onderbrengen in drie 
domeinen: onbewuste 
fouten, bewuste fouten 
ter goeder trouw (de 
kopiist begrijpt de tekst 
niet goed en wijzigt op 

eigen gezag de basistekst om de kopie begrijpelijk 
te maken) en bewuste fouten ter kwader trouw (ver
vangen van woorden en zinnen door andere: 
interpolaties). Omdat Drost bij elke steekkaart 
secuur verwees naar de bron, waaruit hij zijn infor
matie overschreef, was het voor ons een klein 
kunstje om een aantal steekkaarten op hun betrouw
baarheid te toetsen. Naar ons aanvoelen heeft Drost 
geen fouten ter goeder en kwader trouw gemaakt. 
Wel troffen we nu en dan, zeg maar gerust heel af 
en toe, onbewuste fouten aan. Het gebeurde dat hij 
woorden en/of data moeilijk kon lezen. Dan noteerde 
hij verschillende mogelijkheden, eventueel vergezeld 
van een vraagteken. Ook bestond de mogelijkheid 
dat hij een spatie liet, om aan te geven dat hij een 
woord, naam of datum niet had kunnen lezen. 
Mogelijke fouten in de steekkaarten van Drost zijn 
dittografie (het herhalen van woorden), metathese 
(het verspringen van letters) en haplografie (het 
weglaten van een deel van een woord). We mogen 
dan ook gerust beweren dat Drost een bijzonder 
betrouwbare kopiist was. Zijn steekkaarten zijn 
even waardevol als de originele bronnen en door
staan glansrijk de zogenaamde herstellingskritiek. 

Drost vierde op 02 oktober 1942 zijn gouden 
kloosterjubileum. Enkele dagen voor zijn dood 
deelde hij aan één van zijn confraters mee: "De ge
schiedenis van Maaseik ligt klaar op mijn ka-
merr Deze confrater, Willem Sangers, voegde aan 
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deze woorden de volgende bedenking toe: "Naar 
den tegenwoordigen smaak van vele plaatselijke 
historici, heemkundigen en folkloristen, die soms 
meer schrijven dan ze weten, schijnt deze noeste 
en taaie verzamelaar een geleerde van 
ouderwetse hen stempel. Moest echter het genre, 
dat hij vertegenwoordigt, eenmaal uitsterven, 
dan zou het gemis zwaar gevoeld worden" 27 

Op 13 augustus 1945 werd Sybrand Drost begra
ven in Heppeneert. Zijn confraters liet hij een 
Memorieboek der Kruisheren van Maeseyck na2*: 
een geschiedenis van het Maaseikse kruisheren
klooster aan de hand van een verzameling relicten 
van kapittels en visitaties en een kort maar zeer 
nauwkeurig curriculum vitae van bijna alle prioren, 
subprioren, procuratoren en conventuales sedert 
1476. Net zo ijverig hij geweest was in het kopië
ren van registers en akten van notarissen, parochies 
en gemeenten, had Drost gespeurd naar verloren 
gewaande archiefstukken en documentatie van het 
Maaseikse kruisherenklooster. Daarin mocht hij 
gerust de hand reiken naar zijn illustere voorgan
gers: prior C.W.A. De Bruijn (1819- 1883; prior 
in Maaseik van 1855 tot 1865) en directeur H.P.A. 
Van Hasselt (1861 - 1905; directeur van het Col
lege van het H. Kruis van Maaseik, april 1896 -
1905) 2 9. 

Drost was kloosterbibliothecaris in Maaseik van 
1903 tot 1932 en kroniekschrijver tot aan zijn dood 
in 1945 3 0. In het archief van het Maaseikse kruis
herenklooster vinden we van zijn hand naast het hier
boven geciteerde Memorieboek onder meer: Kro
niek van Sybrandus Drost, 1702 -1914 (V. A. 21 
1), Aantekeningen van Sybrandus Drost uit het 
ajkondigingsboekje, 1855 -1899 (V. A. 2/2), Aan
tekeningen van Sybrandus Drost uit registers, 
1855 -1858 (V. A. 2/3), Kroniek van Sybrandus 
Drost, 1914 - 1919 (V. A. 2/4) en Kroniek van 
Sybrandus Drost, 1920 -1927 (V. A. 2/5). 
Welke activiteiten Drost als bibliothecaris ontplooide 
en welke boeken hij aankocht of geschonken kreeg, 
weten we niet. 

Een grote dag was ongetwijfeld 3 september 1927. 
Hij schreef toen: "Hier van Luijck per autokar 
gebracht de bibliotheek van Mgr. Mart. Hub. 
Rutten z.g. door de Hoogeerw. Mgr. geschonken 
en nagelaten aan de Kruisheeren alhier.''''31 

10 Dao raostj get 15 j uni 2001 


