
 

Michiel Izaäc Swarts Bevel (1778-1833), zandgraf 225, vak F 

Een man van de wiskunde en van gewicht(en) 
 

Personalia 

Geboren: 12 december 1778 te Amsterdam 

Zoon van Michiel Swarts Bevel en Johanna Eysenbroek 

Gehuwd met Anna Struijk op 6 februari 1803 te Haarlem 

Overleden: 26 december 1833 te Leiden 

Begraven: 31 december 1833 
 

Samenvatting 

Michiel Izaäc Swarts Bevel wordt in 1778 in Amsterdam geboren. Hij is het oudste kind 

en heeft nog een jongere zus. Als zijn vader overlijdt is Michiel zeven jaar; zijn moeder 

brengt haar twee kinderen onder in een weeshuis, waar Michiel tot zijn eenentwintigste 

jaar verblijft. 

 Michiel kan uitstekend leren en naast zijn schoolopleiding werkt hij tien jaar lang bij 

een boekhandel. Als hij het weeshuis rond het jaar 1800 verlaat, krijgt hij contact met 

de onderwijzer Van Bommel en via hem belandt Michiel in het onderwijs en wordt hij 

aangesteld als tweede leermeester op een stadsschool in Amsterdam.  

 Michiel leert de Haarlemse Anna Struijk kennen en in 1803 trouwen zij. Het echtpaar 

krijgt vijf kinderen: twee zonen en drie dochters. 

 Als Michiel een baan als onderwijzer in Leiden kan krijgen, verhuizen zij daarnaar-

toe. Michiel komt in Leiden in aanraking met diverse hoogopgeleide personen, die hem 

helpen zich verder te ontwikkelen.  

 Bevel is een uitstekend onderwijzer, die opklimt tot de hoogste rang. Michiel heeft 

veel aanleg voor wiskunde en gaat enkele leerboeken over wiskundeonderwerpen 

schrijven. Hij heeft veel contact met vriend en wiskundehoogleraar Speyert van der 

Eyk. Via hem lukt het Bevel om in 1812 de doctorstitel te bemachtigen. Ook is hij een 

aantal jaren wiskundeleraar aan de Latijnse school. Vanaf 1811 tot zijn overlijden in 

1833 is Michiel in diverse hoedanigheden betrokken bij de avondschool van Mathesis 

Scientiarum Genitrix.  

 In 1820 stopt hij met het geven van onderwijs en wordt hij aangesteld als ijker van 

het arrondissement Leiden. Er is dan net een nieuw matenstelsel ingevoerd, wat veel 

werk met zich meebrengt, waardoor hij enige tijd al zijn nevenactiviteiten moet staken. 

Dit werk is hem op zijn lijf geschreven en geeft veel voldoening. Bevel is een vriendelijk 

en behulpzaam iemand, die goed met de winkeliers overweg kan. Het schrijven van 

boekjes doet hij ook graag en hij publiceert er een tweetal over het ijkstelsel.  

 Hoewel hij verder een goede gezondheid heeft, werkt zijn spijsvertering niet 

optimaal. In 1833 worden deze problemen zo groot dat hij er aan overlijdt. Michiel Izaäc 

Swarts Bevel is dan vijfenvijftig jaar oud. 



Volledige versie 
 

Jeugd 

Michiel Izaäc Swarts Bevel wordt op 12 december 1778 te Amsterdam in een 

doopsgezinde familie geboren. Hij is de zoon van Michiel Swarts Bevel en Johanna 

Eysenbroek. Naast de voornamen Michiel Izaäc en de dubbele achternaam Swarts 

Bevel komt hij in archieven en andere stukken ook vaak voor met de enkele achter-

naam Bevel en Michiel Izaäc Swarts als zijn voornamen. Zelf schrijft hij zijn naam 

meestal als M.I.S. Bevel. 

 Zijn vader is grutter en afkomstig van een wat verarmde tak van een redelijk 

welgestelde Haarlemse familie. Zijn moeder, ook uit Haarlem afkomstig, is een dochter 

van Pieter Eysenbroek, een bekende maker van wetenschappelijke instrumenten.  

 Als Michiel zeven jaar is, overlijdt zijn vader en blijft zijn moeder met hem en een 

jongere zus, Margaretha, achter. Na enkele jaren ziet moeder Johanna geen kans haar 

twee kinderen verder op te voeden en worden zij opgenomen in het weeshuis van de 

doopsgezinde gemeente ‘De Zon’ in Amsterdam. 
 

 
Weeshuis De Zon 

 

Michiel is een voorbeeldig en leergierig kind. Al vroeg blijkt zijn aanleg voor de weten-

schap en hij zou zeker naar de universiteit zijn gegaan, maar dat was een stap die 

weeshuiskinderen niet maakten. Wel staan de regenten van het weeshuis toe dat hij 

wordt opgeleid voor de boekhandel en daarvoor plaatsen ze hem in de boekhandel 

van de heer De Bruin, waar hij tien jaar lang ijverig werkzaam is.  



 Vele vrije uren besteedt Michiel aan zijn opleiding, vaak tot in de nachtelijke uren. 

Maar ook neemt hij baantjes aan om wat te verdienen. Als hij op eenentwintigjarige 

leeftijd het weeshuis verlaat, heeft hij met allerlei baantjes ƒ 138,38 bij elkaar gespaard, 

voor die tijd een aardig bedrag. 

 

Onderwijzer en huwelijk 

Omstreeks 1800 maakt Michiel kennis met Jan van Bommel, destijds onderwijzer op 

een stadsschool te Amsterdam. Hierdoor krijgt hij belangstelling voor het onderwijs en 

onder diens leiding gaat hij zich hierin bekwamen.  

 Op 21 december 1801 wordt 

Michiel Bevel als tweede leer-

meester aangesteld op een van 

de stadsscholen in Amsterdam. 

Een jaar later, op 30 december 

1802, stapt hij over naar Leiden, 

waar hij op de stadsarmenschool 

in het St. Elisabeth Gasthuis Hofje 

wordt aangesteld. 

 Na op 14 januari 1803 in 

ondertrouw te zijn gegaan, treedt 

 
Plattegrond St. Elisabethgasthuis met Armenschool 

Michiel op 6 februari van dat jaar in het huwelijk met de Haarlemse Anna Struijk (1777-

1853), een doopsgezinde vrouw. Met haar krijgt hij vijf kinderen. 
 

 
Bericht van ondertrouw 

 

In Leiden maakt Bevel kennis met diverse interessante personen, die hem onderricht 

geven in allerlei onderwerpen: bij de hoogleraar M. Siegenbeek volgt hij onderwijs in 

de Nederlandse taal, van de predikanten J. van Geuns en G.H. Reiche leert hij Duits 

en van de hoogleraar S. Speyert van der Eyk wis- en natuurkunde [Siegenbeek, 

Reiche en Speyert van der Eyk zijn ook op Groenesteeg begraven]. 



 Bevel is een goed onderwijzer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de notulen van de Leidse 

schoolcommissie. In juni 1804 meldt de voorzitter van de commissie, de school-

opziener A. Blussé de Jonge, dat hij hem toestemming heeft gegeven om naar 

Haarlem te gaan en hij heeft het volgende getuigschrift meegegeven: 
 

M.I.S. Bevel, Eerste Meester in een der Leidsche Stadsschoolen van mij een aanbeve-

ling verzocht hebbende, om aan het departementaal schoolbestier, zitting houdende 

te Haarlem, door een goed getuigenis omtrent de waarneming van zijn post, en zijn 

verder gedrag, geeft hem zulk een getuigenis ten gemelde einde. 

 Zooveel te gereder als de Commissie van Toeverzicht over de Leydsche stads-

schoolhouders, steeds zeer voldaan is over het onderwijs, den leertrant, de lust tot 

oefening, en de goede zeden van meester Bevel, wat zich bij alle gepaste gelegen-

heden tot een genoegen maakt hem blijken te geven van haar tevredenheid. 
 

 Bevel moet naar Haarlem voor zijn bevoegdheid als onderwijzer, waarvoor hij een 

examen moet afleggen. Hij slaagt daarvoor met glans, krijgt een ‘volledig getuigschrift’ 

en daarnaast een extra schriftelijk bewijs van zijn meer dan gewone kennis van 

wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. 

 In 1806 wordt een nieuwe bevoegdheidsregeling ingesteld met vier graden, van 

vierde rang oplopend tot eerste rang. De in Haarlem aan Bevel gegeven bevoegdheid 

wordt gewaardeerd als een diploma van tweede rang, maar daar neemt hij geen 

genoegen mee. Op 15 april 1807 reist hij weer naar Haarlem voor het diploma eerste 

rang. Daar aangekomen, hoeft hij geen examen te doen, want besloten wordt bij 

eenparige stemmen, zonder nader examen eene Acte van den eersten Rang te 

verlenen. 

 Die eerste rang wordt, zeker in de beginjaren, maar zelden verleend. Bevel is 

eigenlijk te hoog geschoold voor een meester op een armenschool, maar zijn jaar-

salaris van ƒ 800 is niet slecht; heel wat schoolmeesters verdienen minder. Verder 

verdient hij nog wat bij met het geven van privélessen. Al met al bevalt het hem goed 

en blijft hij tot 1820 meester op de armenschool. 

 

Auteur 

Naast het lesgeven schrijft Bevel ook 

over onderwijskundige zaken. In 1806 

verschijnt zijn eerste onder de titel 

Vervolg op: De eerste beginselen der 

rekenkunde, voorgesteld in vragen en 

antwoorden: ten dienste der scholen 

door Jan Brunt, in leven stadsschool-

houder te Leyden.  

 Het boekje wordt goed ontvangen, 

een recensent noemt het ongemeen 

gelukkig geslaagd, en wordt in de jaren 

1819, 1824 en 1840 herdrukt.  

 
Rekenboekje van Jan Brunt (1802) 



Het is een boekje dat past in de didactische opvattingen van die tijd. De vorm van 

vragen en antwoorden is redelijk populair in het begin van de 19de eeuw. Er wordt in 

het boekje geprobeerd het hoe en waarom van de rekenregels uit te leggen. Bevel 

toont zich, in navolging van Jan Brunt1, een moderne schoolmeester.  

 

Wiskunde 

Bevel is breed ontwikkeld, van vele markten thuis, 

maar zijn grootste liefde is de wiskunde. Hij wordt 

daarbij geïnspireerd en geholpen door zijn vriend de 

hoogleraar Simon Speyert van der Eyk (1771-1837). 

Bevel heeft een aantal wiskundige publicaties op zijn 

naan staan, vaak een bewerking en uitbreiding van 

al eerder verschenen boeken. In 1807 publiceert hij, 

in samenwerking met Speyert van der Eyk, een 

vertaling en bewerking van Eulers2 Volledige inlei-

ding tot de algebra.  

 Een paar jaar later verschijnt van zijn hand een 

herziene en uitgebreide uitgave van Steenstra’s 

Grondbeginselen der meetkunst.3 In 1820 publiceert 

Bevel een ander belangrijk werk: een volledig 

herziene en vermeerderde uitgave van het veel 

gebruikte boek van Morgenstern: Werkdadige meet-

kunst, ten dienste van ingenieurs en landmeters. 

 
Volledige inleiding tot de algebra 

 De samenwerking met Speyert van der Eyk leidt in 1812 ook tot een promotie, 

hoewel Michiel Bevel niet aan de universiteit heeft gestudeerd. Dat was mogelijk omdat 

Nederland destijds was ingelijfd door het Franse Keizerrijk en de Leidse universiteit in 

feite geregeld werd door één man, rector Sebald Brugmans (1763-1819). Speyert van 

der Eyk heeft van deze situatie geprofiteerd om voor zijn vriend de doctorstitel te 

verkrijgen.  

 Die vriendschap zal in 1828 onverwachts eindigen als Bevel een artikel over een 

klassiek onopgelost probleem publiceert. Het betreft de kwadratuur van de cirkel: of 

en hoe je met uitsluitend de passer en de liniaal een vierkant kunt construeren met 

dezelfde oppervlakte als een gegeven cirkel.4 Bevel meent een oplossing voor dit 

probleem gevonden te hebben. Hij legt zijn bevindingen voor aan Speyert van der Eyk, 

die geen fout kan ontdekken, maar het niet vertrouwt en zijn vriend adviseert niet tot 

                                            
1 Jan Brunt (1777-1803), meester van een andere armenschool in Leiden, schreef in 1802 het reken-
boekje De eerste beginselen der rekenkunde, voorgesteld in vragen en antwoorden, ten diensten der 
scholen.  
2 Leonhard Euler (1707-1783) was een Zwitserse wis- en natuurkundige die het grootste deel van zijn 
leven doorbracht in Rusland en Duitsland. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste 
wiskundigen aller tijden. 
3 Steenstra (1731-1788) was een voorganger van Speyert van der Eyk als hoogleraar wiskunde aan 

de universiteit van Leiden. 
4 Het vraagstuk over de kwadratuur van de cirkel heeft eeuwenlang vele wiskundigen beziggehouden. 
Pas in 1882 werd onomstotelijk bewezen dat het vraagstuk onoplosbaar is. 



publicatie over te gaan. Bevel slaat het advies in de wind en laat zelfs weten dat 

Speyert van der Eyk geen fout heeft kunnen ontdekken. Deze is not amused en neemt 

publiekelijk afstand van Bevel met de volgende ingezonden brief in de Algemeene 

Konst- en Letterbode van 7 november 1828:  
 

 

Leiden den 1sten November 1828.  

 

Mijn Heer ! 

 

UE. zult mij zeer verpligten, het onderstaande uw geacht Weekblad, aanstaande 

Vrijdag, te willen plaatsen. 

 

Zonder mij in het breede uit te laten, ten opzigte der Verhandeling over de 

Quadratuur of Inhoudvinding van den Cirkel in eenen meetkundigen zin, door den 

Heer M.J.S. Bevel, A.L.M. Phil. Doct. &c. alhier, onlangs uitgegeven, acht ik echter 

aan mij zelven verpligt, het volgende aan het geëerd publiek deswegen, mede te 

deelen. 

Ik heb aan gemelden Heer mijn gevoelen, nopens zijn stukje, op zijn verzoek, vóór 

dat het uitgegeven was, gul uit gezegd, en hem afgeraden, hetzelve door den druk 

publiek te maken. 

Intusschen wil ik niet ontkennen, hem ook gezegd te hebben, dat, indien zijne 

oplossing waar was, 'er alsdan eene zeer eenvoudige constructie bestond, om de 

middellijn of radius van eenen cirkel te bepalen, wiens halve omtrek gelijk een 

gegeven regte lijn, zoude zijn. 

Dit is de Tweede Oplossing, zie fig. I. van gemeld werkje, op bladz. 13 van onder 

te vinden, en, op mijn' naam, aldaar vermeld. 

Ik had dus alleen verlang, dat, zoo de Heer Bevel dezelve als aan mij verschuldigd 

had willen opgeven, hij die vermelding door de eerst bovenstaande curcyf gedrukte 

woorden had laten voorafgaan, als, op die voorwaarde alléén, door my zoodanig 

voorgesteld. 

 

Ik heb de eer te zijn,  

 

Uw bestendige Lezer 

S. Speyert van der Eyk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Leraar aan de Latijnse school 

In 1816 wordt Bevel de eerste leraar wiskunde 

aan de Leidse Latijnse school in de Lokhorst-

straat. Latijnse scholen waren een voorbereiding 

op het universitaire onderwijs. Koning Willem I 

had bepaald dat voortaan op de Latijnse scholen 

ook wiskunde moest worden gegeven. Het was 

niet gebruikelijk dat onderwijzers van een armen-

school hiervoor in aanmerking kwamen, maar de 

curatoren van de Latijnse school in Leiden durven 

het wel aan met Bevel, die vanaf 1814 al wiskunde 

geeft bij het genootschap Mathesis Scientiarum 

Genetrix, iets wat hij tot zijn overlijden zal blijven 

doen (zie ook verder in dit artikel).  

 In een brief van 13 januari 1817 aan de 

commissaris-generaal van het departement van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die geïn- 

 
Latijnse school Lokhorststraat 

formeerd had hoe het stond met het wiskundeonderwijs, berichten de curatoren dat 

Bevel dit onderwijs met uitmuntend succes verzorgt. 

 Tot de wiskundeonderwerpen behoort onder andere het decimale stelsel van maten 

en gewichten, waarin Bevel zeer bekwaam is. Hij oefent dit leraarschap in de wiskunde 

uit naast zijn baan als onderwijzer van de armenschool en tegen een jaarsalaris van 

ongeveer ƒ 200,-. 

 

Arrondissementsijker 

In 1820 neemt Bevel ontslag als onderwijzer van de armenschool en als leraar op de 

Latijnse school: hij wordt namelijk op 14 maart van dat jaar bij Koninklijk Besluit aange-

steld als ijker in het arrondissement Leiden. Ook in datzelfde jaar verschijnen van zijn 

hand twee boekjes: Tafel van vergelijking van het oude gewigt met het nieuwe gewigt 

en Tafelen van herleiding en nieuwe Nederlandsche lengte-, vlakte- en ligchaams-

maten, gewone of koomans, goud en zilversmits, essaieurs, juweliers en medicinale 

gewigten, benevens de muntspecien. 

 Het arrondissement omvat, behalve de stad Leiden, ook de kantons Noordwijk en 

Woubrugge, en vanaf 1824 eveneens Woerden en omstreken. De eerste jaren zijn er 

naast Bevel ook twee adjunctijkers, namelijk B. de Moen en J.H. Meeler. Als deze 

heren in 1824 respectievelijk 1825 overlijden, worden er voor hen geen opvolgers 

benoemd.  

 De eerste jaren zijn druk vanwege het nieuwe matenstelsel, maar later kan Bevel 

naast deze functie ook enkele bijbanen aannemen, zoals we later zullen zien. De 

aanstelling tot arrondissementsijker is voor Bevel niet alleen een kans om na bijna 

twintig jaar in het onderwijs iets anders te gaan doen, maar deze benoeming is ook 

zeer eervol en een erkenning voor zijn kwaliteiten. 

 Als ijker krijgt Bevel een deel van de ijkinkomsten, maar alles boven de ƒ 1.200,- 

per jaar moet hij afdragen aan het Rijk. Bovendien moet hij zijn onkosten voor eigen 



rekening nemen. Het is maar de vraag of hij er financieel beter van is geworden dan 

met zijn hoofdbaan als onderwijzer en zijn bijbaan als leraar. De onkosten die voor 

eigen rekening zijn vallen wel mee, maar het is wel prettig dat de regeling in 1823 wordt 

aangepast, vooral omdat hij kort daarna zijn adjunctijkers kwijtraakt en een groot 

gebied moet bestrijken wat veel reiskosten met zich meebrengt. 

 Vanaf 1823 krijgt hij een vast bedrag als onkostenvergoeding, wat later wordt 

omgezet in vergoeding op declaratiebasis. Bevel gaat slordig om met zijn declaratie-

mogelijkheid: hij dient zijn onkosten over de jaren 1828 tot en met 1830 pas in 1831 

in, waarna hij alleen de onkosten van het laatste jaar terugkrijgt; die over 1828 en 1829 

worden niet meer uitbetaald. 

 Winkeliers zijn vanaf 1822 strafbaar als er nog oude maten en gewichten worden 

gebruikt, maar Bevel is coulant en geeft hen voldoende tijd om naar het nieuwe 

systeem over te stappen. Pas in 1826 worden op zijn aanwijzing drie winkeliers tot een 

boete van ƒ 10,- veroordeeld. In 1827 worden opnieuw drie winkeliers veroordeeld. De 

rechtbank legt nu een veel hogere boete op: ƒ 30,-. 

 Ook meldt Bevel eind 1824 aan Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland dat hij vervalsingen heeft 

aangetroffen van zijn persoonlijk ijkmerk. Na uit-

gebreide nasporingen wordt de inmiddels overleden 

adjunctijker van Gouda, de heer P. van der Lee, ervan 

verdacht deze te hebben gebruikt. Op het Goudse 

ijklokaal worden ze echter niet teruggevonden en ook 

zijn weduwe weet van niets. Verder onderzoek heeft 

geen zin en Bevel moet hierin berusten.  
 

Persoonlijk ijkmerk van Bevel 

 

Bijbanen 

Michiel Bevel heeft vanaf 1823 tijd voor nevenfuncties. In dat jaar gaat hij wiskunde 

geven op de dure particuliere kostschool Noorthey in Leidschendam. Deze kostschool 

is gesticht door Petrus de Raadt (1796-1862), die een onderwijsbevoegdheid eerste 

rang had en op zijn kostschool een modern programma aanbiedt met klassieke en 

moderne talen, en ook wis- en natuurkunde. Bevel geeft daar twee keer per week 

rekenkunde, meetkunde en natuurkunde tegen een trimestervergoeding van ƒ 100,-. 

Als dit onderwijs in 1828 is uitgegroeid tot een fulltime baan, neemt hij ontslag. 

 Bevel neemt in dat jaar wel weer een andere bijbaan aan: leraar wiskunde op het 

Corps Officieren der Afdeling Kurassiers No. 3, dat in Leiden gelegerd is. Als in 1830 

de Belgische Opstand uitbreekt, vertrekken de kurassiers naar het strijdtoneel in België 

en komen Bevels werkzaamheden voor het leger ten einde.  

 Maar hij kan het lesgeven niet laten en in juni 1831 wordt Bevel leraar wiskunde aan 

een particuliere kostschool van de heer Van den Broek in Noordwijk-Binnen, van 

oorsprong een Latijnse school. Als zijn gezondheid in 1833 achteruitgaat, stopt Bevel 

in september van dat jaar.  

 

 

 



Onderwijzer aan Mathesis 

Bevel, die woonde op de Pieterskerkgracht nr. 20, in het pand waar tegenwoordig de 

firma Hoppezak gevestigd is, heeft langdurig, van 1811 tot zijn overlijden, lesgegeven 

op het befaamde Leidse Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix (MSG). Op het 

MSG werd technisch avondonderwijs voor jongeren gegeven, waaronder wiskunde. 
 

 
Pieterskerkgracht in het begin van de negentiende eeuw (Litho van G.J. Bos) 

 

 Bevel wordt in 1813 voorzitter van de onderafdeling Physisch Genootschap en in 

1814 gaat hij twee uur per week wiskundelessen geven als opvolger van de docent 

Beckschneider, die naar Breda vertrekt. Bevel ontvangt hiervoor ƒ 75,- per jaar. Als 

Bevel in 1820 ijker wordt en het daarmee in het begin zeer druk heeft, ontstaan er 

problemen. Hij verzuimt regelmatig zijn lessen en het bestuur vraagt hem of er niet 

beter een ander benoemd kan worden. Bevel is zelf ook al tot dit inzicht gekomen en 

stelt voor dat de gebroeders De Pecker zijn lessen overnemen en dat hijzelf een oogje 

in het zeil houdt. Aldus wordt besloten. 

 In 1821 komt Bevel in het bestuur van MSG in de kwaliteit van ‘hoofdonderwijzer’, 

hoewel hij er zelf geen onderwijs meer geeft. Eind 1822 komt hij in de schoolcommis-

sie, die de dagelijkse gang van zaken op MSG regelt. Dit betekent dat hij wekelijks 

vergadert, regelmatig lessen bijwoont, zieke docenten vervangt en veel werk heeft aan 

examenzaken en prijsuitreikingen.  

 In 1823 is er behoefte aan lessen in doorzigtkunde, tekenen in perspectief. Bevel 

gaat deze lessen geven en schrijft een handleiding voor dit onderwijs. Een paar jaar 

later, in 1826, schrijft hij samen met Pieter Rijk een volledig herziene uitgave van het 

leerboek van Pieter van Campen, de oprichter van MSG, over Grondbeginselen der 



bouwkunstige Rekenkunde. In de jaren 1827-1831 verschijnen van de hand van Bevel 

en Rijk nog drie boekjes over een nieuwe rekenmethode. 

 Bevel blijft het MSG trouw tot zijn overlijden eind 1833. Hij heeft enorm veel werk 

voor dit genootschap verzet, na 1821 zonder enige vergoeding.  

 

Zijn levenseinde 

Bevel heeft een goede gezondheid, die hem in staat stelt zijn verschillende activiteiten 

tot ieders voldoening uit te voeren. Zijn enige fysieke probleem is zijn spijsvertering. In 

mei 1833 leidt dit ertoe dat zijn eetlust bijna geheel is verdwenen. Na een ziekbed van 

drie maanden, overlijdt hij in de nacht van 25 op 26 december. Hij is dan vijfenvijftig 

jaar oud. 

 Michiel Izaäc Swarts Bevel was een geestig, vrolijk, gezellig en hulpvaardig 

persoon. Er werd gezegd dat niemand in zijn houding, gebaren of woorden een 

wiskundige zou hebben herkend. Een tijdgenoot zei het zo: In den gezelligen kring was 

hij geheel geest en leven, zodat niemand alsdan in hem, hetzij in houding, gebaren of 

woorden, den mathematicus zou hebben herkend, maar hij in integendeel altijd het 

meest tot de vreugde toebragt. 

 Bevel zal ook een goede vader van zijn vijf kinderen zijn geweest. Bij zijn overlijden 

waren er nog vier in leven. Zijn twee zonen, Cornelis Struijk Bevel (geboren in 1808) 

en Pieter Swarts Bevel (geboren in 1814), treden in de voetsporen van hun vader: de 

eerste wordt ijker, de tweede onderwijzer. 
 

 
Leydse Courant 30 december 1833 

 
 Op 31 december 1833 wordt Michiel Izaäc Swarts Bevel op de begraafplaats aan 

de Groenesteeg begraven in zandgraf 225. Op dit graf is geen zerk meer aanwezig, er 

resteert slechts een paaltje met het grafnummer. Later zijn in dit graf ook zijn echt-

genote Anna Struijk (in 1853) en oudste zoon Cornelis (in 1880) ter aarde besteld. 



 
Paaltje op zandgraf 225 
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