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JACOB SAl\fUEL SPEYER. 

N u ik ga beproeven U leven en werken te schetsen van ons 
overleden medelid Sl>J<~nm, moge het U niet verwonderen, dat ook 
ik, gelijk ~oovelen vóór mij die in hetzelfde geval verkeerden, 
moet beginnen met een beroep te doen op Uwe welwillendheid. 
Immers om ook het 1 e ven van iemand te schetsen moet men, wil 
die schets niet zeer oppervlakkig uitvallen, meer intiem met den 
hetrokken persoon bekend geweest zijn. Tot mijn spijt kan ik dit 
van mijzelven ten opzichte van SPEYER niet zeggen. Ik ontmoette 
hem eigenlijk alleen bij gelegenheid onzer Akademie-vergaderingen 
en gevoel dus een drukkend te kort aan gegevens van meer per
soonlijken aard. Doch het verheugt mij reeds dadelijk te kunnen 
mededeelen, dat deze lacune altans eenigermate is kunnen worden 
aangevuld door welwillende mededeelingen van verschillenden aard. 
Verplichting te dezen opzicht.e heb ik in de eerste plaats aan den 
zoon van onzen SPI~YER, Mr. NICOL SPEYER, die mij een en ander 
omtrent de uiterlijke omstandigheden van zijns vaders leven mede
deelde en mij ook verschillende dokumenten ter hand stelde, die 
het mij mogelijk maakten iets dieper in SPEYER'S leven door te 
dringen. Zoo wist ook de oud-rector van het Amsterdamsche Stede
lijke gymnasium, Dr. MEYER, die SPEYER reeds als knaap gekend 
had, mij eenige gegevens van waarde te verstrekken. Ik vond ook 
eeu oud-leerling, Pl'of. HlllZINGA te Groningen ,bereid mij in te 
lichten en, wat voor mij voor dit levensbericht van de allergrootste 
waarde was, ook den Heer .1<'. D. K. BOSCH, doctorandus, thans 
doctor in de Nederlandsche Letteren te Leiden, die zijne dissertatie 
onder SPEYER'S leiding bewerkend uit den aard der zaak zeer ,:eel 
en 'zeer intiem met hem in aanraking kwam. Zoo het beeld, dat 
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ik van SPEYER als akademisch docent kan geven, eenigszins geslaagd 
zal kunnen heeten, hen ik dit hoofd7.akelijk aan Dr. BOSCH ver
schuldigd. Het is hier de plaats aan al diegenen, die mij zoo 
vriendelijk behulpzaam waren de noodige gegevens bijeen te brengen, 
mijn warmen dauk te betuigen. 

Hij, die voor Uwe ..-ergadering het levensbeeld van een overleden 
medelid te teekenen heeft, vraagt zich allereerst af, iJ 0 e hij dit 
doen zal. Sommigen onzer zijn van oordeel, dat het in dezen kring 
uitsluitend aankomt op de wetenschappelijke beteekenis van den 
overledene en dat zijne levCllsomstalldigheden gevoegelijk kunnen 
onvermeld gelaten worden. Anderen daarentegen meenen, en uit 
de inleidende woorden door mij gesproken valt áf te leiden, dat 
ik mi.j onder die "anderen" schaar, dat, om iemands wel·ken te 
beoordeelen en naar volle waarde te schatten, wel degelijk die 
werken moetelI beschouwd worden in het kade,· der levensomstalldig
lteden. Dit is, dunkt mij, vooral het geval bij SPEY]~R: ziet men 
onder hoe 'vaak moeilijke omstandigheden en hoe drukke ambts
bezigheden zijne voortreffelijkste werken tot stand kwamen, dan strekt 
dit tot nog grootere waardeering van zijn arbeid. 

JACOB SAMllEJ, SPEYElt werd geboren den 20·ten December 1849 
te Amsterdam. Zijn vader, een mathematicus eerst bU het lager 
daarna bij het middelbaar onderwijs werkzaam stierf reeds op 37-
jarigen leeftijd vóór de geboorte van zijn eenig kind; ook zijne 
moeder heeft ~PEYER niet gekend, daar deze reeds onmiddellijk na 
zijue geboorte overleed. De jeugdige SPEYER werd opgevoed door 
zijn oom N. CALISCH, den broeder zijner moeder, bij wien nog 
twee andere pleegkinderen in huis waren. Door den bekenden 
A. C. '\V ERTHEIM, die zich zeer voor den jongen SPEYER interesseerde, 
werd hij financieel gesteund, zoodat hij na het gymnasium van 
1861-1 S 6 5 te hebben afgeloopen zich in staat gesteld zag te 
studeeren. Reeds op zijn 15de jaar, den ] 2den Sept. 1865, schreef 
hij zich zelf aan het Athenaeum illustre als student in de letteren 
in en volgde de colleges vooral van BOOT, die toen Latijn en 
Grieksch doceerde, van JORISSEN en LAND. Studiegenooten uit den 
Amsterdamschen tijd waren o. a. H. P. MEYER, de vorige rector 
van het Amsterdamsche Stedelijke gymnasium en Z. DE BOER, de 
rector van het Tielsche gymnasium. Dat de jeugdige SPEYER een 
student van buitengewonen aanleg en groote werkkracht was, blijkt 
wel ten duidelijkste hieruit, dat hij, nog pas even 19 jaar oud, 
den 26sten Maart 1868 door de beantwoording eener prijsvraag dool' 
de Utrechtsche Universiteit uitgeschreven, de zilveren medaille 'ver-
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wierf. De benn twoorcling der prijsvrm'g, die, onultgege\'ell geblevéll, 
thans herust in het archief der letterkundige faculteit te Utrecht, 
heeft tot titel: "Commentatio de conditione dOlllestica et civili femi
narum in imperio Romano a priscis temporibus ad aetatem Con
stantini Mngni." Het werk omvat 168 folici paginas compres ge
scht'even met tal van aunteekeningen; al is het Latijn hier en daar 
schooljongellsachtig en incorrect, het laat zich prettig lezen ell 
getuigt vooral van de singularis industria in variis argumenti par
tibus explicandis, zooals het in 't judicium luidt. De zaak is breed 
opgezet; ook de reehtsbronnell z~in verwerkt en de levensbeschrijver 
van den later beroemd geworden Sanskritist bemerkt met eenige 
verrassing dat de schrijver reeds toen kennis gemaakt had met de 
heilige taal der Brahmanen. Daal' aan het Athellaeum illustre geen 
akademische examina kondcn worden afgelegd, moest dit aan eene 
U lIi versiteit plaats villdell. J n dit geval werd het candidaats-examen 
te Utt"eeht afgelegd, en wel na driejarige studie. Ik Villdt vermeld 
in het Album Candidatonun et Doetorum Philosophiae theoreticae 
et Litermum in Academin rl'rajectina onder 1868, 26 Sept.: 
",JACOBUS S.HIUEL SPEYER, Amstelodalllensis Athenaei illustr. Amstel. 
alumnus candidatus renuntiatus est ut aliquando in Litteris summos 
honores consequeretur, haud sine laude." 

Het is mij niet duidelijk geworden, wat SPEYER bewogelJ heeft 
te Utrecht het candidaats-exameu af te leggen, en niet te Leiden, 
waal' hij als candidaat zijne studie voortzette, aangetrokken dool' 
mannen als KERN, COBET en GOUDSMl'f. Hier werd hij, zooals zich 
wel liet vel'wachten, vooral door zijn leermeester KJntN medegesleept. 
De Leidsche studiejaren zullen wel tot de gelukkigste van zijn jonge 
leven behoord hebben, toell hij leerling was van die voortreffe
lijke leermeesters en zulke vrienden had als VERDAM en POT,ENAAR. 
Van zijn Amsterdmnschen studietijd hoorden zijne kinderen dan 
ook betrekkelijk weinig, wel sprak hij hUil herhaaldelijk van den 
heerlijken Leidschel1 studententijd. Reeds vóór zijne promotie, die 
op 21 Dec. 1872 magna cum laude plaats vond, had SPEYER eene 
aanstelling als leeraar in de oude talen bij de Hoogere Burger
school te Hoorn gekregen, waar hij geen vol jaar werkzaam was, 
om daarna, in November 1873, eerst als leeraar voor de klassieke 
talen aan het Amsterdamsch gymnasium en sinds 15 Oct. 1 ~ 7 7 
ook als Lector in het Sariskrit aan de Gemeentelijke Universiteit 
werkzaam te zijn. Deze laatste hetrekking aanvaardde hij met eene 
open bare les. Voor de gymnasiasten bleek SPEUR een voortreffelijk 
docent te zijn. Reeds in de laagste klassen boeide zijn onderwijs 
in 't Latijn de kinderen. Hij lette er stt'eng op dat de hoofdfeiten 
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deugdelijk gcmclllorizeerd werden en knoopte dan allerlei wetens
wilardige en OI~twikkelellde mededeelingen aan de leerstof vast, èn 
om door die aankllooplnggpunten het behandelde gemakkelijker te 
doen vasthouden, èn om op die wijze verband te leggen tussel!ell 
reeds aan de leerlingen van elders hekende feiten. Zoo was het 
vooral het verhand luet het Franseh dat de leerlingen al spoedig 
moesten gevoelen. Vaak was het hun eene verrassing te vernemen, 
dat dit of dat Latijnsche woord, en die of die op 't eerste gezicht 
vreemde zins-constmctie hun eigenlijk al lang bekend waren uit 
een ander taalgebied dan het Latijn. Vooral de meer begaafden 
en belangstellenden onder zijne toehoorders profiteerden enorm veel 
\'an zijne lessen, de minder begaafdelI en de tragen van geest of 
wil onder hen werden wel eens gevoelig op hun te kort aan helang
stelling of goeden wil gewezen. Geen wonder dan ook dat, toen 
SPI'Y.ER in 1889 het Amsterdamsch gymnasium verliet, zijne leer
lingen dit zeer betreurden en blijk gaven van de groote sympathie, 
die zij voor hem gevoelden, door hem eene serenade aan :ájlle woning 
aan de Stadhuuderskade te brengen en hem een blijvend gedaehtenis 
aan te bieden. lntusschen was ook SPEYER'S positie aan de ge
meentelijke Universiteit verheterd, daar hij den 9den Mei 1888 aldaar 
tot huitengewoon Hoogleeraar in het Sanskrit en zijne letterkunde 
benoemd werd, eene welverdiende erkenning voor hetgeen hij" tot 
dusverre voor het akademisch onderwijs geweest was. Hij aanvaardde 
dit amht op deu 24sten September met eelle rede: "de waarde van 
het Sanskrit voor de wetenschap der taal." W erdell zijne verdiensten 
als a ka d e m i ti C h docent op die wijze el·kend, hoe zijn wet e n
sc hap pel ij k werk gewaardeerd werd, kwam al spoedig daarop 
uit door zijne benoeming, in A pril 1889, tot Lid der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen; hij had toen immers reeds zijne 
Sanskrit Syntax geschreven. 

Niet lang heeft SPEYER het buitengewoon hoogleeraarsambt te 
Amsterdam vervuld; reeds in 1 SS9 werd hij geroepen om de plaats 
in te nemen aan de Universiteit te Groningen ledig gekomen door 
den dood van den Hoogleeraar in 't Latijn EMIL BAEHRENS. Niet 
dan na eenige aal'zeling besloot SPEYEll dit vereerend aanhod van 
een gewoon Professoraat aan te nemen; financieel ging hij daarbij 
niet vooruit, doch de overweging dat hij thans leeraar zijnde, in 
Amsterdam aaIl het gymnasium blijvend, hoogstwaarschijnlijk later 
het rectoraat zou moeten vervullen, welke werkkring den geheelen 
mensch zou eischen, en dat hij dus, door te blij ven wat hij was, 
later zijne geliefde studiën zou moeten iukrimpen, behaalde de 
overhand en zoo vertrok SPEn,R naar Groningen, waar hij den 

l 
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1O Maart het professoraat in 't Latijn en 't Sanskrit aanvaardde met 

eene rede: "de Latijnsche taal en hare betrekking tot de Linguistiek". 
In Groningen heeft SPEYER zijn gelukkigsten t\id gehad; nieuwe 
en blijvende vriendschapsbanden werden daar aangeknoopt, met vele 
collegas, o. a. Br.oK en, SPEYER'S buurman den tbans overleden 
VAN CALCAR ging hij intiem om; daal' lUim hij met roem het 
rectoraat waar; daal' werden zijne verdiensten door de regeering 
erkend door zijne benoeming tot Ridder in de Orde van den Neder
landschen Leeuw; daar mocht hij zijn zilveren huwelijksfeest vieren, 
immers reeds sedert 1877 was hij gehuwd met l-hNRIË'f'rE .10HANNA 
COH1~N, die hem een zoon' en een dochter geschonken had. rre 
Groningen eindelijk had hij vele uitstekende leerlingen, waarvan 
er ook "doorgingen" in het Sanskrit. Hij was Cl' een geliefd en 
hooggeëerd leeraar. 'Was het wouder, dat, toen onze KERN door 
eene onverbiddelijke wetsbepaling in 1903 gedwongen werd het 
professoraat neer te leggen, SPEYlm zijn opvolger werd, gewenscht 
èn door KIUtN zeI ven èn door de Leidsche faculteit? In alle opzichten 
moet SPEYER ûeh ovel' deze benoeming van gauscher harte verheugd 
hebben: van llll af aan zou h~i zich immers uitsluitend knnnen 
wijden aan de studie van dat vak, dat toch blijkbaar de allereerste 
plaats in zijn hart inuam. Dat jaar 1903 is voor SPEYER een be
teekenisvol en vruchtbaar jaar geweest: in éélle week hield hij twee 
magistrale redevoeringen, eene bij de overdracht van het rectoraat 
te Gl'oriingen op 21 September over: "Mos majorum" en eelle tweede 
over "de Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk" 
den 30sten September ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt. te 
Leiden. Nu had SPEYlm eerst recht de gelegenheid gevonden om 
zich ten volle te ontplooien. Met het volste recht kan worden uit
gesproken dat hij het door zijn voorganger beroemd geworden 
professoraat met alle eer vervuld heeft en dat hij een waardig op
volger van zijn leermeester is geweest. In de eerste plaats was hij 
een ideaal professor wat betreft zijn wetenschappelijk werk, dat 
omvangrijk en van groote vel'scheidenheid is geweest, Teekenend 
Vool' de wijze waarop hij meende als opvolger van KERN zijn pro
fessoraat te moeten opvatten is eene mededeeling van hem aan zijn 
oud-leerling den tegenwoordigen Groningschen Professor H{J]ZINGA 
gedaan: "Nu, als opvolgûr van KERN, voel ik mij verplicht ook 
iets aan Indonesische studiën te gaan doen." En dat dit geen bloot 
woord is gebleven, is mij uit zekere persoonlijke aanteekeningen 
vau SPErER geblèken. Hij had namelijk de gewoonte om in een 
"Electric Dial'y" dag aan dag verschillende notities te maken, Door 
de vriendelijkheid van Mr. N. SPEUR heb ik het voorrecht gehad 

3* 
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verscheidene vau die hoekjes ill te ûen. Mellige interessante hizon
derheid omtrent SPEYER'S neigingen en wat hem belang inboezemde 
blij kt uit deze boekjes, die als 't ware de annalen zijns levens z~j 11, 

in korte opmerkingen vervat. Van iederen dag zonder nitzolHlel'ing 
noteerde SI'EYEH daarin de m!lximaal- ell minimaaltelllperatulll', den 
wind en andere weersverschijnselen. Alle bezoeken, die hij en de 
zijnen ontvingen en die moestelI beantwoord worden, zijn hiel' aall
geteekend. Alle gevallen van huiselijken voor- en tegenspoed zijn 
hiel' gememoreerd. Ieder college met de behandelde stof en het nul' 
is daal' aangegeven. Van al de werkzaamheden, die Sl'EYI<:R in 
beslag nalllen, wordt hiel' nall w kemig verslag gevolIden. Hier ziet 
men als 't ware wor den al de voordrachten, die IJ ~i houden Wil, 

al de opstellen en grootere werken die geschreven werden. '1'111 vnn 
verspreide opmerkingen tijdens de lektuur gemaakt werden daar 
genoteerd. rit een van die hoekjes nu is mij gebleken, dat SPlmm 
zich ook ernstig heeft toegelegd op het Oud-javaansch. 

Al te kort, ruim tien jaren slechts, heeft SPEYER den leerstoel 
voor het Sallskrit te Leiden mogen bezetten. Zijne oud-leerlingen 
en leerlingen hadden juist de hoofden bij elkaar gestoken om hun 
leermeester te huldigen op den dag, waarop hij voor 25 jaar het 
professoraat zou hehben aanvaard, toen op het eind van October 
1913 de nieuwshIaden de droeve tijding hrachten, dat hij plotseling 
was weggenomen uit het volle leven, dat hij zeker nog gaarne vele 
jaren geleefd had, uit zijn werk, waaraall h ~j tot de laatste ure 
zijne heste krachten gewijd had, uit den kring van de zijnen en 
van zijne leerlingen, die hem niet missen konden. 

In SPEYER heeft onze vaderlandsche wetenschap een hoogbegaafd 
philoloog verloren van groote waarachtigheid, onzelfzuchtigheid en 
zelfverloochenende scherpte van kritiek; de Leidsehe Universiteit ver
loor daa,renboven in hem een hoogleeraar van een zeldzaam doceer
talent en van een warm hart voor en algeheele toewijding aall 

z~jlle leerlingen; ons vaderland derft in hem een man van levendige 
helangstelling voor ons hooger en voorbereidend hooger onderwijs, 
die van die belangstelling niet alleen in woorden heeft doen blijken. 
"Een hoogbegaafd philoloog", zeide ik, maar ook een veelzijdig 
philoloog, daal' h\1 zoowel Latinist als Sanskritist was. Om ver
schillende redenen evenwel, ééne van welke in mij zelven gelegen 
is, zal in dit levensbericht gepoogd worden hoofdzakelijk SPEYER'S 

vel'dienste als Sanskritist in het licht te stellen. Immers al heeft 

1 

ook het werk van den Latinist SPEYEll. veJerzijds lof geoogst, het I 
is toch voornamelijk als Sanskritist dat, hij bekend is en beroemd I 

j 
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is gewon]cn. Reeds het allereerste begiu vall SPEYEH.'S wetenschappe
lijk werk wijst in die richtiug. 

111 zijne dissel'tatie "de Ceremonia apud Indos quae vocatur Jäta
karma" behandelde Sl'EYElt de gebruiken del' Hindus bij eeue geboorte: 
meel' in 't bizondel' het. eerste nuttigen van voedsel, het medhäjammtl, 
het geven van de borst en andere daarmee direct verbondeu plechtig
heden. Vó6r SpJ;:nm was het gebied der zoogellaamde "huiselijke ge
bruiken" der oude Hindus zoo goed als onontgonnen; slechts HAAS had 
eene samenvattende beschrijving van den oud-indischen huwelijks-ritus 
gegeven. De bronnen waaruit geput moest worden, vloeiden toeu ter 
tijde llOg Hlaar schaarseh; nog slechts weinig teksten waren toegan
kelijk. SPEYER beschikte oyer slechts twee grhyaslitras: het .Äsvaläyàna 
en het KätJya. Doch dool' de hulp vall zijn leermeester KERN was hij 
zoo gelukkig de hand te kunnen leggen ook op de beschrijving dier
zelfde materie volgens nog twee andere Vedische scholen, die der 
Baudhäyanlyas en der .Äpastamhlyas, waarvan KERN de handschriften 
bezat. '''el is waar zijn deze laatstgenoemde bronllell niet uit de eerste 
hand, daar het prayogas z~in, d. i. uitwerkiugen der vaak zoo beknopte 
sütras, die de bekendheid met allerlei algemeen geldige regels ver
onderstellen. Ook daarom zijn deze twee laatst vermelde bronnen vrij 
troebel, omdat één handschrift eene la.cune heeft, die wel niet in het 
hs. is aangeduid, doch door SPEYElt met stelligheid werd aangewezen. 
'fhans, nu wij het eigenlijke grhyasiïtra van Apastamba kennen, weten 
wij dat die lacune heel wat grooter is dan SPEYER vermoedde. 
'J1egellwoordig immers zijn 011S niet minder dan v ij ft i en sütras be
kend, waal'\'an slechts drie nog onuitgegeven. Het spreekt dus vau 
zelf dat de voor ruim ,1,0 jaren door SPEYER ondernomen beschrij
ving vau het jätakarlllan, wanneer ze volgens de thans bekende 
bronnen olldel'llomen werd, er geheel anders zou uitzien en heel 
wat llIeer wetenwaardigs zou opleveren. De methode volgens welke 
SPEYElt het jätakarman beschrijft is deze. In eeu inleideud hoofd
stuk handelt hij over den nard der teksten, waaraan hij zijne ge
gevens. zal ontleellen: over wat men onder een sütra te verstmm 
heeft en over den vermoedelijken tijd van ontstaan en de auteurs 
van die werken, waarbij de alleszins juiste these wordt. verkondigd, 
dat die op -ä!/aJta uitgaande na men zooals Asvalayana nièt een 
bepaalden I)cl'soon aanduiden doch veeleer heteekellen : "toebehoorend 
aan", zoodat Mvalä!/allasütra niet beteekent "het Sütra door Asva
läyana samengesteld", doch "de SiHras der Äsvaläyanas"; deze Siïb'as 
zouden dan, en hier sluit SPEYER zich bij MAX MÜLUr.R aan, oor
spronkelijk de gebl'lliken van verschillende families (gotras) bevatten. 
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Na eelle uitvoerige beschrijving der bronnen wordt in het eerste 
hoofdstuk mn het eigenlijke werk aangegeven in welk verband het 
jätakarman optreedt, welke andere "sacramellten" er aan voorafgaan 
en onmiddelijk er op volgen. Bij de eigeniijke beschrijving van het 
jätakal"llHUl gaat de schrijver ZÓ() te werk, dat hij niet zij Ile vier 
brolJnen tot één geheel verwerkt, doch ze achtereenvolgens behan
delt. Hoewel dit bij de afwijkingen, die de verschillende beschrij
vingen opleveren, eensdeels de juiste methode mag heeten, is hier
van anderdeels het gevolg dat dezelfde feiten soms mecl'lllaleu 
moeten vermeld worden, daar immers, en ook hierop legt SPEYER 

den nadruk, in 't algemeen alle siUras wat de hoofdhuudelillgen 
betreft overeenstemmen en slechts in bijkomstighedell verschillen. 
Het derde en laatste hoofdstuk is gewijd aan de beschouwing van 
het hehandelde. Dit is het meest aantrekkelijk gedeelte der disser
tatie. De schrijver heelt gewcht lIaar parallellell van de Indische 
gebruikell hij verwante volken, hoofdzakelijk Germanen, Romeinen 
en Grieken, cn is er in geslaagd te bewijzell, dat aan het veelzijds 
overgeleverde gebruik om den zuigelilJg allereerst hOllig of melk 
te docn nuttigen het geloof ten grondslag ligt, dat men daardoor 
het kind een lang leven verzekert. In sommige opzichten wil hij 
wellicht iets te ver gaan: zoo zou men kUlll1en zeggell, dat het 
opnemen van het kind ten teeken dat meu 't erkent, en dat lIIell 
't wil grootbrengen (zoouis dit van de Romeinen en Germallell 
hek end is) zeker ni e t in de grhyasiltras geleet·d wordt. SPEYElt'S 

bewering berust hier op een verkeerd geïnterpreteerde plaats. Het 
spreekt vall zelf dat nu, na ruim 40 jaren, nu de Indologie zich 
zoo heeft uitgebreid en zooveel méér brollnen bekend geworden 
zijn, de kritiek hier en da.ar wel wat op SI'EYElt'S werk heeft af 
te dingen, doch dit betreft de détails, de groote lijnen zijn goed 
en duurzaam, en wie later, zooals te eeniger tijd zal moeten ge
schieden, deze stof op nieuw behandelt, zal in SPEYEU,'S dissertatie 
een degelijken grondslag vindeu. Deze eersteling vau den jongen 
SPEYER. deed door zijn inhoud en de scherp kritische methode vau 
werken al dadelijk veel verwachten. SPEYER zelf, aan 't eillde van 
zijn werk het woord richtend tot zijn leermeester en prolllotor KERN, 

heeft eene helofte afgelegd met deze woorden: "Ik echter beloof dat 
ik al den ijver, a.l de geestdrift, al den aanleg, die in mij mogen 
zijn, voornamelijk zal aanwenden in die .wetenschàp, die zich bezig 
houdt met het verklaren van taal, zeden en godsdienst dier volkeren 
van welke 

facies non omnibus una 
nee diversa tamcn, qualem decet esse sororum". 

9 



- 10 -

Ä 

• ( 45 ) 

Zoo ooit de verwachtingen, door eene dissertatie gewekt, zijn 
verwezenlijkt geworden, zoo ooit eene gedane belofte is vervuld 
geworden, dan is het de verwachting door de z e dissertatie gewei-; t, 
dan IS het de belofte h i e l' door den leerling aan den meester gedaan. 

Op de stof door 8PEYER voor zijn proefschrift gekozen is hij nog 
teruggekomen, eerst in eene vrij omvangrijke in het Duitsch ge
schreven verhandeling op~enomen in het Orgaan v!tn het Koninklijk 
Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië 
van 1878 (in ditzelfde jaar was hij tot lid van dit Instituut be
noemd). In deze door en door gl'Ondige "Belllerkungell zu den 
Grhyasutra" wordt allereerst uitvoerig over het wezen van deze 
soort van. teksten gehandeld en aannemelijk gemaakt dat zij, oor
spronkelijk. althans, voor 't meerendcel deel uitmaakten van grootere 
werken: de kalpasutras. De schrijver meent, wat de relatieve oud
heid dier teksten aangaat, dat el' geen dwingende gronden voor
handen zijn om ze altijd voor jonger dan de srautasutras te houden. 
Wij weten thans dat dit waar is: het Kausikaslitra toch, dat ook 
een, zij 't ook hizollder karakter dragend, grhyasutra is, moet 
inderdaad voor ouder worden gehouden dan het bijbehoorende 
sralltasutra. In het vervolg worden emendaties van allerlei aard op 
de ten tijde van 8PEYER uitgegeven grhyasutras (Äsvalayana en 
Päraskura door STENZLER, Suilkhäyaua dom' OLDENBlmG) voorgesteld, 
deels verkregen dool' betere zins- woorden- of kapittelscheiding , 
deels door de aanwijzing dat zekere woorden of zinstukken geïnter
poleerd zijn. Hierbij worden behartigenswaarde wenken gegeven 
voor de wa.arde en het gebruik der inheemsche tekstverklaring, die 
eerst na de scherpste kritiek moet aanvaard worden. Hoewel zich 
onder de door SPEYER voorgestelde tekstveranderingen enkele be
vinden, die met beslistheid moeten worden afgewezen, kan men 
in 't algemeen zeggen, dat zijne emendaties va.n een helder inzieht 
en diep doordringen in de stof getuigen en het is OW"ENBERG'S 
later in de "Sam'ed Books of the Nast" verschenen vertalingen van 
Säilkhäyana, Äsvaläyana en Päraskara niet ten goede gekomen, dat 
deze emendaties aan zijne aandacht ontsnapt zijn. Aan het slot der 
verhandeling deelt 8PEYER een drietal capita in den Sanskrit-tekst 
uit het Päraskaragrl1ya mede, die, omdat ze het karakter droegen 
van lateren tijd dan de tekst zelf, door STENZLER als apokryph 
waren weggelaten, doch die toch van eenig gewicht zijn. 

Noch !1lechts éénmaal hierna heeft SIJEYER zich met de grhyasutras 
bezig gehouden, waar hij in 1894 in den Feestbundel aangeboden 
aan VETH op diens 80sten verjaardag de netelige quaestie behandelt 
vaIl de. verhouding van het upanayallH, d. i. de plechtigheid waar-
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door een jeugdig Hilldu hij ecn gUl'U ill de leer treedt om den 
Veda te leerelI , tot het godänavmta, d. i. de observantie te onder
llellJeIl ter gelegenheid dat op het I ane levensjaar voor 't eerst de 
baard ge:ichoreu wordt en tot het samävartaua, d. i. de plechtige 
afslnitillg der pel'iade VRU de vedastIldie. SPl<:YRR vermoedt dat deze 
plechtigheden in de praktijk des levens nagenoeg zullen zijn samen
gevallen. Tegen woordig wordt dool' de westersclle geleerden (.JOl,LY, 

OLDE-"BJi;ltG) iJl 't algemeen dhar zóó over gedacht als SpI':n:u ver
onderstelde. 

Sp.ErER heeft, onder meer, blijken gegeven dat de mythologie 
eu. wel vooral de verklaring der mythen hem bizollder aantrok, ook 
dat de heiligen-legenden en het onderzoek naar hare her.komst hem 
groot belang inboezemden. In eenc uitstekend geadstrueerde voor
dracht behandelde hij reeds in 't jaar H~S3 tel' gelegeIlheid vuu 
het Internationaal OriclItalisten-Congres te Leiden een probleem uit 
de mythologie, cu wel uit de Indische llIythologie. Het artikel 
draagt den titel: "Ie mythe de Nahu!;lll." Hier betoogt SPErER in 
't kort het volgende. Indl'a, nll Vrtra ze hebbell gedood, tl"Ckt zich 
terug en verbergt zich. De goden eu r!;li's, van hUil opperhoofd 
verstoken, ûen Haar een plaatsvervanger uit eu Nnhw;n neemt op 
hUlI verzoek de plaats vau Iudra in. Weldra echter treedt Nahu!;la 
als tyrall op en wenscht zelfs Indra's gade SacI te bezitten; moeilijk 
bestand tegclI de macht van den tijdelij ken opped1eerscher, vraagt 
z~j uitstel en gaf tt intusscheu lndra opzoeken, dien zij eiudelijk in 
eeu waterplnlJt verborgen vindt, maar wiens tijd van t3rugkeer nog 
niet gekomen is. Door eeu list wordt Nahu!;llt ten val gebracht. 
Sacl llamelijk vleit hem en weet hem te bewegen zich op de hoofden 
der zeven !"!;li' s te doen dragen; alzoo geschiedt, doch in zij II over
moed slaat Kahu!;la eell der zeven r~i's, Agastya, op het hoofd. De 
yerrloeking, dat N ahll~a iu een slang vel"auderen moet, is daarvan 
het gevolg, eu ten slotte herneemt lndra de opperheerschappij. Niet 
alleen deze door mij in zeel" bekorten VOl'Jll vermelde hoofdfeiten 
maar vooral een menigte détails doen SPEYER besluiten, dat Nahul;Ill 
de verpersoonlijking is vau den nachtelijken hemel, die tijdel~jk de 
plaats inneemt van Indra, den god van deu lichtelIdag. Men kan 
bezwaadij k zeggen, dat door SPI'; YER het be \V ij s geleverd is. Ieder 
weet hoe uiterst moeilijk het is dergelijke verklaringen iets meel' 
dali hypothesen te doen zijn, doch de veronderstelling schijnt niet 
onaa,nnemelijk. Ware de samelIstelIer er van toen ter tijde meer 
vertrouwd geweest met de brahmm,a-literatuur, dan ~..ou hij in staat 
geweest zijn vele tl'ekken van de door hem behandelde mythe tot 
hooge ren ouderdom dan tot den tijd der epen terug te voeren. 

aaq 

1 
I 
J 
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Hield SPEnm zich in het. daareven besprokeIl opstel bezig met de 
zuiver Hindusche mythologie, ook het gebied de vergelijkende 
mythologie betrad hij. lu een.studie getiteld: "De maan in nood" 
trachtte hij het goed recht te betoogen van de beide methoden van 
mythen-verklaring: de oUdere van Kl.lHN, BENl"EY en MAX MeLLER, 

die men de taal vergelijkende kan noemen en de jongere, die op 
de studie van ethnologie en volkskunde berust. Hij gaat uit van 
de bekende plaats van 'l'acitus, waal' beschreven wordt, hoe na 
Augustus' dood aan eene muiterij in Pannonië een einde kwam 
dool' de verschrikking eener maansverd uistering , gedurende welke 
men de trompet stak, den hoorn blies cn een vervaarlijk rumoer 
maakte door koperen en bronzen voorwerpen tegen elkander te slaan. 
De zin van dit gebruik, die blijkbaar voor de Romeinen in 't duister 
lag, wordt 011S geopenbaard door de ethnologie, daar het h~i vele 
volken gebruikelijk is OUI bij maans- en zonsverduistering dergelijk 
rumoer te maken, waardoor men meent het monster, dat die hemel
lichamen wil verslinden, te kunneu veljagen. In de eerste plaats 
vergelijkt SPEYEn. natuurlijk de Indische mythe van Halm, den 
Asurn, die, uit wraak daarvoor dat zon en lllaan hadden verklikt, 
dat hij van de A mbrosia had gedronken, deze hemellichamen periodiek 
tracht te \'erslinden. Ofschoon het geheele opstel eige\ll~ik niets 
nienws biedt, daar alle feiten reeds 'bekend waren bijv. uit Tylor's 
Primitive Culture, is het toch zeel' lezenswaard als proeve daarvan 
hoe del·gelijke onderzoekingen moeten herusten niet alleen op ver
gel~ikillg maar ook op eelle soliede kI"itisch-philologische basis. 

'1\en jaren da~rna verdedigde hij in eene avond-vergadering der 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, in 1 !)o2, de stelling 
dat de Gcrmaansche Aard-godin Nerthus, door Tacitus vel meld, iu 
HIlalll identiek is met de Vedische nirrti, welke laatste naam men 
tot vóór SPl~YER vel'klaal'de als betcekenelld: "ondergang, verderf, 
exitus", doch als welks oudste beteekenis SPEYER die van "Am'de" 
vindiceert. Hoewel de klallkverholldingen van het Oud-indische en 
liet Germaansche woord geenszius overeenstemlllen - en dit is 
zeker ook wel het zwakke punt in het betoog - toch is de ge
lijkstelling even vernuftig als verlokkend. Dergelijke questies hebben 
SPEYElt steeds zeel' aangetrokken. Zoo heeft h~l in deze Akademie 
ceuo doorwrochte verhandeling voorgedragen over den Romeinschen 
God Janus, die zoowel eelle philologische als taalkundig-vergelij
kende mag heetelI. Na. verzameld en kritisch geschift te hebhen 
alles wat er te weten valt omtrent den vorm van vereerillg .. de 
heiligdommen, afbeeldingen, attributen en mythen op dezen God 
betrekking hebbend, wordthetoogd dat de naalll vau den God 
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.lallUs , den initiator rel'Unt, dell regelaar van jaar en jaargetijdcn, 
den sehutspatl'Ooll van deuren en dOOl'gan~cn, etymologisch heant
woordt aan skt. !jülla: "pad, weg", en wellicht ook ven\'antschap 
is aan te nemen lIlet got. jer, ons "jaar". Latere etymologen heb
bell deze conclusie vau SPEYER nuar het schijnt, ten minste wnt de 
eerste equatie hetreft, aanvaard. Het groote gewicht {lezer verll!lll
deling is onzes inziens echter minder in het betoog over de naullls
afleiding gelegen dan in het zoo volledige en kritisch geordende en 
geschifte materiaal. 

In dit verband moge ook iets gezegd worden over de dool' SI'EYER 
ondernomen nasporingen op 't gebied der heiligen-legenden. Uit
stekeml gedocumenteerd en, naar mij dunkt, volstrekt overtuigend 
- zoo denkt ook Prof. IbcHARu GARDE er over - is zijne be
wijsvoering van den Indischen oorsprong van Christophorus, den 
heiligen met hondskop voorgesteldell menschenetenden reus, die het 
kind Jeslls over een rjvier draagt en da~rop bekeerd wordt. SI't:Ylm 
hetoogt , ik durf gerust zegge u , bewijst, dat deze legende, die een 
zoo weinig christelijk karakter draagt, haar oorsprong in Illdië moet 
hebben en wel bizon der in het Jätaka van Sutasoma, welks inhoud 
sinds de voordracht van ons medelid, den heer KERN senior, over 
Kahnasapada ons allen nog vel'sch in 't geheugen ligt. SPEYER gaat 
hier voorzichtiglijk evenwel niet zoover , dat hU eenig wezenlijk inner
lijk verband tusschen de Buddhistische en de Christelijke legende 
aanneemt; hij meent, dat Christenen, op afbeeldingen aanschouwCllCI 
den reus, die den natuurlijk den indruk van een kind makenden 
Sutasoma op zijne schouders torscht, deze afbeelding op hun n e 
wijze gei"uterpreteerd hehben. Ook voor de legende van St. Huber
tus en diens voorganger St. Eusthachius neemt Sp1<:n<:R dezelfde 
mogelijkheid aan: de ontmoeting \'Rll dezen heilige met het witte 
hert, dat het blinkend kruis tusschcn de horens draagt en den 
jager bekeert, wordt door hem vergeleken met het sarabha- en 
rurn-jataka en meer dergelijke verhalen, waarin de toekomstige 
Ruddha als hert optreedt. Zooals op grond van 't resultaat dat der~ 
gelijke onderzoekingen opleverden mag verwacht worden, is SPEnm, 
gelijk uit zijne bespreking van v. D. BlmGH v. ErSINGA'S: "lndisehe 
Einflüsse auf evangelische Erzählungen" blijkt, el' niet afkeerig van 
de mogelijkheid aan te nemen van Buddhistischen in vloed op de 
evangelische verhalen, mits dergelijke onderzoekingen geschiedell met 
methodische kritiek en met streng philosophisch en historisch ol1del'
zoe~ gepaard gaan. 

De voornaamste werken van SPEYER op 't gebied der Indologie 
houden zich bezig 1. met de syntaxis en 2. met de bewerking en 

1 
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de kritiek der hronnen hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend, del' 
Buddhistische literatuur. 

Van het Sanskrit bezat men al sedert COU:BIWOKI, tal van be
wel'kingell der Oud-indische grammatica, doch die hehandelden 
uitsluitend de vormleer. Het was, vóór SPEYER, alsof er eigenlijk 
geen Oud-indische syntaxis bestond, en alsof bij de verklaring <Jet· 
Oud-indische teksten de syntaxis geheel of nagenoeg geheel kon 
over 't hoofd worden gezien, alsof die teksten weinig wetenswaanligs 
op dit gebied opleverden. Slechtt, WHrrNEY'S Sanskt-it Grammar 
behandelde, doch meer incidenteel, ook verschillende sYlltaktische 
questies. De oorzaak van het feit dat deze studie zoo verwaarloosd 
werd, was gelegen in den aard der inheernsche, der Hindnsche 
grammatica, waarin immers de syntaxis niet als een afzonderlijk 
iets wordt behandeld. SPEYER heeft deile leemte gevoeld en haal' 
op de meest schitterende wijze door twee werken aangevuld. Hij 
was voor deze taak in de hoogste mate gequalificeerd en uitstekend 
voorbereid. Gedurende zijn praeceptoraat aan het gymnasium te 
A msterdam stelde SPEYI<~lt, die als linguistisch gevormd philoloog 

. uiet tevreden kon zijn met de gangbare bewerking der Latijllsclle 
grammatica als leerboek, eene Latijnsche Spraakkunst in twee deeltjes 
samen, die rekening hield met de uitkomsten der vergelijkende 
taal wetenscha p. Dat dit werk bruikbaar is gebleken, volgt uit het 
feit dat het zeer spoedig, na drie jaren reeds, moest op nieu w 

worden uitgegeven en dat het in 1901 en 1 ~)02 zelfs in derden 
dl'llk verscheen. Dit feit is sprekend genoeg. Moge al volgens het 
inzicht van eenige leeraren aan gymnasia SPEYER' s grammatica als 
leerboek wat te moeilUk voor de leerlingen zijn, het is evenzcm' 
een feit dat die zelfde leel'aren mij hebben verzekerd, dat zij vooral 
de syntaxis meermalen ter hand nemen om voor hun genoegen 
daaruit geheele hoofdstllkken door te lezen, waarbij zij steeds op
nieuw getroffen werden dour de heldere uiteenzettilIg en de logische 
groepeering der feiten. SPEYER was dus doorkneed in de Latijnsche 
syntaxis en de voorliefde waarmede hij de z e behandelde, zal hem 
zeker op het denkbeeld hebben gebracht de SanskIit sylltnxis te 
beschrijven. Dit l1lI was eelle uitcrst moeilijke en zeer veel om
vattende onderneming. Voorbereidende arbeid van veel beteekenis 
was niet verricht. DELBRÛCK had zich meer bizonder met de Vedische 
syntaxis beziggehoudeu en op 't gebied der klassieke taal had men 
slechts enkele monographieën, ni. "Ablativ Localis Instrumentalis" 
van DET,BRÛCK, "De genetivi in lingua sanskritica imprimis vedica 
usu" door SIECKE, en DE SAUSSURE'S: "De l'emploi du génitif 
absoln en Sal1scrit". Hiel' was dus zoo goed als alles te doen, 'l'al 

L.~,."." ... 
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van teksten moesten nauwkeurig gelezcu wordelI : de ti ih oerige 
epische gedichten, Mahähhärnta en Rälllaya1.la, ~allJell uiet milHler dllu 
124000 tweeregelige verzen bevattend, de onwallgrijke ell lang Biet 
gemakkelijke dramatische poëzie en nog veel meer, te veel OUI hiel' 
te yermelden. Rij de lektuur nJOesten alle syntaktische feiten wordclI 
genoteerd om daarna geschift ell geordend te worden. Daaruit 
moesten dan de meest geschikte bewijsplaatsen worden uitgezo('ht. 
Hierbij moest rekellÎug gehouden worden met de lJIededeelingen 
der inheemsehe grammatica, waarvan wij eell voortreffelijke bewer
king bezitteu in de acht boeken van Pa~üni. K u behoort het wmk 
mu Pä1.lini ontegenzeggelijk tot de allerll10eilijkste teksten die men zieh 
denken kan. Hij formuleert + 4000 grammaticale regels, die door 
de aanwt'lldillg van allerlei ad hoc gemaakte technische termen 
volkomen den indruk maken van algebraïsche formules, waarbij 
gestreefd wordt 11 iet in de eerste plaats naar duidelijkheid maal' 
vóór alles nHal' kortheid en beknoptheid. In dat alles moest de 
samensteller der syntaxis zich eerst grondig ill werken, ell men 
bedenke daarbij dat, toen SPEY1<:!t zijne bewerkillg der syntaxis 
olldemam, nog lIiet de Duitsche vertalillg van Pal,lini door BÖH'fLING:K . 

bestond, die, eerst in 18 S 7 \'erschenell, thans ons PU1.lÏni nader 
gebracht heeft. r~n eindelijk moesten ook de talrijke commentaren 
op Päl,lini, die zijn werk deels aanvullen, deels verklaren, worden 
onderzocht. Een reusachtige en alle inspanning en geestesconcentJ'atie 
eischelJ(le arbeid dus! Bedenkt men nu ook nog, dat dit werk 
slechts kon velTicht worden in de uren, die den praeceptor over
ble\'en van zijn dmk leeraarsamht en "ele privaatlessen, dan moet 
men nog meer bewonderen de werkkracht en den moed vnn den 
bewerker der Indische syntaxis, die lIog bovendien, wilde zijn werk 
vruchtbaar wezen ,daarvoor eelle 1lI1dere dan zijne moedertaal moest 
kiezen. En het Eligelsch, dat SPEnm schrijft, is onberispelijk 
idiomatisch. Vall alle kallten oogstte hij dan ook den grootsten 
lof. Met de woordell dool' wijlen ous medelid W AH Il1<,N 0\'01' dit 
werk geschreven, zal ieder zich zonder voorbehoud vCJ'c'Clligen: 
"Aan geleerden hiedt dit boek een even groot genot als hijv. de 
lektuur eener doorwrochte rcisheschrijving sehenkt aan hem, die 
dezelfde landen heeft bereisd, lllaar vlu('htig, wel veel 0plllerkende 
maar weinig ollderzoekende en vcel vergetende, daal' de eene indruk 
den andere te ms opvolgde." Slechts een vaiyäkaraJ.Ja als BÖHUU,GK 

zelf, die J'llist den Päuilli oImieu w uitO'eO'cven verhlaldell bewerkt . 0 0 , 

had, kon aanwijzen dat SPEYElt hier en daar PÜ1)ini had Illisverstaan, 
en een lezer van heden is in staat, doordat zooveel vroeger onhe
kende teksten intllsschen zijn uitgegeven, het werk aan te vullen 

1 
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ell laculles op te merkel\. Het WftS dan ook geell wouder , dat 
Helium VOOI' het dooI' hem op tonw ge~ette.rloor de samenwerking 
vun verschillende bevoegde geleerden te sclnijven werk, den Grund
l'iss der Indo-al'ischen philologie, zich van SPEYER'S medewerkiug VOOI' 

de behandeling del' syntaxis verzekerde, Deze bewerking der syntftxis 
moest eveuwel ook het Vedisch omvftttell. N u de Sanskrit syntaxis 
door SPI·~nm zelf geschreven was en in DI<,LBltücK'S Altindische 
Sylltax het Vedisch spraakgebruik hehandeld was, kan dit werk 
SPEn:R hetrekkelijk licht gevallen zUn. Doch een del' moeilijkheden 
was, dat hiel' een b c kilo P t c beschrijving vereiseht werd en men 
weet hoeveel moeilijker het somwijlen is heknopt dali uitvoerig te 
zij u. Misschien had Sl'gYER wat de syntftxis der Vedische teksten 
betreft, nog meer kUllnen leveren, zoo hij zelf alle hrahuHll.laS ha(hle 
doorgewerkt. Doch ook zoo is Sl'l':YER'S Vedische und Sanskrit 
Syntax een uiterst nuttig en degelijk werk en een heerlijk welkom 
hulpmiddel voor de studie ook VftU den .Veda. 

Een ander gebied der Indologie dat door S}'EYER werd belverkt 
CJI waarop hij zich VOOl'taall bij voorkeur zou bewegen, was het 
Buddhisme, en wel bizon der zooals dat tot ons gekomen is niet in 
het Päli maftr of in zuiver Sanskrit Of in dat eigenaardig getinte 
Buddhistische Sanskrit. De bewerking van deze stof, waarin hij 
meesterwerk geleverd heeft, sluit echter in dat hij zich volkomen 
moest op de hoogte stellell van de Pali-geschriften van het Zuidelijk 
Buddhisme, eu dat Sl'EYER dit heeft gedaan blijkt èn uit iedere 
bladzijde vun zijne meer omvangrijke werlwn èn uit tal van opstellen 
van kritischen aard. De eel'ste vrucht van dezen arbeid was de 
in keurig en vloeiend Engelsch geleverde vertaling van die beroemde 
verzameling Jatakas toegeschreven aan Ärya Slim en in lSU 1 door 
onzen KERN in den origineelen tekst uitgegeven. Eerst werd SPIWER'S 
vertaling opgenomen in het 'l'ijdschrift van het Instituut voor de 
'l'aal-, Land- en Volkenkuude van Nederlalldsch Indië in de jaren 
lSg3 en 1894 en in het jaar daarop genoot deze publicatie d~ 
eer dool' M. MÜLJ,Elt te worden opgenomen als eerste deel in de 
llieu waangelegde }:eeks "Sacred Books of the Buddhists". Het is, 
om zulk een tekst behoorlijk. te begrijpen, niet voldoende dat men, 
hoe goed ook, Sanskrit kent: ook een diep doordringen in het 
innerlijke wezen der Buddhistische beschouwingen en terminologie 
is hier een eerste vereischte. Dat aan die twee vereischten ten volle 
is voldaan leert eene vergelijking van de vertaling met het origineel. 
Ook om den voortreffelijken vorm is het moeilijke werk dezer ver
taling in hooge mate te prijzen. 

Vftl1 1 H02 tot 1905J, dus gedurende een tijdsverloop van zeven 

Lf. 



- 17 -

( 52 ) 

jartll, was SPlnïW, naast het vele andere dat hij onder handen 
had, bezig aan ecu omvrwgrijk en moeilijk werk: de tekstuitgave 
van het in Bnddhistisch Sanskrit gestelde A vadanRsataka. Ueruimen 
tijd daarvóór moetcn de daartoe voorbereidende werkzaalllhedell heb
ben aangevangcn, daar h~i in September 1899 over dit werk een uit
voerige mededeeling in deze Akademie voordroeg .. De inhoud van 
het door SPEYElt uitgegeven werk was vóór deze tekstuitgave niet 
onbekend, daar Lf:oN FEJm het reeds volledig in de Annales du 
l\fusée Guilllet vertaald had. Terwijl echter de vertaling van den 
Fmnsehell geleerde berustte op één enkel handschrift van de Bihlio
thèq ue Nationale, dat uiet het beste der voorhanden manuscripten 
was, baseerde SPI':Y]<;n. zijne uitgave op het handschrift van Cam bl'id~e 
in Nepaleesch schrift, waarvan hij bewijst dat alle andere bereikbare 
handschriften copieën zijn. Naast dit handschrift waren zijne hulp
middelen de verwallte teksten: de andere Avadäna-collecties en niet 
het minst de Tibetaansche vertaling, Voor de eerste gedeelten was 
t'ImR, die deze taal keude, hem behulpzaam om voor onzekere plaatsen 
de gegevens lIit deze bron te verstrekken en later F, \V. 'rUOMAS, 

doch gaandeweg had SPI,YElt zelf kennis genoeg van deze taal ver
worven om zelfstandig deze hulpbron te kunnen raadplegen. De 
op die wijze door SPE YElt geconstitueerde tekst is een voorbeeld 
van tekstuitgaye eil is in staat op een niet gering aantal plaatsen 
de vertaling vau F];~ER te doen verbetel'en . De uitvoerige voolTede, 
in vloeiend Bngelsch geschreven, licht den lezer in omtrent het 
literatuur-genre, waartoe dit werk behoort en geeft bovendien een 
welkom specimen van eene in élokas opgestelde bewerking van eene 
dcr Avadänamälas benevens de gedéta,illeerde inhoudsopgave van eene 
tot dusverre slechts bij name bekende Avadäna-verzameling. 

SPEYER'S grondige bekendheid met het Buddhisme heeft daarna 
nog menige rijpe vrucht gedragen. Talrijk zijn vooreerst zijn op
stellen van tekstkritischen aard en z~jne opbouwende beoordeelingen 
van anderer werk op dit gebied, die hier uit den aard der zaak 
slechts vermeld worden. Dan zagen van zijne hand ook eenige 
opstellen het licllt, bestemd voor een gl'ootel'· publiek, met name 
zijn twee Gids-artikelen over "Edwin. Arnold's Buddhisme getoetst 
aan de bronnen" en over "Het Lamaïsme in 'fibet", In het eerste 
opstel wordt bewezen, dat ARNOLD'S zoo populair gedicht ,,'rhe 
Light of Asia", waarin hij den legendarischen stichter van het 
Buddhisme verheerlijkt, allerminst mag worden beschouwd als een 
zuivere en onvervalschte bron voor de kennis van het oudste en 
reinste Bnddhisme. Tot de bestudem'ing van het Lamaïsme in Tibet 
is SPErEn. zeker gebracht door de omstandigheid, hoven reeds ver-

9 
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meld, dat h~i teil behoeve vall zijne uitgave van het Aradänasataka 
ook met het 'l'ibetaansch moest kennis maken. Alles nu wat Sl'EYlm 
op het gebied der Indologie olldel'llam is even grondig·; hij wilde 
in alles zoo diep mogelijk doordringen en, zoo mogelijk, het ver
kregen resultaat ook aan anderen in wijder kring mededeelen. Zijne 
meesterlijke en pakkende beschrijving van het ]~amaïsme, gebaseerd 
op de nieuwste beschr\iving van dat onbekende land, heeft dan 
ook bl\ivende waarde. De studie van het Buddhisme bracht hem 
als van zelf ook tot archaeologische onderzoekingen in zooverre die 
met de philologie te maken hadden. Niets natuurlijker, dan dat 
ook de Boro-Boedoer zijne aandacht trok, voorailladat door PLlI,YTE 

op schitterende wijze was bewezen, dat eene gansche serie van 
tnfcl'eelen, op dit monument afgebeeld, in geregelde volgorde den 
Lalitavistara, een Mahäyällistischen tekst, weergaven. In eenige 
studiën heeft nu SP};YER nog meer gedaan om de afbeeldingen op 
den Boro-Boeder te verklaren, zoo o. R. in dat gewichtige opstel: 
"De koopmalI , die tegen zijne moeder misdreef'. Eveneens op 't 
gebied der archaeologie hewoog hij zich, toen hij met zoo goed 
gevolg er in slaagde eene van Java afkomstige inscriptie in twee 
vergaderingen dezer Akademie te illterpreteeren en de begeleidende 
figuren als die van Amoghapäéas te verklaren. Als een vrucht van 
SPEnm's Indologisch-indonesische studie moet ten slotte nog vermeld 
worden zijne voordracht bij gelegenheid van het Congres voor Gods
dienstwetenschap te Leiden in 1 9 12, die late." in het Zeitschrift 
der Deutschen M orgenländischen Gesellschaft werd afgedrukt, waarin 
hij mededeeling doet omtreut een Oud-javaanschen Buddhistischen 
Katechismus, afkomstig uit de boekerij van den Räja van Lombok, 
die in 1 SU4 huit gemaakt werd. De tekst van dezen in Buddhistisch 
Sanskrit gestelden Katechismus wordt met akribie hersteld en met 
scherpzinnigheid ge'illterpreteerd. 

Vermoedelijk is de studie van het Buddhisme, waarmede SPEYER 
zooals wij gezien hebben zich reeds vroeg heeft bezig gehouden, 
het uitgangspunt geweest voor onderzoekingen op verwant gebied. 
Immers wie het Buddhisme in zijn oorsprong wil begrijpen, moet 
den blik richten lIaar oudere en gelijktijdige godsdienstige eu philo
sophische stelsels. Zoo zullen al spoedig de heilleeren neergelegd 
in Vedanta en Sänkhya SPEYER'S aandacht hebben getrokken. Het 
uitvloeisel van deze studie was eene serie van vOOl"drachten op het 
eind van 1908 en in 't begin \'an 1909 te Rotterdam en te Bussum 
gehouden over de Indische Theosophie. Het was SPEYER'S denk
beeld, dat de geleerde lliet alleen de wetenschap moet dienen door 
zijne vakgeschl'iften, maar dat hij ook, waar hij kan, vall zijne 
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kClIuis moet mcdedeelcn in algemeen begrijpelijken vorm. Dat 
~pF:Hm aan dcwn aau ziehzelveu gestelden cisch ruim eu met het 
heste gevolg heeft voldaan, is den lezers van Gids, Ollze l~enw, 
'1'~idspiegel, Indische Gids enz. genoegzaam bekend. En juist zooals 
mcnig tijdschriftartikel de voortzetter eu belichaming was vau eene 
vooraf in Illeer engen kring gehoudcn voordracht, bij v. in de Leid
sche Societas Graeca of in den uitgelezen kring der beoefenaars 
del' godsdienstwetenschap, zoo is die Rotterdmllsch-Bussulllsche voor
drachtell-serie de kiem van een groot werk, een del' standaard
werken van ~PEniR, getiteld: "De Indischc 'l'heosophie en hare 
heteekcl1'is voor ons". De herhaalde lectuur "fin dit werk versterkt 
mij in dc juistheid "flB de mecning daarovc.· door een zijner beoor
deelnul's uitgesproken, dat, JIn KHRN'S geschiedenis "all het BlHI
dhisme in Indit:, hier te lande geen boek op Indologisch gebied 
verscheBcll is, dat om z~i 11 stl'Cng wetenschappelijke grondslagen en 
zij ne groote helderheid zoo zeer aanbeveling verdient hij leeken , 
die helang stellen in het Indische geestesleven, als dit kostelijke 
werk, dat eelle vert'ijking mag heewn van ouze goede populair
wetenschappelijke lektuur, eene verrijkillg, waarop ons kleine land 
tl"otsch mag zijn. Hier wordt ons de ontwikkeling der lndische 
heilleercn ontrold, te beginnen met de nog ietwat vage leer der 
U panii;!ads, waarop volgen het Sankhyu en de Vedantu, het Bucl
dhisme, de Bhakti en de Yoga met wat dRarmede auuex is. Op 
klarc en begr~ipelijke wijze wOl"den die Indische systemell beschreven 
en waar 't pas geeft worden de zwakke punten van elk systeem 
in het licht gesteld, terwijl vnak eene treffende vergelijking of 
antithese met de Christelijke leer den lezer boeit. Zoo ik eene aan
merking zou willen ma ken, dan zou die de dispositie der stof 
betreffen: nadat de Upani!;!ads behandeld zijn wordt het Sänkhya 
en d a a rop de Vedauta beschreven; hierdoor schijnt eenigszins het 
verband te worden ve.·broken, daar immers in zijn wezen de 
Vedänta de voortzetting del' Upani!;!ad-Ieer is. Ware de behandeling 
van het Sallkhya Jla den Vedi"inta gevolgd en de beschrij ving van 
den Yoga na het Sankhya, dan zou aan den anderen kant daarbij 
het Buddhisme beter hebben aangesloten, waarvan immers de Yoga 
een der grondsIngen is. SPEYER zelf noemt die drie systemen op 
pag. 180 dan ook in cl e z e volgorde: Wedänta, Sänkhya en Bud
dhisme. Intusschen is op eh ron 010 gis c he gronden de door SPEYER 
iu acht genomen volgorde te rechtvaardigen en te verdedigen. Verder 
is het jammer eneenigszins als eene leemte in dit boek te gevoelen, 
dat zoo goed als niets over het Jainisme gezegd wordt, dat toch 
stellig evengoed eene heilleer is als het Buddhisme. Doeh deze 

, 
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opmerkingen doen niets af op de waarde van het boek voor het 
ontwikkelde publiek, dat in de laatste hoofdstukken ervan ook kan 
zien hoe ongunstig een wetenschappelijk man denkt en wel moet 
denken over de hedendaagsche Europeesche en Amerikaansche theo
sophie, vooral zooals die door Mevrouw BJ,AVATSKY is gepropageerd. 
SPEYER'S "Indische rrheosophie" is betrekkelijk kort na hare ver
schijning in Nederland in het Duitsch vertaald geworden. De 
schrijver zelf heeft helaas de publicatie er van niet beleefd, die 
slechts enkele dagen na zijn dood plaats vond; het boek luidend : 
"Die Indisehe Theosophie aus den QueUen dargestellt" dra~lgt het 
jaartal 1914. Het is eene getrouwe vertaling van het Hollandsche 
voorbeeld; slechts weinig is er in veranderd; een enkele onnauw
keurigheid is verbeterd, en weggelaten of omgewerkt zijn die pas
sages, die op Nederlandsche lezers waren berekend. De polemiek 
tegen Dr. J. W. BOlSSEVAIN, den voorzitter der Theosophische 
Vereeniging , draagt in de Duitsche bewerking een minder per
soonlijk karakter, waardoor het boek zeker gewonnelj heeft. 

Kan men zeggen dat. SPEYlm'S hoofd werkzaamheid gelegen heeft 
op het gebied der syntaxis, van het Buddhisme en van de Theosophie, 
nog menig ander onderdeel der Indische letteren heeft hij daar
nevens met uitnemend resultaat bewerkt. In de eerste plaats worde 
herinnerd aan zijne studie over den Kathäsaritsägara. Reeds uit 
1893 is er een bewijs, dat hij zich grondig met dit belangrijke 
dicht- en kunstwerk heeft bezig gehouden. In een beperkten kring 
hield hij in dat jaar te Groningen eeDe lezing over "Eene Indische 
Duizend-en-één-nacht", welke later in de Tijdspiegel verscheen. In 
1907 is hij op dit onderwerp teruggekomen om nu dezen tekst 
kritisch te behandelen en om zijne verhouding tot de verwante 
teksten na te gaan en in verband daarmede te onderzoeken in 
welken tijd het zoogenaamde Groote Verhaal moet gesteld worden, 
waarvan de Kathäsaritsägara eene verkorting en latere bewerking is. 
Na eel'St in de Mei-vergadering dezer Akademie voor zijne mede
leden over dit onderwerp te hebben gehandeld, bood hij in de 
September-vergadering van datzelfde jaar eelle verhandeling aan, 
getiteld: "Studies abmlt the Kathäsaritsägara", waarin dezelfde 
stof ,maar aanzienlijk uitgebreid en meer bedoeld voor de vuk
mannen, werd behandeld. Wie ooit met den KathäRaritsägara in 
aanraking komt, en dat zijn in de eerste plaats alle Sanskritisten, 
zullen dit werk met grooten dank aanvaal'd hebben, daar het licht 
verspreidt Gver veel wat tot dusverre duister, en daar het verklaart 
vedwatonzeker was. V ooml de tweede afdeeüng dezer verhande
ling :" Thetext .. of the Katbäsaritsägara" is vàn het allergrootste 

Jaarboek 1914. 4. . 
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belang voor het juiste begrip van den tekst. In dit gedeelte wordt 
gewezen op het onkritische van Rrockhaus' thans geheel verouderde 
tekstuitgave, welke door SPEYER vergeleken wordt met den in 1889 
door Durgaprasüd eu Parab te Bombay uitgegeven tekst. Naar aan
leiding hiervan geeft ons SPEUR eene uitvoerige lijst van gewichtige 
verbeteringen op het Petersburgsche woordenboek, verwijdert eene 
menigte morphologische en syntaktische monstra uit den tekst, die 
tot dusverre de ronde deden en behandelt tal van passages, die 
vroeger niet of verkeerd begrepen, thans door Durgaprasacl's editie 
tot haar recht komen. Het is, in één woord, een voortreffelijk 
stuk werk. 

Het is uit den aard der veelheid en veelsoortigheid van SPEYEll'S 
werk ondoenlijk, en het wordt ook niet verwacht van zijn levens
beschrijver, dat alles wat van zijne hand het licht zag, hier besproken 
worde. Ik bepaal mij dus tot de korte bespreking van nog enkele 
opstellen, in de eerste plaats van dat merkwaardige artikel over: 
"a remarkable Vedic theory about sunrise and sunset". In eene 
passage van het Aitareya-brahmsJ;la wordt de theorie verkondigd, 
dat de zon eigenlijk nooit opkomt en nooit ondergaat, en vele 
geleerden hadden reeds de aandacht op deze merkwaardige ver
zekering gevestigd, zonder evenwel te begrijpen, hoe de auteur van 
dien tekst zich deze zaak voorstelde. Men was namelijk op den 
commentaar van SäyaI.18 afgegaan en die, ziende door den bril van 
zij n tijd, verduistert geheel en al den eigenlijken zin der woorden, 
waarvan men, als men SPJI:UR'S opstel gelezen heeft, zegt: .,e'est 
simple comme bonjour!" De primitieve voorstelling, die de auteur 
van het Aitareya-brahmaJ;la van deze zaak heeft, is namelijk deze, 
dat de zon, die eene lichte en eene donkere helft heeft, overdag 
hare lichte zijde aan de aarde toekeert, maar wanneer zij aan 't 
Westen is gekomen, zich omdraait en nu langs denzelfden weg 
terugkeert, aldus gedurende den nacht hare donkere helft aan de 

F 

aarde toekeerend doch uaar gene zijde haal' licht werpend, waar-
door de sterren zichtbaar wordeu. In het Oosten draait zij zich 
weder om en nu begint weèr de dag. Aan het einde zijner 
beschouwing zegt de schrij\'er, dat, voor- wover hem bekend is, 
deze leer in geen anderen Vedisch en tekst wordt verkondigd. Het 
schijnt evenwel, dat deze theorie wel degelijk meer algemeen ver
breid was, daar de eenige malen in de brähmaI.1a8 8Rngetroft'en 
verzekering, dat niemand zon en maan naar bet Oosten ka.n zien 
gaan, alleen begrijpelijk is van bet standpunt der in bet Aitareya
brähmaJ;la neergelegde theorie, die ons thans doorSPBYER'SVernuft 
duidelijk is geworden. 

, 

I 
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Meer een voordracht in populairen vorm dan eene zuiver weten
schappelijke hijdrage is het stuk dat het allerlaatst tijdens SPEYER'S 

leven van zijne hand het licht heeft gezien: het opstel over de 
kasten van Britsch-Indië. In dit opstel, dat eerst in bijna denzelf
den vorm voorgedragen is in eene vergadering van het Indisch 
Genootschap op 10 December 1912, wordt de tegenwoordige he
schouwing dezer moeilijke questie uiteengezet. SENART'S hypothese, 
dat men onder kaste eigenlijk uiet verstaan moet var~1a lllaar jäti 
en dat var'IJa eerder met "stand" is weer te geven, welke opvat
ting naar 't schijnt thans algemeen wordt aanvaard, wordt hier 
be~prokell. Mij dunkt dat SPEYER'S opstel aan duidelijkheid zou 
gewonnen hebben, zoo eerst. eene nauwkeurige definitie van de 
hegrippen "kaste" en "stand" gegeven ware. Waar in de berichten 
van Megasthenes de ryÉlI'1 vermeld worden, had het voor de hand 
gelegen eene verklaring te zoeken van het hoogst merkwaardige 
feit, dat die Grieksche zegsman, die toch overigens hlijken geeft 
zoo goed omtrent Indische dingen te zijn ingelicht, niet een v i e rtal 
maar een ze vental rÊlI'1 vermeldt. Verder wil het mij voorkomen, 
dat. wat over de Slidras en hunne algeheele uitsluiting van den 
Veda gezegd wordt, toch niet in allen deele overeenstemt met wat 
uit de oudste teksten bekend is, waar immers zeker soort van 
Südras, de rathakära eu de nii;läda, wèl blijken te zijn toegelaten 
tot den Veda. 

Van oudsher is aan het Sunskrit als akademisch leervak gekop
peld geweest de vergelijkende grammatica der Indogermaansche talen. 
Waarom dit studievak met het Sanskrit en bijvoorheeld niet even
goed met eene der klassieke talen of het Germaansch verhonden 
werd, laat zich historisch hegrijpen. Immers eerst de ontdekking 
en- de juiste appreciatie van het Sanskrit hehhen den stoot gegeven 
aan de wetenschappelijke taalvergelijking en zoo was als 't ware de 
Sanskritist aangewezen ook de vergelijkende grammatica te doceeren. 
Ook in SPEYER'S leeropdracht was dit vak opgenomen. Een college 
over de vergelijkende grammatica heeft intusschen SPEUR, voor 
zoover mij bekend is, nooit gegeven. Doch hij verwaarloosde toch 
ook niet geheel deze taak, daar hij voor de studenten in de klas
sieke letteren een taalkundig college gaf. In hoeverre znlk een 
college voor studenten, die geen andere talen dan de klassieke. de 
moderne eu hunne moedertaal keIUlen. vruchtdragend kan zijn, 
loo:tik in het midden, om alsnu na tegrum, welke de verhouding 
was van SPEUR tot de vergelijkende taalwetenschap. En dan kan 
hetOllS niet verwonderen zoo wij ,ons herinnerend hoe veel 
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en hoe velerlei SP11,YElt op 't gebied der Indische philologie heeft 
tot stand gebracht, den indruk ontvangen) dat hij noch veel tijd 
over had, noch grooten lust gevoelde om zich in te werken in de 
talrijke problemen, die de vergelijkende taalwetenschap stelt. Dit is 
yolkomen te begrijpen: de philoloog heeft met concrete en tastbare 
feiten te doen en kan een ziehtbaar en vaststaand resultaat bereiken; 
de linguist daarentegen zal het veelal niet verder brengen dan tot 
min of meer aannemelijke hypothesen. Zoo heeft dan SPEYER zieh 
met de taalwetenschap eigeIllijk meer incident~el beziggehouden, 
terwijl hij de vakliteratuur zeker wel met belangstelling gadesloeg 
doch het een zeer drukkende en knellende plicht zou gevonden heb
ben hiervan geheel op de hoogte te moeten blijven. Men staat er 
toch eenigszins verwonderd over, wanneer men in 1 S91 , toen dus 
de palataal-wet reeds lang was ontdekt, SP}I~YER in zijne Obscrva
tiones et Emendationes op pag. S nog hoort spreken van den indog. 
wortel "ad, velut Brugmanniani vocant, ed". SPEUR was op dit puut 
blijkbaar een conservatief man; ten hoogste kon hij meegaan met 
de theorie der sonante nasales en liquidae, maar voor STRElTRERG'S 
hypothese ter verklaring der Dehnstufe, voor BEZZENBERGElt'S drie gut
turaalrijen gevoelt hij weinig. Daarentegen wil hij meer plaats inruimen 
dan door de "Junggrammatiker" gedaan wordt, voor de sporadische 
klankveranderingen; zoo is hij er niet afkeerig van skt. äpa8 en 
lat. aquae, skt. lapati en lat. loqui, skt. yama en lat. fleminu8 e.a. 
als etymologisch verwant te beschouwen. Behartigenswaard intus
schen en maar al te vaak, vooral door onze oostelijke naburen 
over 't hoofd gezien, is de wenk, dien SPEYER zoo vaak in zijne 
beschouwingen over linguistische literatuur geeft, dat de linguïst 
ook philoloog behoort te zijn of althans eene goede philologische 
school moet hebben doorloopen, teneinde de betrouwbaarheid der 
gegevens te kunnen beoordeelen, waarmede hij opereert. SPEYER 
zelf noemt zich, met het volste recht, een linguistisch geschoold 
philoloog. Het is dan ook op grond van philologisch-linguistische 
beschouwingen, dat hij reeus in 1886, en later in 1891 uitvoeri
ger, gehandeld heeft over de zoogenaamde gesyncopeérde vormen 
van het Latijnsche -verbum edo, waaromtrent hij bewijst, dat de in 
de school- en andere grammaticas gelee}'deindicatief-vormen MitÛJ, 
2dis, iJdite, de imperatief ede en de infinitief edere niet toekomen 
aan aurea en argentea latinitas, doch dat steeds in gebruik waren 
esti8, e8, e8te, e88e enz. Eveneens bewijst hij, dat niet edant, éáa8, 
edat maal' edim edis edit de ware conjunctief-vormen zijn, dieJla
tuurl~jk, wat hun oorsprong betreft, optativi zijn. In eenevoetno'ot 
wordt met eenige aarzeling È(Js-f~ verklaard als eClle 8CÇundaire 
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forlllatie naar analogie van een imperalief EvffJc, welke vorm voor 
een oorspronkelijk *;/v::Tt staan moet. Het zal SPEYÛ geen geringe 
voldoening gegeveu hebben, nog kort. voor zijn dood - zóó hij 
het heeft opgemel'kt - te zien, dat BRUGMANN in eelle del' laatste 
afleveringen van de lndogermanische :Forschungen in een uitvoerig 
opstel dezelfde hypothese, die inderdaad zeer aannemelijk is, ver
dedigt. Overigens ~chijnen de etymologieën van verscheidene Latijn
Behe woorden en woordgroepen, dool' SPEYER èn in eene vergade
ring uezer Akademie èn in verspreide opstellen voorgeslagen, de 
instemming der vakgenooten in 't algemeen niet te hebben ver
worven. Zij zijn mogelijk, maar niet dwingend. Even wil ik toch 
nog de aandacht vestigen op de door SPEYER voorgeslagen etymo
logie van lat. men8a, waarvoor hij, ook op grond van umbrisch 
1I1e,fa en onder vergelijking van skt. mäl?l8a en got. 1fl'i11lz, als oor
spronkelijke beteckenis die van "vleesch" postuleert. Deze combi
natie is zeer ingenieus en, naar 't mij voorkomt, zeer mogelijk. 

Het oordeel over SPEYER als Sanskritist kan maar één zijn: hij 
was eeu voortreffelijk geleerde VHn den eersten rang, een hard en 
onvermoeid werker, die èn mulüull èn multa gepraesteerd heeft. 
Zijn roem was dan ook in het buitenland groot en h\i was daar 
een waardig vertegenwoordiger van de Nederlandsche school van 
Sanskritisten, door KERN gesticht. Daar hij een getrouw bezoeker 
was van de Internationale Orientalisten-Congressen, waar hij ver
scheidene malen ook als spreker optrad, was hij persoonlijk met 
de meeste vakgenooten bekend en bevriend. Hoe de buitenlanders 
over hem oordeelden moge blijken uit een brief van den Ameri
kaanschen Sanskritist LANMAN, aan ons rustend medelid KERN ge
richt, waaruit ik bet vol geilde mag aanhalen: "I am greatly dis
tressed to learn of the denth of SPEYER. He was a high minded 
man and exceedingly learned and accomplished schol ar. Modest and 
kind, not given to what the Germans are pleased to eaU polemic. 
The constructiveaspects of scholarly work are mueh better, and 
it was these to whieh he gave bimself. " 

Zoo heeft dus door SPEYER'S vl'oegtijdigen dood de wetenschap 
een onhel'Stelbaal' verlies geleden. Maar ook buiten den kring der 
Sanskritisten is zijn gemis zeer diep gevoeld, en wel in de eerste 
plaats (1001' zijne leerlingen. Want SPEUR was in di t opzicht het 
ideaal van een hoogleeJ'3ar, dat hij aan zijne eigenscbappen als 
geleerde die verbond van een uitstekend docent. te zijn. Ook daar
over is maar één roe)). "Wat zijn onderwijs zoo buitengewoon pak
kenttmaakte'\ zoo schrijft· nlij 'een ·czijner (md-leerlingen, "was het 
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altijd ter zake blijven. SPEYER raakte altijd de zaak precies in het 
midden en hij gaf zijne verklaringen met een helderheid en een 
eenvoud, die zijne leeringeu onmiddelijk wortel deden schieten". 
Diezelfde oud-leerling uit den Groningschell tijd verklaart vóór zijn 
candidaats-examen reeds voortreffelijke leermeesters te hebben gehad 
en van allen veel geleerd te hebben; maar toen hij met SPEYElt'S 
onderwijs kennis maakte, spande dit toch aanstonds de kroon. 
Dezelfde zegsman herinnert zich, dat hij zijne bewondering aan 
zijne vrienden mededeelde met een destijds zeer gangbaar studenten
woord : "SPEYER daast nooit". Dat was bij hen een zeer hooge lof
spraak en was ongeveer de samenvatting der appreciat.ie mijns be
richtgevers van SPEYER'S doceertalenten. Bene eigenaardigheid, welke 
SPEYER'S geheele wijze van doceeren, als ook het diepste van zijn 
eigen wezen typeert, was, dat hij zich op zijne colleges geheel op 
het standpunt plaatste van een leeraar in de klassieke talen aan 
een gymnasium, die zich als taak en plicht gesteld heeft zijnen 
leerlillgen eene hUlI onbekende moeilijke taal duidelijk te maken. 
Zoodra de nieuwe cursus begonnen was en hij op een bespl'ekings
college een overzicht gekregen had van wie zijne colleges in het 
komende jaar zouden volgen, verdeelde hij zijne leerlingen naar 
meer- of mindere gevorderdheid in groepen, die men niet beter 
dan met de gymnasiale "klassen" zou kunnen vergelijken. Voor 
iedere "klasse" had hij een pl'Ogramma vastgesteld, dat hij zich 
voorstelde in dat jaar af te werken en streng hield hij die "klassen" 
van elkaar gescheiden. Door deze indeeling bewerkte hij, dat leer
lingen van gelijke geoefendheid zijne verschillende colleges volgden 
en voorkwam hij, dat meergevol'derden door pasbeginnenden werden 
opgehonden. Met recht kan men coustateeren, dat door SPEYER in 
letterlijken zin eene "school" in het leven werd geroepen, waar 
het Sanskrit onder zijne leiding Van de meest elementaire tot de 
ingewikkeldste vormen toe beoefend werd. Zij, die het voorrecht 
genoten hebben verscheidene jaren SPEYER'S colleges te volgen, zullen 
hem altijd dankbaar blijven op de door hem gevolgde methode 
"geschoold" te zijn. In het begin van het eerste jaar werd de 
grammatica gedoceerd met eene grondigheid en eene breedvoerigheid, 
die de leerlingen aan hun eerste-klasse-gymnasium tijd deden terug
denken. Paradigma vóór paradigma na werd op het zwarte bord 
geschreven en op het volgende college overhoord; heeleseries 
themata moesten gemaakt en gecorrigeerd zijn ,vOOrdat de hoogleenulr 
er van overtuigd was, dat de grammaticale grondbeginselen er 
muurvast inzaten en voor hij zich verantwoord achtte~ngemak .. 
kelijk stukje Sanskrit uit PERRY' s leesb()tl,k of uit BöufJd1iGX'S 
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Ohrestomathie onder handen te nemen. Stap voor stap giug hij zoo 
met zijne leerlingen verder. In den aanvang behandelde hij niet 
veel meer dan twee regels proza in twee uren, bij bijna ieder woord, 
bij iederen nieuwen grammaticalen vorm stilstaand, alle moeilijkheden 
met groote duidelijkheid verklarend. Was hem zelf geen moeite te 
veel zijne leerlingen alles aan het verstand te brengen, zoo eischte 
hij van hen, dat zij ernst zouden hebben bij hunne studie, dat zij ge
regeld zijn colleges zouden bezoeken, dat zij accuraat. het stuk zouden 
prepareeren , dat behand.eld zou worden en even accuraat zouden zijn 
in hunne vertalingen. Slordigheid was hem een gruwel. Wie in een 
Sanskrit stuk iets niet hegrepen had en dat aan den Professor mee
deelde, vóórdat hij zich aan eene vertaling waagde, kon er op 
rekenen, dat het hem niet kwalijk genomen zou worden en dat 
hem de moeilijkheid, al was het voor de tiende maal, zou duidelijk 
worden gemaakt. Maar wie op goed geluk naar de beteekenis van 
een woord of van een zin raadde, of eene evidente domheid debi
teerde, wekte des hoogleeraar's toorn in hooge mate op. Aan het 
eind van het eerste studiejaar was men dan zóó ver gevorderd, dat 
men een stuk Hitopadesa zonder te veel moeite kon vertalen. In 
het tweede jaar behandelde SPEUR met de Neerlandici het Paüca
tantra, een stuk Mahäbhärata of Kathässritsägara; met de Indische 
literatoren, die in hun eerste jaar meer colleges bij hem hadden 
moeten volgen, moeilijker stukken en in de latere jaren, waarin 
meestal alleen Indische literatoren zijne colleges volgden, behandelde 
hij de Vedas, de Brähmav.as, de Upanit;\ads en moeilijker teksten 
als Daéakumäracmita, Jätakamälä enz. Nooit verzuimde hij ook een 
tooneelstuk als Ratnävalï, Mrcchakatï, Sakuntala e. d. met de meer
gevorderde leerlingen te lezen. Met de Indische literatoren, die na 
hun candidaats-examen in Sanskrit bleven belangstellen, behandelde 
hij een Piili-tekst. Er werd hard gewerkt. in de anderhalf uur, welke 
de colleges altijd duurden, niet het minst door SPEYERzelf. Binnen
komend, de deurknop nog in de hand, begon hij steeds met de 
stereotype vraag: "Waar waren wij de vorige keer gebleven P" En 
zonder één oogenblik te onderbreken doceerde hij tot de tijd ver
streken was. Hij had niet de gewoonte om op zijne colleges zich 
in ingewikkelde vraagstukken van etymologischen aard te verdiepen. 
Hij bepaalde er zich gewoonlijk toe hij de bespreking VRn een 
Stlnskrit woord of vormde vaststaande equivalenten van enkele 
Indogermaansche talen aan te halen. Nooit liet hij zich tot ge
w8.llgde equaties verleiden en evenmin liet hij zich ooit over theo-., 
rieën betreifeode ahlaut~ RCL'Cot en dergelijke uit. Zoo hield hij zich 
ook J,ij .zijne.opmerkingeuvàIl my~ologischen aard, daar waar het 
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den Veda betrof, aan algemeen aanvaarde opvattillgeu, als die van 
OLDENBERG e. R. Waar "Mythendeutung" ter sprake kwam toonde 
hlj zich een leerling der "astrale" school, zond et· daarbij zijne zelf
standigheitl te verliezen. .Met eenige voorliefde stond h~j, waar het 
bij de lektuur pas gaf, bij ritueel en godsdienst stil. .Met groote 
duidelijkheid placht hij de technische termen, de ceremonieele ge
bruikell enz. toe te lichten en de phiJosophische opvattingen der 
Hindus over allerlei te verklaren. Hoezeer Sl'EYER zich bij het 
doceeren nog als "leemar" gevoelde tegenover zijne leerlingen, 
blijkt wel uit het feit, dat het hem hoogstollaangenaam was als 
leerlingen hem met vragen, die niet direct met het begrijpen van 
den tekst verband hielden, in de rede vielen. Steeds was zijn 
antwoord dan: "Hoewel ik niet begrij p, hoe deze vraag in dit 
verband past, wil ik wel even antwoorden, dat ... enz." Blijkbaar 
was hij van meelling, dat hij zelf te oordeelen had, wat de leer
lingen van iets behoorden te weten en beschouwde hij alle "gevraag 
in de mimte" als verlies van kostbaren tijd. Met het opgeven van 
vakliteratuur was hij steeds zeer schaarsch. Wanneer hij op iemands 
uitdrukkelijk verlangen eens den titel van een studieboek noemde, 
geschiedde dit meestal met de toevoeging: "Eigenlijk hestaat er 
geen goed boek over dat onderwerp, maar je kunt je behelpen 
met ... " Over de literaire schoonheid van een Sanskrit gedicht of 
proza-werk liet SPEYER zich op zijne colleges evenmin als op zijne 
privatissima dikwijls uit. Men zou echter verkeerd doen te gelooven, 
dat hij voor die literaire schoonheid ongevoelîg zou zijn geweest. 
Naast de Vedas was wel de Mrcchakfltï het stuk, dat hij het meest 
bewonderde en dat hij gaarue met Shakespeare op ééne lijn s~elde. 
Ook had hij een open oog voor fijnen humor zooals die in het 
Dasakumaracarita, en naïeve geestigheid, zoonls die in de Jätakas 
voor den dag treedt. Bij bet behandelen van moeilijke vaak corrupte 
teksten hebben enkele. zijner leerlingen hem ook als tekstcriticus 
om zijne groote scherpzinnigheid en perfecte taalkennis hoogelijk 
leeren waardeerell. Hoe boos kon hij zich maken op slordige tekst
uitgaven en vooral op pa1).q.its, die maar geen notie konden krijgen 
van wat Westersche nau wkeurigheidbeteekent! 

Was de voortreffelijkheid van SPEYER'S doeeeren nîtdeu aard 
der zaak slechts aan betrekkelijk weinigen uit ondervinding bekend, 
zoo konden zijne buitengewone kwaliteiten als examinator in wijder 
kring waardeering vinden. Immers nîet alleen dezoogenaamde 
"linguisten" van de Neerlandici maar ook de Indische Iiterato1'611, 
de historici en, als gedelegeerde, de gymnasiasten maakten in cleze 
hoedanigheid met hem kennis. Er bestondmaarêén"roep over 
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SP1<JY1<JR als examinator. Aan onze Hoogescholen zijn er slechts wei
nigen, die als hij dit deed, de kunst verstaan uit een examinandus 
te halen wat er in hem school, die als hij zóó duidelijk, zóó humaan, 
zoo taktvol hunne vragen weten in te kleeden. Nooit behandelde 
hij een examen "en bagatelle" en zijnerzijds duldde hij niet dat 
men ûch te gemakkelijk Vlln zijn vak zou afmaken. Zelfs de historici, 
die voor hun doctoraal-examen slechts een handboek over Indische 
geschiedenis of literatuur hadden behoeven door te werken, werden 
met den grootsten ernst dool' hem ondervraagd. Steeds richtte hij 
bet onderzoek naar de kennis van een candidaat zóó in, dat niet 
zoozeer diens aangeleerde boekwijsheid, als wel het gezond verstand 
en bet juist begrip der zaken aan het licht zou treden. Als Socrates 
verstond hij het, zijne vragen zóó te stellen, dat de ondervraagde 
steeds iets van hem leerde of eigenlijk zich zelf iets leerde. Menig
een ook, die onder zijne stellingen er enkele opgenomen had, die 
op Sal1skrit betrekking hadden, heeft door de rake opmerkingen 
en dikwijls geestige aanvallen van SPEYER, op zijne promotie zelfs 
nog heel wat kennis kunnen opdoen. Het gebeurde niet zelden, 
dat de hoogleeraar bij het uiteenzetten van zijn standpunt bij zoo'n 
gelegenheid aan het doceeren raakte, zoodat de jonge doctor in spe 
wel het gevoel moest krijgen, dat er nog veel, zéér veel voor bern 
te leeren viel. 

Slechts weinigen hebben het voorrecht gehad met SPEY1<JR als hun 
promotor in nog meer intieme aanraking te komen, doch zij die 
zoo gelukkig waren zijn zeer onder den indruk van en tot innige 
dankbaarheid gestemd voor zijne voortreffelijke leiding en gl'oote 
hulpvaardigbeid niet alleen, maar ook voor zijn trouwe en belang
stellende vriendschap. Treffend is dan ook door een dier oud-leer
lingen aan de open groeve gezegd: "In professor Sp1<Jn:R is een 
man heengegaan, die meer was dan onze "leeraal''' , meer was dan 
onze "vaderlijke vriend" alleen. Als de Indische guru vereenigde 
hij beide personen in zich en wist hij ons zoowel diepen eerbied 
als oprechte genegenheid in te boezemen." 

Een levensbericht van SPEYER zou zeker ecne groote gaping ver
toonen, zoo daarin niet ook gewaagd werd van zijne innige nooit 
verflauwende belangstelling voor onderwijszaken. Al vroeg toonde 
hij de-t6 belangstelling, toen hij, nog tijdens zijn praeceptornat te 
Amsterdam gedurende eeneperiode van 21/ 2 jaar, van Aug. 1875-· 
Maart· 1878 zitting had in de plimtselijkeschooleommissie. Daarna 
heeft hij ··eerst in·· vele tijdschriftartikelen en in voordrachten op 
Philologen-cougressen verschillende ondt\rwijsbelangen met Ollver-
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moeiden ijver bepleit. Meermalen heeft hij er den nadruk op ge
legd, dat de studie der classici aan onze Universiteiten veel te 
eenzijdig werd opgevat. Een goed classicus behoorde zich vooral in 
de eerste jaren van zij n studietijd met de algemeelle taalstudie 
vertrouwd te maken; wilde de classicus het Latijn en Grieksch in 
hun historische wording begrijpen, dan moest hij met de beginselen 
van het Sanskrit en een Germaanscb dialekt bekend zijn. Ook be
toonde SPEYER zich voorvechter van een algemeen doctoraat in de 
letteren; zijn ideaal was eeu doctoraat met ruime speling van 
examen-vakken; voor het aan de promotie voorafgaande doctoraal
examen verlangde hij dat voldaan zou worden aan matige weten
schappelijke eischell in één hoofdvak en twee daarmede verband 
houdende bijvakken; voor het candidaats-examen moest binnen 
zekere grenzen de vrijheid gegeven worden te kiezen in welke 
vakken men geëxamineerd wenschte te worden; de venia docendi 
zou aan de doctorandi moeten worden verleend voor het hoofdvak 
van het doctoraal-examen en ook voor die vakken, waal'Over het 
candidaats-examen had geloopen. SPEnen was dan ook eeu tegen
stander van Staatsexamens cum effectu civili. Er werd al meer dan 
genoeg geëxamineerd in den lande! 

Maar het is bovenal in de werkzaamheden der subcommissie voor 
het "voorbereidend hooger onderwijs," geweest, dat SPEYER een zeer 
belangrijk aandeel genomen heeft. Wel k dit aandeel geweest is, 
wa a I' het zij n invloed was, die den stoot gegeven heeft tot de meest 
gewichtige voorstellen, kan niet met een paar woorden uiteen gezet 
worden; daartoe moet het een eu ander in herinnering gebracht 
worden 1), 

De bedoelde suhcommissie dan was door de "Staatscommissie tot 
reorgallisatie van het onderwijs" ingesteld te harer voorlichtig ten 
aanzien van het voorbereidend hooger onderwijs. De commissie had, 
voor zij tot de benoeming der subcommissie overging, de hoofd
lijnen van het reorganisatieplan vastgesteld en uitgewerkt, wodnt 
elke subcommissie zich met de bespreking van een duidelijk om
schreven onderdeel van het geheele' reorganisatieplan kon bezighouden. 
Aan de subcommissie voor het voorbereidend hoogeronderwijs was 
eene uitgebreide taak opgedragen: zij moest uiet alleeneene reorga
nisatie ontwerpen voor het gymnasiaal en middeibaar onderwijs; lij 
moest ook aansluiting zoeken naar beneden: aan het lager onderwijs, 

') Het is aan Dr. JO';KMAN, Directeur der Rijks H. RS.te Utrewt ell.lid,l!eC~. 
dezer 8ubcommi!lsie, dat ik deze gegevens te danken hel.. NielllandwaszM PlualHi
eeerd als hij om mij hieromtrent in te lichten. lijn harteljkedank daarvoor zj .~ 
hier nogmaals betuigd.. .. . . . .• , 
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uaar boven: aan het hooger onderwijs: universiteit en technische 
hoogeschool. De subcommissie was souverein om binnen den kring 
harer werkzaamheden over alle punten van advies te dienen; zij 
moest zich echter houden aan den leiddraad door de commissie 
opgesteld. 

Nu heerschte bij de commissie eene vrij groote eenstemmigheid 
omtrent bijna alle in den leiddraad behandelde punten; maar er 
was groot verschil van meening omtrent één punt. De commissie 
was het eens, dat de bovenbouw van de school voor voorbereidend 
hooger onderwijs, later Lyoeum geheeten, welke in de plaats zou 
komen van gymnasium en hoogere burgerschool met vijf jarigen 
cursus, uit drie afdeelingel1 zou bestaan. Maar in den boezem der 
commissie liep de strijd over de vraag, of de 0 n derbouween 
twee- of een driejarige zou wezen, en of voor dien tijd het Latijn 
als verplicht leervak in het leerplan zou worden opgenomen. De 
sub-commissie moest trachten in dit gewichtig strijdpunt eene op
lossing te vinden. 

Zij koos al spoedig een onderbouw van twee jaren, doch heeft 
zich lang beziggehouden met de vraag, of in dien tweejarigen 
onderbouw het Latijn zon worden onderwezen. 

Tegen eene algemeene verplichting om het Latijn te leeren be
stonden groote bezwaren; de invoering er van zou in den lande 
sterken tegenstand ontmoeten. Aan den anderen kant gevoelde men 
het bedenkelijke van een -algeheel gemis aan onderwijs in het Latijn 
voor hen, die in den bovenbouw Latijn en Grieksch of Latijn 
alleen zouden noodig hebben. De subcommissie, op den voorgrond 
stellende, dat voor ieder de gelegenheid moest open blijven zich 
naar aanleg te ontwikkelen en de tweevoudige studierichting tot 
haal' recht wenschende te doen komen, daar er naast de klassieke 
in ons land eene moderne strooming bestaat, die niet wil weten 
van de oude talen, heeft het Latijn facultatief in den onderbouw 
gesteld; dit was de eenige wijze waarop ~Il eenheidsschool tot 
stand wu kunnen komen. 

SPErER behoorde tot hen, die verplicht Latijn voor den onder
bou w . wenschten, omdat het onderwijs in die taal in de laagste 
klassen van dubbel zooveel beteekenis is als in de hooge re en het 
1eerell van de vormen van het Latijn vooral zijn goeden invloed 
in de lagere klassen heeft. Ten slotte evenwel is hij, om de eenheids
school te redden, met facultatief Latijn meegegaan. 

Schier bij alle :vragen die in behandeling kwamen heeft SPElER 

zijn woord meegesproken ···tmdeed zich zijn invloed geldel}. Zoo bij 
de besprekiDgwn 'de aansluiting aan het lager onderwijs. Maar 
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bovenal is SPEnm's woord van invloed geweest op de beautwoording 
der vraag uit hoeveel afdeelingen de hovenbouw zon bestaan. 

Aanvankelijk dacht zich de subcommissie een bovenbonw van 
drie afdeelingell, welke verdeeling voor de hand lag als miu of 
meer beantwoordende aan den bestaanden toestand: gymnasium 
afd. a, gymnasium afd. {3 en hoogere burgerschool, voorbereidende 
scholen, de eerste voor de godgeleerde, letterkundige en rechts
geleerde faculteiten, de tweede voor de genees- en wis- en natuur
kundige faculteiten, de derde voor de technische hoogeschool. In de 
eer st e afdeeling, A, zou volledig onderwijs in Latijn en Griekscll 
worden gegeven met iets meer natuurkunde dan thans in gym
nasium afd. a het geval is. In de t wee d e afdeeling, B, zou het 
Grieksch vervallen; zelfs aan het Latijn zou minder tijd worden 
besteed, maal' een ruime plaats zou worden toegekend aan de wis
kunde; met de natuurkunde zou verder worden gegaan; scheikunde 
zou worden onderwezen en plant- en dierkunde ook in de hoogere 
klassen. In de der d e afdeeling, C, zou Latijn niet worden onder
wezen, men zou iets verder gaan in de wiskunde en meer tijd 
besteden aan handteekenen , en, in verband hiemlede, onderricht 
geven in kunstgeschiedenis, benevens onderwijs in lijnteekellen. 
Voor onderwijs in de moderne talen zou in alle afdeelingen onge
veer een gelijk aantal uren worden uitgetrokken. 

Met deze regeling kon SPEYER zich in 't geheel niet vereelligen .. 
Hij bood ter overweging aan zijne medeleden eene nota aan, waarin 
hij zijne bezwaren en wenschen uiteen zette. 

In plaats van drie afdeelingelI, zoo zegt hij in deze nota, krijgen 
wij er feitelijk twee, eene afdeelillg A met de oude klassieke vor
ming en een afdeeling C, die ongeveer overeenstemt met de tegen
woordige hoogere burgerschool. Het verschil immet·s tUSBchen de 
afdeelingen B en Cis van zóó weinig beteekenis, dat men niet 
kan zeggen, dat hiel' twee studierichtingen tot haar recht komen. 
Door de instelling del'. drie afdeelingen A, B en C wordt niet 
voorzien in de behoefte aan een type van school. waar het zwaarte
punt ligt bij de moderne talen, hare lette1"en en. de historie. Voor 
verschillende kategorieën vun leerlingen is . zulk een voorbereidend 
hooger onderwijs, dat langs een anderen .weg dan die der . klassieke 
vorming of die der overwegend natuurwetenschappelijke, richting 
tot universiteit, hoogeschooien academie voert, in dentegenwoor.:' 
digen t~ld in hooge mate gewensoht. ·IDzond~d;doot.zich ·de 
behoefte aan eene gewijzigde vooropleidiug . . 
aanstaande juristen. Zij· die 
de praktijk del! levens latel:te 

L Q 
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theologen en literatoren, behoorcn in hunne eerstc jongelingsjaren 
goed onderlegd te worden in datgene, waarvan de kennis, niet 
slechts als zij in de maatschappij zullen zijn getreden, maar reeds 
b~j hunne universitaire studie, voor hen noodzakel~jk mag heeten. 

Nadat gebleken was, dat aJdeeling H Iliet voor het door SPEYER 

beoogde doel kon gewijzigd worden, werd door hem het plan ont
wikkeld tot invoeging eenel' nieuwe afdeeling tusschen A en B, 
waardoor een voor vele leerlingen zeer gewenschte leergang geopend 
werd met gl'Ondige studie van het Latijn, met degelijke inwijding 
in de natuUl'wetenschappen en met ruimere gelegenheid tot beoefe
ning der levende talen, ook van het Nederlandseh. De groote 
meerderheid van de leden der subcommissie stemde in met de 
overwegingen, die tot het ontwerpen van deze afdeeling hadden 
geleid en ging met het. plan mede. 

Nog weinige dagen voor zijn overlijden gaf SPElER zijn voor
nemen te kennen de door hem ontwikkelde denkbeelden, zoodra 
de onderwijswetsontwerpen in behandeling zouden komen, met 
warmte te zullen verdedigen. 

In breeden kring is gevoeld en zal gevoeld worden het zware 
verlies, dat SPEYER'S heengaan beteekent , niet het minst in deze 
Akademie, waarvoor h~j zoo warm gevoelde en van welker ver
gaderingen hij een der getrouwste bezoekers was. Ten volle heeft 
hij ook aan de verplichtingen voldaan, die dat eervolle lidmaatschap 
oplegt niet alleen door zijne talrijke bijdragen en mededeelingen , 
maar ook door zijne veelzijdige belangstelling in anderer voordracht. 
1.'en volle ZIJn op hem van toepas..'ling de woorden ui de Ka~ha
upani~ad : 

na han!late hanyamiine 8arïre. 

W. CALAND. 
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"Ad Plauti captivos" in Mnemosyne 16, pag. 121-125. 
1889. "Hoe hebben wij de verzen der Latijnsche Comici te lezen?" 

in COlljunetis Viribus, Nov. nummer. 
"De lutijnsche taal en hare betrekking tot de Linguistiek". 

Inwijdingsrede bij de aanvaarding van het hoogleeraars
ambt te Groningen, 23 Maart. 

') Deze Bibliograpbie ware minder volledig geweest zoader de vriendeliikemede-
werking van den Heer J. F. VAN BOJIEKEN, Bibliotheearis der Rjkfl.Um.ver&iteitte 
Utrecht I op wiens verzoek de amannensis dier Bibliotheeklfej. C. UN RIJ&mj :meer
dere gegevens verstrekte. Ik betuig voor die welwillendheid lûer gà$rne opealiikmtine 
erkentelijk beid. . 
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1890. "Ad Horatium" in Mnernosyne 18, pag. ü6-102. 
"Magalia" in Versl. en Me(l, der Kon. Akad. v. Wetensch., 

Afd. Lett. lIl. 7, pag, 243-254. 
Verslag (met C. P. rf IELE) over eelle verhandeling van 

Dr. W. CAT.AND, "Zur Syntax des Avesta" in Versl. en 
Med. lIl. 7, pag. 351-353. 

1891. "Observationes et emendationes", Groningen, WOLTERS. 
"Observationes ad poëtas latinos" in Mnemosyne 19, pag. 

41-61. 
"Ad Ciceronem" ib. pag. 168, 368. 
"Een philologische feestbundel" (aangeboden aan SCHWEIZER

SlDLER) in Spectator nO. 52. 
18~)2. "Ad Ciceronem" in Mnemosyne 20, pag. 224. 

"Over den romeinsehen God Janus" in Versl. en Med. d. 
Kon. Akad. v. Wetensch., Afd. Lett. lll. 8. pag. 285-
330 (ook in het Fransch: "Le Dien Romain Janus" in 
Revue de l'Histoire des Religions, 26, n°. 1 pag.I-47). 

"De Maan in nood, eene mythologische studie" in Gids (Sept.). 
"Uitstel of afstel?" (naar aanleiding van den Thesaurus linguae 

latinae) in Spectator nO. 40. 
1893. "Jätakamälä translated from the original Sanskrit" in rrijdschr. 

v. d. 'r. L. en V. v. N.1. V. 8. 129-182, 254-310, 
441-500. 

"Eene indische duizend en één nacht" in Tijdspiegel, p. 1-28. 
"rrjalling Halbertsma" (Necrologie) in Spectator nO. 30. 
Recensie van: KELLER, Lateinische Volksetymologie und 

Verwandtes en van denz.: Zur lateinischen Sprachgeschichte 
in Museum Ie jaargang, p. 69. 

Recensie van rfYRRELJ,: Cicero in his letters ib. p. 141. 
Recensie van Sylloge commentationum, quam C. Conto obtu-

lerunt philologi Ratavi ib. 178. . 
Recensie van MANSKOWSKI: Der Auszug-aus dem Pancatantra 

in Keemendra's Brhatkathiimanjarï ib. pag. 213. 
Recensie van PRELJ,WITz:Etymol. Wörterb. der Griechischen 

Sprache ib. pag. 269. 
Recensie van SKUTSCH: Plautinisches und Romanisches ib. 

pag. 354. 
1894. "Jiitakamiilii tl'ansl. from the orig. Sanskrit" in Tijdschr. 

v. d. rr. L. en V. v. N. I. V. 10, 201-256, 323-385, 
616-658. 

,,lets ovel' den leeftijd van meerdetjarigheid bij de oude 
. Indiërs" in Feéstlmndel-Veth pag. 133-136. 
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Heeensic van DE GROOT: Le code du Mahäyälla en Chine 
in Museum 1" jaarg. pag. 441. 

Recensie vau CALAND: Altindischer Ahnencult in Museum 
2e jaarg. pag. 11. 

Recensie van RIEs: Was ist Sylltax ib. pag. 161. 
Recensie van KARSTEN : rrereutialli prologi ib. pag. 206. 
Recensie van MARX: Chauvinismus Ulld Schulreform im 

Alterthum ib. pag. 207. 
Recensie van DI';LBRÜCK: Vergleichende Syntax ib. pag. 265. 

lS95. "The Öätakamälä or garland of hirth-stories by Arya Süm 
translated from the Snnskrit" (Vol. 1 van "Sacred books 
of thc Ruddhists" ,ed. hy M. Mtl'M,ER.) 

"Kritische Nachlese zn Asvagho~a's Buddhacarita" in Versl. 
en Med. d. Kon. Akad. van Wet. te Amst., Afd. Lett. 
IIl, 11. pag. 340-356. 

Recensie van Plauti comoediae rec. RITSCRJ, in Museum 
2e jaargang pag. 388. 

Recensie van UHU;NBECK: Indische Klankleer ib. pag. 432. 
Recensie van "Klassieke Schrijvers" in Museum 3e jaarg. 

pag. 49. 
Recellsie van SOLMSEN: Studien zur lateinischen Lautgesehichte 

ib. pag. 85. 
Recensie van STOI,Z: Historische GraInmatik der Lateiuischen 

Sprache 1. 1 ib. pag. 227. 
Recensie van LINDSAY: The Latin IJanguage ib. 

18~)6. "Vedische und Sanskrit Syntax" in Grundriss der Indo
arischen Philologie: I. 6. 

Verslag (met H. KERN) over eene verhandeling van Dr. 
W. CAI.AND: Die altindischen 'fodten- und Best. Ge
brauche in Verslagen en Med. Kon. Ak. v. W., Afd. 
Lett. IIl. 12. 

Recensie van: Plautus (eu. minor) rec. GOE'fZ et ScHÖJ,L in 
Museum 3e jaarg. pag. 366. 

Recensie van Anthologia latiua, ib. pag. 408. 
Recensie van Foy: Die königliche Gewalt nach<ien altin

dischen Rechtsbüchern in Museum 4e jaarg. p. 117. 
Recensie van: Benedicti Reguia Monachorl1m rec. WOELFFLJN 

ib. pag. 184. 
Recensie van STOLZ: Stammbildungslehre ib. pag. 305. 
Recensie van KEI,1.ER: Zur lateini8(:hen Sprachgeschichte, ib. 

pag. 305. 
] 8H7. "De oud-romeinsche huwelijksvormen doorconfarreatio coemp-

« 
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tio en usus" in Versl. en Med. d. Kon. Akad. v. Wet., 
Afd. Lett., IV. 1. pag. 129-167. 

"Lumbinï" in Wiener Zeitschr. für die Kunde d. Morgen
landes XI, pag. 22-24. 

"Kapilavastll teruggevonden" in Handelsblad 31 Jan. (avond
editie). 

Phaedrus, Fabulae Aesopiae in Bibl. Bat. Script. Graec. et 
Romanorum. 

Hecénsie van W ACKERNAGEI.: Altindische Grammatik I, Laut
lehre in Gött. Gel. Anz. nO. 4. 

Recensie van DAHLMANN: Das Mahäbhärata als Epos und 
Rechtsbuch in Museum 4e jaarg. pag. 376. 

Recensie van CANNEGlE'l'ER: De fOl'mis quae dicunter futuri 
exacti et conjunctivi perfecti forntae syncopatae in -so -sim 
in Museum 5e jaarg, pag. 8. 

Recensie van Phèdre, Pables ésopiques par HAvE'r ib. pag. 195. 
1898. "Eenige latijnsche negaties", Voordracht op het P N ede rl. 

Philologen congres (Handelingen pag. 183-184). 
"Hooger onderwijs" in Spectator n°. 22. 
Recensie van Plautus' Ausgewählte Komödien erkl. von Ruu 

(captivi) in Museum 6e jaarg. pag. 126. 
Recensie van WARREN: Buddhism in translations ib. pag. 224. 
Recensie van DAHI,MANN: Buddha ib. 

1899. "Eenige bundels van Avadänas, stichtelijke verhalen der 
noordelijke Buddhisten" in Versl. en Med. d. Kon. Ak. 
v. Wet. te Amst. Afd. Lett. IV. 3, pag. 361-418. 

"Buddhas 'rodesjahr nach dem Avadänasataka" in Zeitschr. 
d. Deutschen Morgenl. Ges. 53, pag. 120-124. 

"Een paar woordafleidingen (nutrix, slap)" in rrijdschrift der 
Maatsch. Ned. Lett. 18, pag. 65-69. 

Recensie van DELBRÛCK: Vergl. Syntax II in Museum 7e 

jaarg. pag. 1. . 
Recensie van UHUNBECK: A manual of Sanskrit Phonetics 

ib. pag. 184. 
Recensie van Horati opera rec. KELLER et HOLDER J2 ib. 

pag. 285. 
1900. Verslag (met H. KERN) over eene verhandeling van Dr W. 

CALAND: Altindisches Zauberritual in Versl. en Med. d. Kon. 
Akad. v. Wet. te Amst. Afd. Lett. IV. 4, pag. 62-64. 

1901. Latijnsche Spraakkunst 3e druk. (1901 en 1902). 
"Edepol" in Feestbundel-Boot pag. 55-59. 
" Eene oud·indische verwante van de germaansche godin 

Jaarboek 1914. 5 
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Nerthus" in Handel. Maatseh. v. Ned. Lett. 1901-1902 
pag. 3-26. 

"MAMArrPAl" in American .lournat of Philology 22, 
pag. 441. 

Recensie van DUBors: Hindu Manners Custums and Insti
tutiollS transl. hy Beauchamp in Museum ge jaarg. pag. 8. 

Recensie van DAHUlANN: Genesis des Mahäbhärata ib. 
pag. 105. 

Re~ensie van Feestbundel-Boot ib. pag. 161. 
Recensie van W. CUAND: Altindisches Zanberritual ib. 

pag. 248. 
1902. "Avadänasataka, a century of edifying tales belonging to 

the Hlnayana", St. Petersburg 1902-1909 (Bibl. Bud
dhica lIl). 

"Buddha's levensloop, afgeheeld op den Boro-Boedoer" in 
Onze Eeuw pag. pag. 77-95. 

"Rin altcr Fehler in der Überlieferung der Bhagavadgïtä" 
in Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Ges. 56, pag. 123 -125. 

"Lucretiana" in Album gratulatorium in honorem Henrici 
v. Herwerden pag. 190-198. 

"Het woord venenum" in Museum IOC jaarg. pag. 54-55. 
"Critical remarks on the text of the Divyävadäna in Wiener 

Zeitschr. f. die Kunde des Morgenlandes 16, pag. 103- . 
130, 340-361. 

Recensie van Album gratulatorium in honorem Henrici v. 
Herwerden in Museum 10e jaarg. pag. 8. 

1903. "Mos majorum", Rede uitgesproken bij de overdracht van 
het rectoraat aan de R. Universiteit te Groningen (21 Sept.). 

"De Bl'ahl1lanen en hunne beteekenis voor het Indische volk", 
Rede uitgesproken hij de aanvaarding ,van het ambt van 
hoogleeraar aan de R. Universiteit te Leiden (80 Sept.). 

"La carrière de Buddha d'après les sculptures de Boro
Boedoer" in Mnséon, N. S. IV, pag. 124-134. 

"Über den Bodhisattva als Elephant mit sechs Hauzähnen" 
in Zeitsch. der Deutsehen Morgenl. Ges. 57, pag. 305-810. 

"Een huddhistische inscriptie afkomstig van Java" in Versl. 
en Med. d. Kon. Ak. v. Wet. te Amst. Afd. Lett. IV 6, 
pa.g. 13S-144. 

"Naar aanleiding van eenige duistere plaatsen in Buddhacarita 
en Lalitavistara" in Alhum Kern pag. 41-44. 

Uitvoerige bespreking van LEFMANN'S editie v. d. Lalitavistara 
in Museum loe jaarg. pag. 145-151. 

1 
! 
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Recensie van Horatii Carmina bew. door KRUYTBOSCH III 

Museum 10e jaarg. pag. 18l. 
Recensie van Album Kern ib. pag. 819. 
Recensie van BENDALJ,: Catalogue of Skt. Mss. in the British 

Museum in Museum 1 P jaarg. pag. 100. 
1904. "Een buddhistische inscriptie afkomstig van Java" (tweede 

artikel) in Versl. en Med. Kon. Ak. v. Wet. IV 6, pag. 
258-262. 

"Bijdrage tot de etymologie van eenige latijnsche woorden" 
in Versl. en Med. IV 7, pag. 109-189. 

Uitvoerige bespreking van MEILLET'S Introductiol1 à l'étude 
comparative des langues indo-européennes in Museum 
He jaarg. pag. 201-208. . 

Recensie van Räjasekhara's Karpüramafijarï ed. KONOW transl. 
LANMAN ib. pag. 375. 

Recensie van ~'RA.NKE: Einheimische Püli-Grammatik ib. 
pag. 420. 

Recensie van }<'RANKE: Pali lllul Sanskrit ib. 
1905. "Indische wereldverzakers" in Onze Eeuw pag. 88-109. 

Recensie van v. D. BERGH V. EYSINGA: Indische Einflüsse 
auf evangelische Erzählungel1 in Museum 12e jaarg. 
pag. 253. 

Recensie van HENRY: Précis de grammaire Palie ib. pag. 828 . 
. Recensie van S~UTH: The early history of Ind,ia ib. pag. 366. 
Recensie van Le gïtagovinda trad. par COURTELLIER in Museum 

13e jaarg. pag. 8. 
Recensie van 'rHUMB: Hal1dbuch des Sanskrit ib. pag. 7. 

1906. "Buddhistische elementen in eenige episoden uit de legenden 
van St. Hubertus en St. Eustachius" in '11heoL '1'ijdschr. 
40, pag. 427-453. 

"De koopman die tegen zijne moeder misdreef, een op den 
Boro-Boedoer afgebeeld Jätaka" in Bijdr. tot de '1\ IJ. en 
V. van N.l.VII. 5, pag. 181- 206. 

"A remarkable theory about sunrise and sunset" in Journal 
of the Royal Asiatic Society 1906 Il, pag. 623-727. 

Recensie van Dum!'r: Das Leben des Buddha in Gött. Gel. 
Anz. pag. 803-816. 

Recensie van GARBE: ,die Bhagavadgïtä aus dem Sanskrit 
übersetzt in Museum 13e jaarg. pag. 129. 

Recensie van THliMB: Handbuch des Sanskrit ib. pag. 163. 
Recensie van DE JONG: Dienstweigering bij de oude Christenen 

ib. pag. 269. 
5* 

t# 
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Recensie van DUTOIT: Die duekaracarva des Bodhisattva ib . ., 
pag. 3(38. 

Recensie vall PUIU,I,WITZ: Etymol. W örterbuch der Griechi
schen Sprache2 ib. pag. 40 l. 

Recensie van CALAND: Ü her das rituelle Sütra des Bau
dhayana ib. pag. 414. 

Recensie vau Baudhayana smutasütm ed. W. CALANJl ib. 
Hecensie van CAJ,ANH: De literatuur van den Sämaveda eu 

het Jaiminïya-grhyasütra ib. 
Recensie van W·. CA LAND et V. H J~Nlty: l' AglJi~toma ib. 

HW7. "Het zoogenaamde Groote Verhaal en de tijd zijner samen
stelling" in Versl. en Med. Kon. Ak. te Amst. Afd. 
Lett. IV. U. pag. 116-146. 

"Een indisch drama: de zegelring des millisters" in Gids 
n°. 9. 

"Het doctoraat in de letteren" in Onze Eeuw pag. 392-426. 
Recensie van SKEAT: A primer of Classical and Ellglish 

Philology in MuseutJl 14e jaarg. pag. 16lo 
Recensie van GAAs'rRA: Bijdrage tot de kennis van het 

vedische ritueel ib. pag. 206. 
Recensie van EmlONDs: An intl'oduction to comparative 

Philology for classical students ib. pag. 323. 
Recensie van DUBOlS : Hindu MalH1ers Customs and Insti

tutions 'l'ransl. hy Beauchamp ib. pag. 329. 
Recensie van MEILLET: De quelques innovations de la décli

naison latine in Museum 15e jaarg. pag. 9. 
Recensie van Madana's Parijätamaiijarï ed. HuvrzscH ib. pag. 11. 
Recensie van: Die Kultur der Gegenwart I. 8, 2e Aufl. ib. 

pag. 83. 
1905. "Studies about the Kathäsaritsagara" in Verhand. der Kon. 

Akad. v. Wet. te Amst., N.R. dl. VIII nO. 5. 
"Een amerikaansch Maecenas" in Gids n°. 10. 
"Duo vocabula graeca postliminio in integrum restituta" in 

Sertum Nabericum pag. 371-313. 
"Aanteekening bij het opstel van Dr. H. H.: JUIJNBOU." in 

Bijdr. T. L. en V. v. N. J. VII. 7. pag. 409-410. 
Recensie van HOERNLE: Studies in the Medicine of ancient 

India" in Janus XIII, pag. 358-359, 
Recensie "an OJ,TRAMARE: La théosophie brahmanique U1 

Gött. Gel. Anz. nO
, 2. 

Recensie van GUNNING: Staat"iexamens cum etfectu civili 111 

MuseullJ 15e jaarg. pag. 193. 

9 
! 
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Recensie van S'fAIlL: Kritisch-historische Syntax des griech. 
Verbums der klass. Zeit ib. 361. 

Hecensie van RIDGEWAY: Who were thc Romans? ib. pag. 384-. 
Recensie van MEILUT: Introduction tt J'étude comparée des 

langues illdo-eul'opéennes 2 in Museum 16e jaarg. pag. 1. 
1 UOg. Toespraak ter opening der jaarlijksche vergadering van de 

Maatsch. der Ned. Letterk. (U .Tuni) in Handelingen 
1908-9, pag. 1-1!J. 

Recensie van BIJWATER. : The Erasmiall prollunciation of 
Greek and its Precursors in Museum ] 6e jaarg. pag. 163. 

Recensie van RHIJS DAvIDs: Early Buddhisll1 ib. pag. 250. 
Recensie van Bodhicaryavatara trad. par DE LA V ALLÉE Pous

SIN ib. pag. 25l. 
Recensie van Mélanges offerts ti L. HAVET ib. pag. 361. 
Recensie van LEHMANN: Mvstik irn Heidenturn und Chris-

.' 
tentum in Museum 17e jaarg. pag. 66. 

1 UlO. "De Indische Theosophie en hare bete eken is voor ons", 
Leiden, VAN DOESBURGH. 

Levensbericht van S. J. WARREN in Jaarboek der Kon. 
Akad. v. Wetensch. l\nO pag. 93-115. 

"Edwin Arnold's Buddhisme" in Gids nO. U. 
"De indische oorsprong van deu heiligen reus St. Christo

phorus" in Bijdrage '1'. L. en V. v. N. I. VII. 9 pag. 
368-389. 

"Indologische Analekta" in Zeitschr. d. Deutschen Morgen!. 
Ges. 64, pag. 315-324. 

Plautus, captivi 2e druk. 
Uitvoerige bespreking van IhnTET:s 'rantl'akhyayika in Bijdr. 

T. L. en V. v. N. 1. VII. 9. pag. 519-525. 
Recensie van DE J,A V ALLÉE POUSSIN: Bouddhisme in Museum 

17e jaarg. pag. 131. . 
Recensie van Bhagavadgïtä vert. door BOJSSEVAIN ib. pag. 287. 
Recensie van J AHN: Das Saurapural)a in Museum 18e jaarg. 

pag. 53. 
Recensie van GERCKE u. NORDEN : Einleitung in die Alter

tumswissenschaft 1. ib. pag. 83. 
1911. "Het Lamaïsme in 'ribet" in Gids n°. 9. 

"Het Buddhisme" iu Groote Godsdiensten Serie I nO. 6. 
"Het Hindoeïsme" ib. nO. 7. 
"Indologische Analekta U" in Zeitschr. d. Deutschen 

Morgel. Ges. 65, pag. 313-324. 
"De oude talen als deel van de vooropleiding van aan-
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staande leeraren aan de Lycea" in Weekbl. v. h. gymn. 
en midd. onderwijs, jaal'g. 7, pag. 1248-1284. 

Hecensie van: Catalogus van 's Rijks Ethnogr. Museum, 
deel V, Javaansclle oudheden door Dr. H. H. JUIJNBOJ,J, 
in Internat. Archiv. für Ethnographie 20, pag. 64-65. 

Recensie van KROLL: Studium del' klass. Philologie in Museum 
18" jaal'g. pag. 152. 

Recensie van BODE: The Päli Literature of Burma ib. pag. 171. 
Recensie van 'VAI,T.ESEIt: Der ältcrc Vedänta ib. pag. 249. 
Hecellsic van 'V ALDE: Lat. etym. Wörterbuch ib. pag. 362. 
Recensie van 'l'EUPJo'EL: Geschichte der römischen Litteratur 

ib. pag. 411. 
Recensie van SCHÖNFELD: Das Säntisataka in Museum 19C 

jaarg. pag. 50. 
1912. "Zielsverhuizing en Karma" in Gids, Nov. 

"Bin sYlltaktisches Kleeblatt" in Indog. 1<'o1'8ch. 31, pag. 
108-119. 

"Zwei etymologische Vermutungcll" in .l!'estschrift V. 'fhornsen 
pag. 24-29. 

".Eenige opmerkingen omtrent de Nederl. Substantiva ge
vormd met suffix -ling" in rrijdschrift der Maatseh. Ned. 
Letterk. 32, pag. 35-46. 

Phaedl'i Fabulae aesopiae, 2e druk. 
" Klassieke opleiding voor aan st. medici en beoefenaars der 

natuurwetenschap" in N. Rott. Ct. 28 Sept. (avondeditie). 
Recensie van GERCKE U. NORDEN: Eillieitung in die Alter

tumswissensehaft, in Museum 1ge jaarg. pag. 125. 
Hecensie van RAABE: Bijdrage tot de kennis van het Hindoesch 

doodenritueel ib. pag. 182. 
Recensie van WALI,ESER: Die mittlere Lehre der Nägärjuna. 
Recensie van VOGEL: Catalogue of the Archaeological Mnseum 

of Mathura, en, of tbe Delhi Museum ib. pag. 346. 
Recensie van GERCKE U. NORDEN: Einleitung in die Alter

tumswissenschaft III in Museum 20e jaarg. pag. 81. 
1913. "Some notes on the text of Saundarananda, the poem of 

Asvagho!;!a ed. by prof. Haraprasäd" in Versl. en Meded. 
der Kon. Akad. v. Wet. te Amst. IV. 12, pag. 125-139 . 

. "Een blijde gedenkdag": 6 April 1913 (met los portret 
van Prof. KERN) in Koloniaal Tijdschrift 2e jaarg. pag. 
3~5-389. 

"Bin altjavanischer mahäyänistischer Katechismus" in Zeitschr. 
d. Deutschen Morgenl. Ges. 67, pag. 847-362. 

4 
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"Mahästhämapräpta" in Bijdr. T. L. eu V. v. N. 1. 69, 
pag. 41-32. 

"Die Indische 'fheosophie !IIlS den Quellen dargestellt" Leipzig, 

Haessel 1914. 
"De Kasten van Britsch-I ndië" in Indische Gids 1903 pag. 

1582--1603. (Dit opstel is te voren, op 10 Dec. 1912, 
voorgedragen in de algemeene vergadering van het Indisch 
Genootschap en gedrukt in cle Handelingen dier vergade
ring blz. 73-96; aan het slot er van wordt ook de 
gedachten wisseling medegedeeld die naar 8.<'l.nleiding van 
SPEYER'S voordracht plaats had). 

"Een Buddhawoord in verband met de vredes-idee" in Indo-
logenblad 5e jaarg. n°. 4. 

"Some critical remarks on Asvagho!;!a's Buddhacarita" in Journal 
of the Royal Asiatic Society 1 \H4 (Jan.) pag. 10:5-118. 

"Een Indische tegenhanger van het Reillaert-Motief" in Tijd
schrift der Maats. d. Ned. Letterk. 33, pag. 32-39. 

Recensie van GOBLE1' D' ALVIELI,A: Croyances Rites Institll
tions in Museum 20e jaarg. pag. 222. 

Recensie vau GJilRCKE u. KORDEN: Einleitung in die Alter
tumswissenschaft lP in Museum 2l e jaarg. pag. 42. 

Recensie van SHRlDAlt V. KE'fKAR: An essay on Hinduism 

ib. pag. 71. 


