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PI}1~rrEI~ .. TAI{OB COSI .. JN. 

Gelukkig behoeft hij, WIen het weemoedig voorrecht te beurt 
valt, iu dezen kring het levensbeeld van een afgestorven medelid 
te schetsen, z~jlle waanleering niet af te meten naar de quantita
tieve heteekcnis van de rol, door IlCm in onze vergaderingen ge
speeld, of naar het specifieke gewicht van de bijdragen, dool' hem 
aan onze ·Werken geleverd. Een getron w bezoeker van de maande
l~j kschè bijeenkomsten dezer Afdecling is COSIJN niet geweest, en, 
wanneer hij kwam, placht hij laat te verschijnen en weer vroeg te 
verdwijnen. De rijke vruchten van zijn heerlijk vel'llUft heeft hij 
niet hij voorkeur bestemd voor onze VerlÛa/Jell en Mededeelingen : 
slechts viermaal gedurende een twee-en-twintigjarig lidmaatschap 
trad hij als spreker op, en niet meer dan drie bijdragen van z~jn 
hand, gezamenlijk een veertigtal bladzijden vullende, prijken in de 
geschriften der Koninklijke Akademie. 

'roch, toen in de Septembervergadering van het vorige jaar onze 
Voorzitter woorden van hulde en vriendschap wijdde aan de nage
dachtenis van den man, dien na een jaar van bange vrees, afge
wisseld door schuchtere vleugjes van nauwelijks gewettigde hoop, 
een te vroege dood had weggerukt op het hoogtepunt van zijn 
ambtelijke loopbaan en VRn zijn wetenschappel~iken arbeid, toen 
waren wij allen onder den indruk, dat een buitengewoon man was 
heengegaan. Wij allen: niet zijne vrienden alleen, die wisten welk 
een schat van gemoed verborgen was onder die vaak harde schors; 
niet slechts zijne vakgenooten, die hem eerden als een geleerde 
van ongewone gaven en hooge oorspronkelijkheid; ook wie maar 
enkele keeren met hem in· aanraking geweest waren, beseften -
wellicht instinctief - zijne superioriteit. Een superieur man was 
OoSIJN ten volle. Zonder een zweem van vertoon of aanstellerij, 
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trok hij de aandacht door het zeer h~izondere van zijn persoon
l~ikheid. Men mocht haai- aantrekkelijk vinden of niet, onmogelijk 
was het, de origineele natuur vau dezen man te miRkennen, die 
niets had van een "Dutzendmensch" en voor ",ien slecht,!' de keUR 
bleef tusschen de praedicaten "zonderling" en "geniaal". N a een 
eerste vluchtige ontmoeting kon men allieht tot toekenning van het 
eerRte geneigd zijn: nadere kellnismakin~ met zijn persoon en zijn 
werk liet het tweede niet misplaatst schijnen. 

De bezwaren, aan het ontwerpen van COSIJN'R beeld verbonden, 
groot voor een ieder, zijn het voor mij in hooge mate. Onze 
kennismaking, waaruit spoedig een vriendschap ontstond, die dool' 
geen schaduw van misverstand ooit verstoord is geworden, da~

teekent van 1876. Hij was toen reed I' een geleerde vall geveR
tigden naam, ik een beginner die zooeven de eerste tastende Rehre
den gezet had op het pad van de wetenschap die ons samenvoerde. 
Van de jaren zijner ontwikkeling kan ik dus niet spreken uit 
eigen ervaring: wel heh ik ernstig getracht ze te leeren begrijpen 
uit zijne gesehriften, maar het ontoereikende dier pogingen gevoel 
ik diep. Ook later was ons verkeer door den afstand van onze 
woonplaatsen meer schriftel~ik clan mondeling, en, hoe intiem ook, 
toch nog meer wetenschappelijk dan persoonlijk. Had ik dali niet 
beter gedaan, het "levenshericht" van dcn hetreurden doode over 
te laten aan een van zijn oudere vrienden of van zijll Leidselle 
amhtgenooten? Ik zoude zonder twijfel daarop een hevestigend 
antwoord moeten geven, wanneer het zuiver biographische hier op 
den voorgrond stond. Maar Gij verlangt van mij immers niet in 
de eerste pla.ats een curriculllm vitae, maar een poging om de plaats 
te hepalen, die COSIJN in de wetellsehap der Germaansehe philo
logie inneemt, en de eigenaardige gaven van geest en karakter in 
't licht te stellen, die hem bij zijn vakgenooten aller waardeering 
verzekerden. Gehrekkig moet weliswaar ook deze poging hl~iveJl, 

al was het alleen hierom, omdat Ol1r..e studiën, hoe na verwant 
ook, zieh op verschillend gehied bewogen. Maar toch aanvaard 
ik die taak met goeden moed, en vooral met ware ingenomenheid. 
Om meer dan één reden beschouw ik het als een groot voorrecht 
aangewezen te zijn om althans van de7,c plaats en in dezen vorm 
te mogen getuigen van mijne liefde en vereering voor dezen vriend 
en vakgenoot. 

Aan hulp en voorlichting heeft het mij niet ontbroken. Bovenfll 
wensch ik met erkentelijkheid gewag te maken van de belangstel
ling, die mijn arbeid mocht vinden bij haar, die het geluk van 
COSIJN'S leven was, bij zijne hooggeachte ~usters, de gezellinnen 
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zijner jeugd, en bij zijn vriend uit den Utrechtsehen studententijd, 
onzen steeds welwillenden eu on vermoeid hulpvaardigen secretaris; 
van de medcdeelingen, mij door hen verstrekt, heb ik dankbaar 
gebruik gemaakt, vooral voor de schildering van COSIJN'S jeugd. 

PIE1'ER JAKOB COSIJN is den 2üst
t'1l November 1840 te Rijswijk 

geboren. De betrekking van zijn vader, ADlUANUS COSI.lN, die In
specteur van Administratie bij de Marine was, had voor het gezin 
herhaalde verhuizillg~n ten gevolge: te Hellevoetsluis, Doesburg, 
den Helder en Gouda sleet COSIJN zijne kinderjaren.· Eerst in den 
Helder, daarna - sedert Mei 1848 - te Gouda bezocht hij de 
lagere school. Uit die kindsche jaren zijn mij bijzonder kenmer
kende trekken niet bekend geworden. Dat de jeugdige COSIJN een 
vlugge, schrandere knaap was, durf ik verzekeren, niet alleen op 
gezag van mijne vriendelijke helpsters, maar ook omdat het moei
lijk, ja onmogelijk zou zijn, de eerste vonken van dat tintelend 
vern~ft, de vroegste uitingen van die treffende opmerkingsgave~ die 
ous in den man verrassen, niet reeds bij het kind te onderstellen. 
Dat hij moest studeerell, stond bij zijn Goudsehc onderwijzers, 
waaronder vooral de bekende samensteller van verdienstelijke woor
denboeken, de heer J. KRAMERS JZN., invloed op COSIJN verkreeg, 
volkomen vast. Voor 't overige moet ik weerstand bieden aan de 
verleiding, om verband te zoeken tusschen de liefhebberijen van 
zijn kinderjaren en de neigingen van zijn lateren tijd; ik waag 
het zelfs niet, in den lust tot goochelen, die van den schooljongen 
uitdrukkelijk vermeld wordt, den embryonalen ontwikkelingsvorm 
te zien van dat niet gewone talent voor tekstcritiek, waardoor de 
philoloog zich onderscheidde. 

In September vun het jaar 1853 kwam COSIJN op het gymna
sium te Gouda, destijds bestuurd door den lateren Amsterdamschen 
rector KAPPEYNE. Nog eClI ander man, die heteekenis zou erlan
gen, was toen aan de Goudsche inrichting als docent verbonden: 
dr. A. .1. VI1'ltINGA. W Ml'schijnlijk zoude de geest van JAN 

HOJ,J,AND in den jongeu COSIJN weerklank hebben gevonden, indien 
de Olmltundighedell hem niet spoedig aan dien invloed hadden ont
trokken. Immers, reeds in 't voorjaar van 1855 verhuisde het 
gezill Haar Utrecht, en "die 14. m. Maii" van dat jaar werd 
PETRUS JACOBUS COSIJN in het album van het Utrechtsch gym-
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nasium ingesehreven, en wel als leerling der vierde klasse. Zeker 
pleit het niet minder voor het onderwijs aalt de Goudschc school 
dan voor den aanleg en den ijver van den jt'ngdigell gymnasiast, 
dat hij eene geheele klasse kon overspringen, maar in latere jaren 
heeft hij zelf, elt niet ten onrechte, die overhaasting betreurd. 
Van het 1'treehtsehe gymnasium ,rordt beweerd, dat het destijds 
nog al wat te wenschcn overliet: toch kon COSI.TN er van den rec
tor, dr. A. EKKlm, en vooral Val I den conrector, dr. G. };EJGNES 

BAKIlO\'EN, genoeg Latijn en G riekscll leerml. Dat h\i ook van 
de overige vakken zooveel llIogelijk trachtte te profiteeren, hlijkt 
uit de omstandigheid dat hij in 1 S 56 prijzen ontving voor math
esis en historie. Zoo kon dan COSI.TN reeds in 1857, nog geen 
ze.ventien jaar oud, het gYlllnasium verlaten met alle lof en eer, 
die in den gezegenden eindexamenloozcn tijd te behalen viel. Na 
het uitspreken vall een pleehtige rede de vita et 1·ebus /lesti8 
Alett'alUlri .1l/a,f/ni, en gewapend met. een Corpus Iuris als prijs, 
tevens zinnebeeld zijner toekomstige studie, werd h\i naar de 
Utrechtsche academie beyorderd. Toch bleek de, profetische blik 
der curatoren van het gymnasium der hisschopsstad gefaald te heh
ben: want nog V()ór zijn propaedeutisch examen werd COSUN on
trouw aan de studie der rechten; hij ging over tot de literarische 
faculteit. ·Wie hem in latere jaren over de "j nrister\i" hoorde 
uitvaren, zou allicht gemeend hebhen dat hij heel wat tijd aan de 
rechtsstudie besteed had en zich orer die verloren jaren beklaagde. 
In werkelijkheid schijnt h~i bijkans even spoedig als de Schüler in 
"Faust" te hebben uitgeroepen: "Zur Rechtsgelehrsamkeit kann 
ieh mich nicht hequemen", en met juiste waardeering van COSIJN'S 

aanleg 7,al men geneigd zijn met den pseudo-professor te antwoor
den: "Ich kann es eueh so sehr nicht übel nehmen". 

De letterkunclige faculteit te Utrecht telde tijdens COSI.JN'S studie
tijd (1857-18(;2) twee verdienstelijke klassieke philologen: S. 
KARSTEN en J. A. C. ROVERS. Ongetwijfeld hadden de litteratoren 
veel van heide mannen kunnen leeren, maar, volgens de mij ver
strekte inlichtingen, deden zij het niet. Beiden waren reeds be
jaard, en het is te begrijpen dat er in dien tijd niet meel' veel 
bezieling van hen uitging. Het Nederlandsch en de geschiedenis 
waren, toen COSIJN aankwam, toevertrouwd aan den ouden heer 
L. G. V ISSCHI'm, een zonderling, wiens colleges alleen "voor de aardig
heid" hezocht werden. In 1 S 59 werd V ISSCHER vervangen door 
dr. W. G. BRIl.I,. COSIJN heeft de vele en velerlei verdiensten 
van dien voortreffelijkell man steeds hoog gewaardeerd, maar van 
ZIJn onderwijs schijnt hij niet veel gebruik te hebben gemaakt, en 
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van een beslissel1den invloed van BRILT, op COSIJN'S vormmg 
kan, dunkt mij, bezwaarlijk sprake zijn. "Yat COSIJN als philoloog 
later geworden is, iH hij geworden uit eigcn kracht. Weinig baat 
vindend bij het universitair onderwijs? dat hem verstrekt werd -
althans voor zoover het de litterarische vakken gold -, heeft hij 
zich in zijn studiejaren zijn eigen weg gebaand, en niet ten on
rechte mocht dl'. KLTJYVER op COSIJN toepassen, wat FRUIN gczegd 
heeft van llAKHUIZI~N VAN Dl~N BRINK: "zooals ecn ieder die wat 
beteekent was hij autodidact". Hij deed zijn candidaats op tijd, 
en evenzoo zijn doetoraal, eu de klassieke philologie heeft hem ten 
slotte een onderwerp voor zijn dissertatie aan de hand gedaan, 
maar zijn hart had zij niet. Ook het Nederlandseh, waarmede hij 
zich toch reeds als student ernstig bezig hield eIl waarvan hij zoo 
veel mogelijk trachtte te weten te komen, was voor hem geens
zins de hoofdzaak. Zijn praktische zin en zijn scherp verstand be
hoedden hem gelukkig voor het verzinken in dilettantisme, maar 
de nciging daartoe was zonder twijfel aanwezig. Philosophie, litte
ratuur, muziek waren de wereld, waarin de jonge student met vrij 
wat meer behagen schijnt geademd te hebben, dan in tekstcritiek 
en grammatica. En wanneer men den invloed nagaat, dien zijne 
hoogleeraren op hem gehad hebben, dan is die niet te zoeken bij 
de Utrechtsche philologen en historici, maar bij OPZOOMER. 

OPZOOMER was toen nog in zijn kracht. Bekoord door de vele 
nieu we gezichtspunten, die deze leermeester opende, en den ge
kuischten vorm, waarin h~j zijne beschouwingen kleedde, was COSIJN 
geruiinen tijd een getrouw toehoorder en een vurig bewonderaar 
van den Utrechtsehen wijsgeer. In zijn laatste studiejaren maakte 
die geestdrift plaats voor een min of meer kritische stemming, 
die - ik put natuurlijk uit de mededeelingen van zijn Utrecht
sehen tijdgenoot en vriend, den heer SPRUIT - haren grond vooral 
vond in den diepen indruk, door de dialogen van PLA1'O op COSIJN 
gemaakt, "een indruk, niet wel te rijmen met OpzooMlm's min
achtend oordeel over de door PLA 1'0 gevolgde "bespiegelende" me
thode." Enkele stellingen achter zijn proefschrift getuigen van 
OPZÖOMER'S invloed. Belangstelling voor wijsgeerig onder'lOek is 
een hlijvende vrucht geweest van COSIJN'S universitaire studiën. 
Nog in September 1896 schreef hij mij, naar aanleiding van de 
benoeming van den heer BOUAND tot hoogleeraar te Leiden, waar
aan hij een zeer levendig aandeel had genomen: "Onze studenten 
hebben B. ellthusiastisch ontvangen ... ' LAND was een te stil en 
rustig geleerde om emotie te geven en op te wekken. Als 
er maar filosofisch leven in de brouwerij te Leiden komt, is 
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mIJn wensch vervuld. En de eene filosofie of de andere -
raakt me niet. Men eindigt toch met niets te kunnen weten . 
. Muur men moet weten, waarom". 

Zijne lievelingsltuteurs waren, mUlst ])}.A'l'O, in die dagen Alus'l'o
PHANgS en HEINE. }:en brief zonder Heine-cit~Utt was ook later 
een zeldzaamheid. Geen wonder: hier was ,,\Vahlverwandtschaft" 

met zijn eigen spraukelend vernuft en bijzondere vathaarheid voor 
het opmerken van de komische zijde der dingen. Maar ook 
SHAKI'SPEARE en GOETHE werden \iverig door COSIJN hestudeerd. 
Hij werkte veel en had een heiizamen invloed op zijn weinige 
mede-litteratoren, door hun, zij het ook niet altijd als r .. achtmoedig 
leidsman, den weg te wijzen tot eigen studie en algcmeene ont
wikkeling. J3lijkbaar geen overbodige taak in de toenmalige 
Utrechtsche studentenmaatschappij. '11en minste, de twee, ook uit een 
litterair oogpunt, 0plllerkelijke stukjes, die COSIJN in den Studenten
Almanak van ISO} en 1803 schreef 1), geven een alles behalve 
vleiende schets van die samenleving, die zich, als de critieus goed 
gezien heeft, door afwezigheid van geest op bedenkelijke wijze ken
merkte. "Groote ingenomenheid met dit zouteloos bestaan" -
aldus de heer SPRur'l' --- "zoogcuuamdc esprit de corps was eeu lang 
niet zeldzame kwaal. De lijders aan die ziekte werden niet weinig 
geprikkeld door COSI.JN'S hitse aUlIIllcrkingell over hUil hebhelijk
heid om mil weJlig Witz ulld viel Behagen altijd maar door in 
hetzelfde kringetje te dmaien." 

Onder leiding van P. R. DEKKER, een degelijk Utrechtsch mu
sicus, had COSIJN de violonccI leeren hespcIen, zOllder het echter 
verder te hrengen dan tot een middelmatig spel. Maar hij was 
zeer lUuziekaal, had vrij wat kellllis \'all Illuziekgesehiedenis en legde 
zich zelfs, ouder leiding van den jong gestorven gellialen lllusiens 
G .• l. YAN ErKEN, toe op de theorie der muziek cn de compositie
leer. Heeft COSIJN in die jaren ook dichterlijke neigingen bespeurd? 
Men zoude dit lnulllen opmaken uit brieven van een Utreehtser.en 
academievriend, den heel' A. PANNI~VIS, aan COSlJN uit het jaar 
1 S63. PANNIWIS treedt daarin op als mentor: hij wijst den jon
geren vriend op Bn.DIm,DIJK, geeft hem den raad om zieh in den 
"grootell diehter VtUl 't nieuwe I-Iollandseh" te verdiepen en daal'lla 
zelf a.un 't werk te gaan, eerst "ligte, niet diepgaande gedachten 
lU vers te brengen", om ten slotte zoo ver te komen dat hij "in 

') "Opmerkingen van Janus Sciolns" (1861) en "Pyrus Japonicus' Reize naar 
Hades" (1863). 
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kadans ligt te droom ell ". Kort.om een ouderwetsche m's J)oëïica 
iJl bl'ieven vall een geestig dilettant, waarin ook tal van andere 
onderwerpen op litterair, muûekaal eu philosophisch gebied behan
deld worden, zoodat zij een welkom overûcht geven, al is het dan 
ook indirect, van hetgeen er III dell twintigjarigen jongeling 
omgmg. 

'foClI dew hriefwisseling gevoerd werd, had COSTJN, na op 23 
October 18ü2 het doctoraal examen te hebben afgelegd, reeds ûjn 
intrede gedaan in de praktijk des levens. Den I sten April IS03 
was hij tot conrector te Winschoten belloetUd. Het was ongetwij
feld een sterke overgang van de intellectueele weelde der acade
misehe vrijheid tot de stille concentratie van een schoolambt, en 
het is alleszins hegrijpel\lk dat COSIJN het noordelijk provinciestadje 
aallvltukelijk een soort' vall 'fomi leek, Züodat de trouwe PANNEVIS 
het noodig achtte op COSIJN'S lj'i8lia woorden "an troostende be
moediging te doen hoorelI. 'focll ontvangt men den indruk, dat 
die vrijwillige ballillgschllP heilzaam en zelfs noodzakelijk was. 
Zij moet de crisis geweest zijn in COSIJN'S olltwikkeling. Als 
docent was hij met vrucht werkzaam: vel'scheiden van zijn leer
lingen uit die dagen roemen het opwekkende onderwijs van den 
Winschoter dodorandus, Z~jlle liefhebber~jen wist llij van lie
verlede in te toomen; uit den chaos van antieke en moderne 
litteratuur, muziek, Schopenhauer ellZ. komt langzamerhand de 
lllOedertaal te voorschijn als het geliefkoosd werkterrein van den 
jongen geleerde. 

Ma.:'1r vóór alles moest de eigenlijke vakstudie ten einde gebracht 
worden, Den 2üsten .Juni 18 G 5 promoveerde COSIJN met eelle 
COIJlJJlelttatio lilet'aria C071tiitellS Al1110tatiwlCulas ad _4risloJ)"ams Ra-
1Ias: zijn promotor wasKAml'fEN's pas opgetreden opvolger aan de 
Utrechtsche hoogeschool, OIIS medelid VAN lh:RWElwEN. In de voor
rede zegt COSlJN, dat hij zijn proefschrift heeft voltooid: "ut potui, 
non· ut volui, sed ut me tempo!"is angustiae ae subiiidiorurn inopia 
coegerunt." Inderdaad heeft, mwI' lllij van zeer bevoegde z~jde is 
verl',ckenl, de dissertatie niets karakteristieks, al geven enkele op
Illerkingen op punten van oudergeschikt helalIg een ietwat juistere 
interpretatie dan de toenmaals gangbare. Karakteristiek voor COSIJN 
is alleen de keus van het onderwerp, nog eens getuigenis aflcg
gende van zijn voorliefde voor den "ullgewgencll Liebling der 
Graziell." Karakteristiek ook zijn de theses. Na zich gekweten 
te hebben van het traditioneele aantal conjecturen, is COSIJN blijk
haar "des trockllen TOlls lIun satt." Hij werpt het deftige Latijn 
over boord en gaat patrio 8ermone uit spelevaren. Een stelling als 
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deze :,,'rell onrechte schrijft dr. PIERSON (Over Stijl, Kunstkronijk 
I ~G4. Afl. 21) het kind meel' oorsproukelijkheid toe dan den taal· 
geleerde" is geheel CosijllÏtmllsch. Van den "taalgeleerde" valt 
anders nog niet veel te bespeurcn. Eéne enkele, zeer bet wisthare , 
stelling, waarin met een beroep op BRILT. beweerd wordt dat de 
spraakleer der moedertaal hij 't onderwijs tot grondslag behoort 
genomen te worden voor die van vreemde talen, ziedaar al wat de 
germanist nog te zeggen heeft - of schijnt te zeggen te hebben. 

Onmiddellijk na zijn promotie verwisselde' de jonge doctor zUne 
betrekking te 'Vinschoten met die van leeraar in het Nederlandseh 
aan de hoogere burgerschool en het gymnasium te Haarlem. Hij 
heeft dat ambt bijna zes jaar, tot Mei 1 S 71, vervuld. Zijn 8tttrm 
und Drall.ç'-periode was voorbij. Levenstaak en studie smelten 
samen. De breede philosophische en artistieke grondslag, door 
COSIJN in zijn studententijd en in zijn Winschoter jaren gelegd, 
draagt en schraagt het bijzondere vak van wetenschap da.t hem 
allengs geheel in beslag neemt. Y roegtijdige specialiseering, de 
wonde plek vun ons tegenwoordig universitair stelsel, kweekt knappe 
vakmenschen; mannen van smaak en ruimen blik als COSIJN vor
men zich op andere wijze. Door zijn huwelijk met mejuffrouw 
JACOBA l\L-\RIA PLÜGGER, die hij reeds als Utrechtsch student had 
leeren kennen, vestigde COSIJN, den 17den April lSGG, het geluk 
zijns levens: tusschen haar, die hij innig lief had, en zijn werk, 
dat hem zoo na aan 't hart lag, verdeelde hU voortaan zijn bestaun, 
ongevoelig voor alle verleiding om te timmeren aan den hreeden 
weg. Als schrijver debuteerde hij met werkjes, die onmiddellijk 
uit de praktijk van 't onderwUs zijn voortgekomen: eene Neder
land8che Spraakkun8t in twee deeltjes (Etymologie 1867, Syntaxis 
1 S6H), Oefeningen daarbij (IoGS), eene Beknopte Nederlandsche 
Spraakkun8t (I870) en eene Cacographie ten gehruike hij het mid
delbaar onderwij8 (l866). Talrijke nieuwe drukken hebben de 
bruikbaarheid van deze schoolboeken bewezen. De paedagogische 
waarde yan Oefelli1l,fjell -als die van COSIJN en meer nog van caco
graphieën wordt niet zonder reden betwist, maar COSIJN weet zijn 
zinnetjes met zooyeel geest en luim te kiezen, dat zelfs tegenstan· 
ders der methode zich met de ze, oefeningen b~jna zouden kunnen 
verzoenen. Of toon en inhoud niet soms wat erg studentikoos zijn 
voor het "middelbaar onderwijs", is een andere vraag. 

Als Neerlandicus is COSIJN ook zijn zuiver wetenschappelijke 
loopbaa.n begonnen. Met EELCO VERWIJS richtte hij in 1870, dus 
nog te Haarlem, den Taal- en Letterhode op. Het tijdschrift, ge
wijd aan de studie van het Nederlandsch, trad in de plaats van 
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den Taalgid8, die met den dood van dr. L. A. 'rE WINKEl, had 
opgehouden te bestaan. Evenals z~in voorganger stelde het zich 
een dubbele taak: "deels 't opbouwen der wetenschap zelve, deels 
't bevattelijk verklaren barer beproefde uitkomsten", maar gaande
weg werd het eerste doel hoofdzaak. Naast die van de veteranen 
der oudere school, D1<~ JAGER, BOGAERS, VAN DALE, naast die der 
Neerlalldici in engeren zin, DE VmEs en VEItWIJS, spoedig gevolgd 
door VlmDAM e. a., worden in het nieuwe orgaan stemmen hoor
baar die tot dusver gemist werden in den koorzang der Holland
selle taalkundigelI. Woordverklarillg en tekstcritiek - eeht vader
landsche vormen van wetenschap - waren veilig in de handen 
van den onvolprezen MATTHIAS DE- VlUES en de zijnen. De Neder
landsche spraakkunst daarentegen, de waarlijk historische beoefening 
der grammatica kwijnde onder den dl'Uk van eelle verouderde 
methode en te sterke begrenzing. Nieuw bloed was noodig, om 
de lijderes in 't leven te houden, al moest dat dan ook van over 
de grenzen worden ingevoerd. Slechts in 't licht van de verge
lijkende Indogewmansche taalwetenschap en van de ontwikkelings
geschiedenis· der Germaallsche taalfamilie in al haar vertakkingen 
kon een vruchtbare, streng wetenschappelijke, spraakkunstige be
oefening der moedertaal ter hand worden genomen. De Neder
landsche taalkundige - dien ik hier van den philoloog wensch te 
scheiden - zij. germanist en linguist, - aut 1WJZ 8it: dat moest 
voort.aan de leus zijn. DE VRIES begreep dit ook - hoe zou het 
anders mogelijk zijn geweest bij den geestdriftigen vereerder van 
JACOB GRIMM? -, hij was diep overtuigd van de onmisbaarheid 
eeller germanistische vorming voor den historisch en beoefenaar der 
Nederlandsche taal, en zijn onvermoeide aandrang en vèr strekkende 
invloed hebben meer dan iets anders er toe bijgedragen om aan het 
Oudgerniaallsch in ons land een waardige plaats te verzekeren, 
maar zijn talent lag niet op zuiver grammat.icaal terrein, en het 
groote nationale werk, waaraan hij reeds sedert geruim en tijd 
z~in beste krachten gaf, maakte het voor hem ondoenlijk aan de 
allengs veld winnende nieuwe denkbeelden in de Germaansche 
taalwetenschap z~in blijvende aa,ndacht te wijden. De eerste werke
lijke Nederlandsche germanisten van onzen tijd, de onmiddellijke 
volgers van LAMBERT TEN KATE, waren KERN en COSIJN. Maar 
terwijl voor onzen vereerden Voorzitter, aan wiens scherpzinnige 
behandeling van de Glossen der Lex Salica COSIJN in een van zijn 
vroegste bijdragen erkent "oneindig veel verplichting" te hebben 1), 

I) Taal- en Lette/'bode I, 144. 
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het Germaansch een wingewest bleef van 't ontzagwekkend wereld
rijk van talen ,vuarover h~i den schept er zwaait, werd voor den 
jongeren geleerde de Germaansche taalwetenschap, later verruimd 
tot de Germaansche philologie, het eigenlijk domein. Aanvankelijk, 
evenals voor lh V lUES, onmisbaar hulpmiddel om de taalvormen, de 
phonetische, lllorphologische, syntaktische verschijnselen en den woord
voorraad van het N ederlandsch toe te lichten, wordt voor COSIJN het 
Oudgermaallsch meer en meer, toch slechts langzaam, het zelfstandige 
doel zijner studiën. Met opmerkelijke zekerheid beweegt hij zich, 
reeds in de eerste artikelen van den Bode, in de Oudgermaansche 
talen; hij werkt niet alleen met Gotische, Oudsaksische, Oud
hoogduitsche vormen - dat deden anderen ook -, maar zij leven 
voor hem. In onze dagen, met hun overvloedigen regen van 
G1'undrt88e, Kurze GrwJl1natilcen, Abri88e en Elemelltarbiicher, valt 
het moeilijk zidl rekenschap te geven van de bezwaren, die een 
autodidact als COSI.JX had te overwinllen, alvorens in staat te zijn 
een stukje te schrij vcn als dat over "Ochtend of Ochelld?" ('1'aal- en 
Lctterb. I, 113-11 G). Gel~jk dit artikel, dat met talent en over
tnigcJid de meening van het \Voordenboek bestrijdt, volgens welke 
ochelld zonder t de meer oorspronkelijke vorm zoude zijn, leveren 
ook de meeste andere, door COSlJN in den laal- en Letterbode ge
plaatst, bijdragen tot de N ederlandsche grammatica en ,,\Vortfor
schung" op germanistischen grondslag. Voorts wekt hij op tot de 
beoefening del' kwijnende, langzaam afstervende tongvallen en geeft 
zelf mededeelingen uit het Katwijkseh taaleigen 1). Aan Middel
nedcrlalldsche tekstcritiek is één enkel stukje gewijd 2), en pas in 
het zesde en laatste deel van het tijdschrift (I8 75) komt hij met 
een uitnemende conjectuur op 'Vulfila te voorschijn 3): hij veran
dert llorn. 12,8 het als vertaling vau ÈlI á?r),ó'T~Tl onverstaanbare 
i/I allswereiJI in het ontwijfelbaar juiste iJl alaweJ'ein, wáarbij het 
Gotische· woord uit de verwante Genmutllsehe talen wordt opge
lIIaakt. 1":1] ungue leolleJll! 'l'ekstcritiek en tekstinterpretatie zouden 
heUl later gelegenheid geven tot het ontplooien van het fijnste ver
nuft en van een zeldzaam vermogen van adaptatie aan taal en stijl 
van lang vervlogen tijden. Maar in deze jaren is COSIJN nog 
grauJluaticus met lijf en ziel, hij die later zoo vermakelijk kou uit
varen tegen "die koude ziellooze klankleer, waarin ik mijn beste 
jaren, . .. heb doorgebracht." 4) 

') 1'aal- en Lettel'b. III, 48 vv. 
') ib. I, 239-244. 
') ib. VI, 239 v. 
') Uit een brief aan mij van 6 A pril '93. 
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Ook het voornaamste werk uit de periode, waarvan hier sprake 
is, moet uit dit oogpunt worden heoordeeld en gewaardeerd. Ik 
bedoel COSI.TN'S geschrift over "De Oudnederlandsche Psalmen", 
eerst in gedeelten opgenomen in het 3" en 4 e deel yall den TaaI
en Letterbode, daarna als geheel afzonderlijk uitgegeven (Haarlem 
1878). Hij leverde hier wetellschappelijk werk vaIl hoogen mJlg 
en verriehtte tegelijkertijd min of meer een nationale daad. De 
zoogenaamde \Vaehtelldolleksehe of Karolingische Psalmell, fragmen
tell vun een interlineaire vertaling van den Souter en de Cantiea 
in een Oudgermaansehen tongval, z~jn in treurigen toestand tot ons 
gekomen, in jonge nfschriften en in excerpten van de humi van 
.hJS'rLJS LIPSlUS, alle afkomstig van t~éu handschrift der l()" eeuw. 
Omtrent de taal der Psalmen bestond lang geen gevestigde oyer
tuiging. De Dllitsehe germanisten weifelden tusschell Saksiseh en 
Hoogduitsdl en eerst onze L. A. TI~ WINKEL had in ISGû, in 
een vergaderiug van deze Akademie, het N ederIandsche taalkarak
ter van deze belallgr\1ke brollllen waarsch\1nlijk trachten te maken. 1) 
Het ondeJ'~oek yan COSJJN hevestigde in haal' kcl'II de opvatting 
van '1'1<; \V JNKEL: hij geeft de eerste streng wetclischappelijke gram
maticale bewerking van het mateI'Ïaal en stelt lIIethodisch vast, da.t 
de Psalmen, waar:,chijnlijk iJl den aanvang der loe eenw, geschre
ven zijn in een taal, die noch HoogduitsdI noeh Saksisch is, maar 
een zelfstandige Nederlandselw tongval representeert, die naar de 
streek tusschen België en Pruisen W\1st, met andere woorden naar 
de provincie Limhurg. Het is hier niet de plaats, in de hijzon
derheden van COSIJN'S onderzoek af te dalen. Hij zelf noemde 
het in lateren tijd verouderd. Maar zelfs wanneer men de llypO
these omtrent het tot stand komen der Oudnederlandschc Psalm
vertaling aanvaardt, die een paar jaar geleden door ons medelid 
VAN HELTEN is bepleit - COSJ,TN heeft hAAr bestreden, naar mijne 
meening ten onrechte 2) -, zelfs dan blijft de waarde van COSJ.lN'S 

verhandeling ongerept. "Hass die Spracbe der Hruchstiieke, von 
dem ersten abgeseben, im Wesentlichen niederUindisch ist, hat 
COSIJN in seiner eingehenden und wie mil' scheint ahschliessenden 
Untersuchung nachgewiesen": die woorden van een hevoegd Duitsch 

') "Over de Psalmen van Wachtendonck en de Glossen van Lipsius" (J'm·sl. en Met/. 
X, 315 vv.). Een overzicht van de geschiedenis van het onderzoek vindt men in de 
Inleiding op dr, A. BORGELD'S proefschrift, De Oudooslnfl·k. Psalmen (Gron. 1899). 

') VAN HELTEN, Een en ander naar aanleiding van de Oudnederl. Psalmvertaling: 
Tscltr. voor Ned. taal- en lettm'/;. 15, 146 vvo Àan dit art. heeft zich een polemiek 
vastgeknoopt tusschen COSIJN en VAN HELT EN (Tschr. 15, 316 vvo 16, 72 vvo 1M). 
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heoordeelaar 1) zal de geschiedenis der Germaansche philologie ge
rust tot de hare mogen maken. 

rroen COSIJN met dit geschrift zijn naam als germanist voor goed 
vestigde, had hij Haarlem en het leeraarsambt reeds vaarwel ge
zegd. In de Meimaand van 1871 was h\j als mede-redacteur van 
het Woordenboek der NederlaJld.fJche 'Paal nnar Leiden verhuisd, dat 
hij niet weder zou verlaten. Ik doe geen poging om COSIJN als 
lexicograaf te schilderen. ,:roen de groote Man", zoo bekent hij 
zelf, "mij in het jaar '71 naa,r Leiden riep om zijn medewerker 
te zijn, wist ik zeer goed dat als eerste voorwaarde gold geheel in 
zijn geest werkzaam te zijn, zijn methode als gegeven !!.'tn te nemen, 
in niets van het model, dat hij zich zelf en ons voor oogen stelde, 
af te wijken."2) Men weet dat COSI.JN met VERWIJS de zeven eerste 
afleveringen van het Vierde Deel hewerktheeft, den aanvang der 
letter G, maar bij de wijze van werken, dest\ids aan het Woorden boek 
in zwang, zijn zelfs de middelen der hoogere critiek ontoereikend om 
het aandeel der beide bewerkers van dat van den "Hoofdman" 
rein/t'ch te scheiden. Gelijk DE VRIES, toen hij in 1 b 8 2 zijn classieke 
Inleiding op het 'Vool'denhoek schreef, met weemoed terugdacht 
aan het "gezellig rru/.L'PtÀoÀOYEIV" met zijne medewerkers en den 
"schat van wetenschap, scherpzinnigheid en ijver" roemt, die door 
de aansluiting van COSIJN voor zijn troetelkind werd gewonnen 3), 
zoo mocht COSIJN tien jaar later getuigen dat het samenwerken 
met DE V RIES en met den "volgeestigen en geestvollen' , EEJ.CO 
VERWIJS "een ware lust, een instructief genot" voor hem geweest 
is. 4) 'roch mag de vraag gesteld worden, of die vast gedisciplineerde 
arheid, die onderdrukking van alle individueele en revolutionaire 
neigingen, dat zelfverloochenend zich ondergeschikt maken aan de 
intenties van den leider wel zoo geheel en al strookten met smaak 
en aanleg van dezen allerpel'soonlijksten geleerde. 

Het meesterl\jk Gid8-artikel "Ter herinnering aan Matthias de 
Vries", waaruit ik daar juist citeerde, moge de jaren in den dienst 
van het "Nationale Taahnuseum" doorgebracht wat al te veel in 
een idealiseerende verlichting zien: het blijft een getuigenis van de 
innige piëteit en hartelijke vriendschap, die COSIJN voor DE VRIES 
gevoelde, vereerend voor den prijzende niet minder dan voor den 
geprezene. Deze heide mannen, zoo gansch verschillend van aard 

') R. KOEOEL, Gesch. del' deulschen Lilt. J, 2 (1897), 529. 
') De Gids, Nov. 1892, blz. 237. 
3) Ned. Wdb. I, XXVIII. XXXI. 
') De Gids, Nov. 1892, blz. 236. 249. 
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en neIgmg, waardeerden elkander, omdat beiden veel te hoog ston
den om aH,n kleine eigenaardigheden te blijven hangen. Een scherp 
criticus als COSI.TN, zoo vatbaar voor het opmerken van menschelijke 
feilen, zag natuurlijk de zwakheden van den meester zoo goed als 
een ander, maar zijn ruime blik herkende ze als teIl nauwste samen
hangende met een onhegrensde toewijding aan land en volk, met 
een bergen verzettende geestdrift, met een edel idealisme. Het 
heeld van eeue nationale philologie, dat DE VRIES voor den geest 
zweefde, niet minder dan den grooten Duitsehen germanisten, de 
GRIMMS, LACHl\IANN en .MüLLENHOJ<'F, ,"as voor COSI.JN nog iets meer 
dan een lach wekkend droombeeld. En D:g VRIES van zijn kant, 
hoewel niet altijd ongevoelig voor de scherpe hoeken, het verwon
derlijke 8an8 fj(::ne en het volkomen gemis aan deftigheid vau zijn 
medewerker en lateren ambtgenoot, rAlg hoog op tegen zijne talen
ten en boog zich in grauuuaticaie en etymologische kwesties zonder 
an,rzelen voor z~jn meerderheid. Voor mij ligt een brief van 9 
April 1877, waarin DE VRIES aan COSI.JN diens benoeming tot lid 
der Akademie mededeelt. Hij schrijft: "Als dit schrijven U in 
handen komt, ben ik nog te Amsterdam. Maar ik stelde er prijs 
op, de eerste te zijn, die U met deze welverdiende onderscheiding 
geluk wenschte, en ik heb dus dit schrijven bij mijne vrouw achter
gelaten, die het U, na ontvangen telegram, terstond zal doen toe
komen. . . . .. Ik heb bij de uitdrukking van mijne hartelijke vreugde 
alleen nog maH,r den wensch te voegen, dat deze onderscheiding, 
U door een zoo hevoegd lichaam verleend, de voorbode moge zijn 
van eene andere nog belangrijker benoeming, die ik U van heeler 
harte toewensch, en die U een werkkring moge openen, aan Uwen 
ijver en Uwe talenten geëvenredigd." Dat die "nog belangrijker 
benoeming" tot een staking van COSJJN'S arbeid aan het W oorden
boek in den allereersten tijd moest leiden, en dat nieuwe jammer
klachten over het "getalm" en "getreuzel" daarvan het gevolg zou
den wezen, hegreep DE VRIES natuurlijk wel, maar dat dit uitstel 
ten slotte afstel worden zoude, voorzag hij zekerlijk niet. Daarvoor 
was hij een te beminnelijk optimist en een te slecht menschen
kenner. Nog in 1882 heet het: "Mijn vriend COSIJN hoopt eer
lang weder in staat te wezen, een gedeelte van zijn tijd te be
steden aan het werk, dat hem lief is, en dat hem niet missen 
kan". 1) Allengs werd . die hoop flauwer. Toch verlangde DE 
VRIES, toen in 1887 de Commissie van Bijstand werd opgericht, 
dat ook COSIJN de vergadering bijwoonde waarin voor de toekomst 

') Ned. Wdb. I, XXXV. 
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een nieuw werkplan bel'(lamd werd. COSlJN verscheen ook en ver
klaarde zich tot hervatting van z~in werkzaamheid niet ongenegen. 
Rij die verklaring is het gebleven. Hij had de routine niet meer 
en hij leefde in andere stndii'n. Die loop van \I,aken heeft DE 
VRIES \I,cer teleurgesteld, mllHr h~i hleef voor COSI.JN een goede, 
trou we vriend. 

Met de instelling van een doctoraat in de Nedcrlandsche letteren 
door de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs was een van 
DE V RU:S' liefste wensehen verwezenlijkt. De daardoor gevor
derde uitbreiding vall het aantal leerstoelen in de Leidsche 
letterkundige facnlteit wist hij gedaan te krijgen. De Nederland
sehe letterkunde werd aan ecn afzOIlderlijk hoogleeraar opgedrngen, 
en de Dietsehe philologie mocht de vreugde smaken, haar heide 
stichters, Ih Y RIF.'; . en .ToNcKBl,m:l', na jarenlange scheiding 
hereenigd te zien tot gemeeJl7,amen arheid. Dat ook het Oudger
nmanseh zijn eigen vertegenwoordiger moest hebhen, sprak van 
zelf - trollwells de \Vet eisehte dit onderwijs "aan minstens ééne 
universiteIt," en voor 1 h, V RlJ<:S was "mInstens ééllc universiteit" 
steeds de . JJeitlsclte -, ell voor dat professoraat was COSI.TN de 
aangewezen man. Edoch, mell tallllde in De11 Haag zoo laug met 
de henoeming van den JJeidsehen germlluist., dat de jOlige Amster
dnlllsehe hoogesehool de Hegeerillg v(Îór ,nlS. Het. is het drama
tische oogcnhlik in COSI.IN'S leven. Door den Raad del' hoofdstad 
benoemd tot hoogleeraal' in de Nederlandsehe t.aal- en letterkunde 
en de Oudgemmanselw talelI, neemt hij zonder lang berlHtd die 
betrekking aan. Maar nu worden in J.lciden alle zeilen bijgezet, 
met het. gevolg dat de minister l:h:EMSKIWK, nu met ongekendelI 
spoed, de henoeming van COSI.TN tot hoogleeraar in het Oudger
maanseh te Leiden weet llit te lokken en 7.elfs met niet-hekrach
tiging der Amsterdamsche benoeming dreigt. Moet men het COSI.JN 
ten kwade duiden, dat hij zwichtte voor de verleiding, om zich 
geheel te mogen w~iden aan zijn geliefkoosde wetenschap, niet be
lemmerd door de veelheid van vakken hem door het Amsterdam
sehe profe!'\soraat opgelegd? Zeker, er waren toen onder zijnvrien
den, die gewenscht ha.dden da.t h,i het eens gegeven woord gestand 
had gedaan, advienne que pourra. Voor wie alle omstandigheden 
overweegt, maar vooral de pressie bedenkt, die in die dagen van 
strijd op den licht ontvankelijken man werd uitgeoefend, wordt zijn 
besluit alleszins begrijpelijk, en de germanistische wetenschap kan 
zich gelukkig prijzen dat COSIJN'S werkkracht en ta.lent onverdeeld 
voor haar gespaard zijn gebleven. Hij en geen ander behoorde op 
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den Lcidgchen lecrstoel. neH 22,ten Octohel' 1877 aanvaardde 
COSIJN ?:ijn ambt met een open hare les over De 8tudie Vall het 
Uttdgermaal'Yc!t bescf,o/lwd in verurlJlrl met de beoefenillg l'all het 
Nerlerlandt.-cl, arlll ONze h0o.r;e8cholell. Dcze rcdc is ni ct in druk 
verschenen. Zij treft ons door de ontwikkeling vall een program, 
waarnall de hoogleeraar op den duur niet trouw is gebleven. Het 
is meermalen opgemerkt, o. a. door de heeren V ERH.Hr 1) en 
KLUHEIt 2), dat Th V RIES van het professoraat in het Olldger
maallseh een eigenaardige voorstelling had. "Het was volgens 
hem", ik haal de woorden van dr. KI,UYVER aan, "voornamelijk 
ingestcld teil dienste van hen die het nieuwe doctoraat in de N eder
landscllc letteren wilden vcrwerven, en de titularis zou zich dus 
met zijn leerlingen niet verder in de germanistiek behoeven te ver
diepen dan voor de studie van het Nederlaudsch strikt noodzake
lijk was." 111 de intree-rede - COSIJN noemt haar op den titel 
van ?:ij nmanuscri pt "Entree-oratie gezegd Openbare les" - heeft 
het cr vcel van alsof de nieuwhcl10emde germanist het met die op
vatting eens is. N agaande "welke de meerdere of mindere waarde 
is, die aan de verschillende Oudgermaansche talen, beschouwd in 
betrekking tot onze moedertaal, moet worden toegekend," komt hij 
na een helderc en zelfstandige beschouwing over het begrip en 
de l\letllOde van reconstructie der Gcrmaansche grondtaal en een 
uiteenzetting van de onderlinge vel'houding der Germaansche dia
lecten, tot de praktische slotsom, dat Gotisch en Oudhoogduitsch 
voor de kennis van het Nederlandsch van het meeste gewicht zijn: 
het Gotisch, omdat daarin de vormen der hypothetische grondtaal 
't hest uitkomen; het Oudhoogduitseh, met name het .Frankisch 
in den uitgehrcidsten zin, omdat we daarin "de eigenaardigheden 
onzer llIoedertaal schier alle terugvinden." Dat juist de lingua 
J'heodÜica vettt8 niet opgenomen is onder de examenvakken van den 
toekomstigen Neerlandicus, in die (inderdaad onbegrijpel~ike) leemte 
ziet de spreker "een well'prekend stilzwijgen, dat van diepe men
schenken nis getuigt": immers, juist van dat voorbijgaan van wat 
men meell(le dat het eerst in aamnerking moest komen, verwaeht 
hij den Ra,ndrang tot de. onontbeerl\jke kennismaking met de 
fiere, adellijke moeder der heschaafde dochter, aan welke men 
den toegang tot het doctoraal examen niet ontzegd had. _ Het 
Angelsáksisch staat nog geheel op den acht~rgrond. Wel doet 
CoSIJN even uitkomen, dat wie iets meer wil dan de kennis 

') In zijn Levensbericht van M. DE VRIES: Jaarboek der Kon. Aload. VOOI' ,1892, 
blz. 100. 

') .De Gids, Oct. 1899, blz. 166. 
Jaarboek 1900, 2 
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van klanken en vormen, wie door wil driugen in den geest der 
Oudgermaansche wereld, vanzelf wordt gednwen "tot de Skandina
vische en Angelsaksische letterkunde, en tot de eenige purel del' 
Oudsuksische poëzie, den lleliand." Maal' de taalkunde heeft zijn 
hart; haar te behandelen stelt hij zich voor, een tWllkunde trou
wens - en iJl zoover is COSIJN steeds philoloog geweest in den 
oudell, goeden zin - onmiddellijk puttende uit de brollnclI, niet 
die ijdele taal vergelijking die een intiellle kennis der brollnen ver
smaadt. Abjic-ite mi/tt' illa letrica! roept hij met COBWl' zijn stu
denten toe. -- Een oordt'el oyer het onderwijs van COSIJN, dat 
Gij lIatuurl~ik van 1lIij verwacht, heeft voor iemand die nooit een 
college van hem heeft bijgewoond ûjll bijzondere moeilijkheden. 
]Je Girü; van Odober 1 S9!) bracht eellige fijne opmerkingen over 
COSIJN als hoogleeraar van ons medelid KLUYYEH, aan wiem, wel
willende tusschenkomst ik ook enkele gegevens vau andere oud
leerlingen te danken heb. Hij hehandelde geregeld de Gotische 
grammatica en, in de latere jaren met gwote voorliefde, het Angel
saksisch zoo wel grammatisch als philologisch. Ook eeu college 
o\'er Oudhoogduitséh werd herhaaldelijk - in den laatsten tijd 
niet meer, naar ik meen - door COSI.JN gegeven; voor het M iddel
hoogduitsch lJwt ûjn rijke littemtuur gevoelde hij weinig of niets, 
en wat hij 1"i cOflcfu8 daarf)\'er meedeelde, kan lIiet heel veel om 
't lijf gellacl bebhen. Billdel~jk is meerlllalen een gedeelte van den 
cursus door hem gewijd aan "U l'gcl'Jllunisehc Grnmmatik", anders 
gezegd de vergelijkende i'lpraakkullst der Germaansche dialectClI. 
Had COSIJN meer kunnen doen voor de taalkundige vorming der 
toekolllstige leeraren in liet N ederlauds<.:h ~ Had hij lIiet door toe
passiug van de methode del' nieuwere ell nieuwste wetenschap op 
de vaderlandsche taalstudie in <leJl geest van Dl~ Vn.n:s aan de 
meerderheid van zijne leerliJlgen grooter dielIst kunnen hewijzen, 
dan door met heu de germanist.iek te beoefenen om haar 7.clfs wil? 
Uit Zijll intreerede blijkt, dat hem zelven 7.00 iets bij de anllvaar· 
ding ynn ûjn taak voor den geest zweefde: heeft hij het desniette
min niet gedaan, welnu, zoo hehhell wij daarin de wet zijner ont
wikkeling tc zien en te eerbiedigen. ,,'s Menschen wil is geheel 
onvrij ," luidt ecne der stellingelI achter zijn proefschrift. COSI,TN 

heeft gehandeld overeenkomstig zijn aanleg. Van mecr gewicht 
schijnt een nnder hezwanr: hct onsystcmatische van zijne colleges. 
Hij causeerde meer dan dat hij doceerde. Hij critiseerde meer, 
cn nict altijd op zachtmoedige wijze, de opvattingen van allerlei 
geleerden, dan dat hij een gei'egeld betoog leverde. Ongetwijfeld 
hing ook dit gebrek ten nauwste samen met COSIJN'S edelste 
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eigenschappen: zijn innige wetenschappelijke waarheidsliefde, ZIJn 
hartgrondigen afkeer van allen schijn. Ik heb een van zijn uit
llemendste leerlingen eens hoorell verklaren dat hij van geen van 
z~jlle professoren zoo dikwijls had gehoord "dat ·weet ik niet" als 
van COSIJN. Zeker een hooge lofspraak. r1'och Illag met heschei
denhcid de vraag worden geopperd, of niet ook voor een hoogleeraar 
het niet-weten 7.ijne grenzen heeft, ik bedoel: of hij niet, zonder 
de strengste critiek te verzaken, zonder de leemteu van onze kennis 
en de grenzen van ons kunnen te verhloemen, moet trachten aan 
den beginner iets positief" te geven. Een "geregeld betoog" heeft 
toch nog ecu ander en hooger doel, dan dat men er een "keurig 
dictlUlt" van kan houden, "en dat men (het) slechts van buiten 
(heeft) te leeren om een behoorlijk examen te kunncn doen" 1); het 
is heilzaam door strekking cn voorbeeld, gewent den geest aan orde 
en tucht, e1l doet de di8}eda mcmbm zich allengs aaneensluiten tot 
eell organisch geheel. Eell leidsman voor eerstbeginnenden was 
COSJ.TN niet; dat hij dit zelf gevoelde, mag men opmaken uit de 
omstalldigheid dat hij na den dood van DE VRIES het Gotisch col
lege voor de tirone8 aan zijn ambtgenoot V ~,IWAM overliet. Z~j, die 
reeds wat Ban germanistiek hadden gedaan, en meer nog zij, die 
het voorrecht hadden op zijn studeerkamer naar hem te luisteren, 
moestelI een diepen i/ldruk krijgen van de scherpzinnigheid en het 
vernuft, vall de g,·oote helderheid, maar vooral Van den geest van 
strengheid ill wetenschappelijke redeneering en de afwezigheid van al 
wat naar phrase leek in de7.en leermeester. Dat hooge bezit dat 
men wetenschappelijke eerlijkheid zon kunnen noemen, die scherpe 
critiek ~liet slechts op allflel'cn maar ook en vooral op zich zelf, 
die - soms te ver gedreven - ar8 tle8(~ietldi kan aan de besten 
van zijn discipeleu onmogelijk zonder blijvend spoor zijn voorbij
gegaan. Geen enkele dissertatie is meen ik onder COSI,JN'S leiding 
geschreven. Maar het zon niet moeilijk vallen, in het werk van 
geleerden als BOER, SALV~;R])A DE GRAV~;, J. H.- KEltN, Kl,UYVER, 

J. w. MUr.I.~:R, UHLENBlWK - om mij tot enkelen vun zijn oudere 
leerlingen te bepalen - de trekken aan te wijzen, waaruit het 
superieUl'e heeld van CoSIJN'S critiek en methode spreekt. 

Aan CoSIJN is het voorrecht beschoren geweest, nog in de kracht 
van den mallnelijken leeftijd tot een ambtstaa,k te worden geroe
pen, die niet slechts volkomen strookte met den gang zijner stu
diën en met zijn wetenschappelijke neigingen, maar die ook be
perkt genoeg was om hem ruimschoots tot eIgen onderzoek de 

') Dr. KWYVER in De Gids van Oct. 1899. 
2*. 
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gelegenheid te geYell. Niet elk hoogleeraar is zoo gelukkig om 
met FRUN te kunnen vl'rklareu 1), dat" hegel'rttlu ell plichten slechts 
hij zeldzame uitwJl(lering" hij hem " in str\id gekomen zijn": 
COSJ.JN is in dit geval geweest. Zulk levenslot heeft zijn eigen
aardige gevaren - wie zal het ontkeuneJl? -, maal' voor den he
oefenaar ecner wetenschap, die hovenal tijd en kalme concentratie 
verlangt, toch ook zijn onmiskenbare voordeden. COSI.TN'S arbeid is 
hem steeds een lust ge\veest, geen inspanning; van cen koortsige 
haast was bij hem geen sprake; het vinden hekoorde hem, niet 
het uitstallen zijner vondsten. 

Reeds spoedig na 1877 werd, ook in verband met de colleges 
die hij voor de camEdaten moest gevcn, het Angelsaksisch zijn 
eigenlijk arbeidsveld. Hier ligt zijn voornaamste werk, waarlmll 
hij z~in naam heeft te danken in het buitenland. Hij bleef echter 
zij ne voortdurende aandacht schenken ook aan de andere Oudger
maal1sche talen, waarvan hij, met uitzondering wellicht van het 
Oudnoordsch, de litteratuur door en door kende. Talrijke artike
len in de tWee deelen der Taalkundige B(jdragcll, die in 1877 
den 'l'aal- cu Letlerbode vervingen, en daarua in het Tijdschrz(t 
voor lYederlalldsche taal- ell letterkunde (sinds 1881) z\i n daarvoor 
de welsprekende bewijzen. Meer en !lIeer verlaat hij de paden 
der gmmmatica, om zich hij voorkeur te wijden aan tekstverkla
ring en tekstcritiek. De stelling, dat COSIJN niet in de allereerste 
plaats als grammaticus zijn 110ogen mng in de germanistische we
tenschap heeft verworven en dat h\i in ieder geval in zijn rijpsten 
tijd z~in neigingen niet door de grammatica bevredigd heeft ge· 
vonden, kali zonderling schijnen, waar het den schrijver der Ait
w(!stsiichsÏ8che Gral/lillatik geldt: toch meen ik haar te mogen vol
houden. Maar z\i eischt een nadere toelichting. 

De lndogermaansche taalwetenschap had kort vóór COS1.TN'S op
treden als zelfstandig germanist een algeheele omwentelülg ondergaan, 
niet alleen in haar afzonderlijke deelen, lllaar in haar methode. Onder 
de voormannen der nieuwe beweging bekleedden enkele germanisten, 
leerlingen en medestanders van LESKIEN in Leipzig, een voorname plaats, 
en vooral daaraan is het toe te schrijven dat de Germaansche spraak
kunst eerder en krachtiger dan wellicht eeuige andere onder deH 
invloed der zoogenaamde "jllnggrammatische" richting is gekomen. 
V au de heide hoofdkenmerken dier richting, de strengere toepas
sing der klankwetten en de erkenning van de gewichtige rol door 
de analogievorming in het leven der taal gespeeld, was een nood-

') Afscheidsrede C's-Gray. 1894), blz. 30. 
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zakelijk uitvloeisel een fijnere behandeling der klankleer als funda
lIlent voor de ollverlllijdelijkt~ herzienillg der 1II0rphologie. CmUJN 

is hegollllcn Juut in die studii;1l het leYendigste belaJlg te stellcn. 
Ee.n "joJlggmIIllIlaticus" is hij gehleven: nog iJl eene zij 11 er laatste 
\veteuselwppelijke uitingen, de geestige yoordraeht over "de vol
strekte geldigheid der klankwettelI" , waarop hij ill 1 ~!)k de ge]'
JIIaJlistische sectie vall het Eerste ::\' cdel'lambc1w Philologellcollgres 
te Amsterdam onthaalde 1), nHm hij tegenover SUHUCH A.lWT het 
neogramrnatische dogma van de onwrikbaarheid der klankwetten in 
bescherming. l\laar het steeds meel' veld ,,·inllende abstracte wer
keu met onderstelde vorlllen en met eeu bestel'dell woordenschat 
kon op (lell duur zijll lIoliandsehen geest niet boeien. Hij 
nam kennis VUll llngelloeg nlIt' nien we ('11 nieuwste "ontdek
kingen" del' jongere generatie ell ergerde zieh aall vele. Zelf hield 
hij zich er buiteu ell bouwde lie\'e1' uit de illtiemste kelmis der 
brolluen de spraakleer van een bepaald dialect op, dan mee te 
doell aan onderzoekingen die hist.orilieh slechts ill llaam maar spe
culatief in wezen zijn. WIlIllleer hij een enkelen kt'er de lipraak
kunstige spade ter hand neelllt, dan delft hij een nieuwen naamval 
op: zijne olltdekking vall ecu GeI'lllaansehen ins1.nllnl'lItalis singu
laris op -mi 2) hehoort tot het vaste eigelHlolll vall onze weten
schap. De "liehe Etymologie", voor lh: YUIES een geliefkoosd 
jachtterrein, mocht zich lIiet verheugen in CmHJN'S b\izolldere gUllst, 
wat hem echter lIiet helet heeft de behulpJlame hand te leeuen aan 
het tot stalId komen VlIlI FltANCK'S "Etymologisch Woordenboek", 
niet alleen als vertaler maal' ook als raadsman, en zieh tegen een 
OlIhillijke cri1.iek van dat werk met grootc seherpte te verzetten 3). 

Hoc hij eehter ook op het gehied der ,,"\Yortfo!"liehllllg", wamlCer h\j 
cr eells dcn voet op zette, rekcniug wist te houden met de strellg
ste eisehell db!" moderne klankleer, tOOllt het fraaie artikel over 
'aard eu Gaarde' 4), waarin hij deze woonlen scheidt rall got. 
,r;azJ.'J, 011. gaddr, mul. gaat 'prikkcl'. Van treftende juistheid is 
ook het stukje over "iel, wiel 5), met de ondeugende opmerking 
aan het slot: "dat VHll mnl. niet ons terllielell komt, zal ",-el nie
mand onhekend zijn"; onze Neerlandici toch VHn het vóór-(l:e!"
lIIaansehe tijdperk plachten, met verwijzing naar het Duits(~he ver-

I) Zie het résumé in de lJandelill{]cn van het Em·sle Nedel"!. l'hilologen- Congl'es, 

blz: Ü?6-128. . 
') Tijdschrift vam· Ned. tanl- en lettuk. II, 287 v. 
') Noo/'d en Zuid VII, 321 vvo 
') Tijdschi"ift XIII, 19 vvo 
') TiJdsc/II'ift VIII, 243-47. 
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?lichten, ons vefllietell te verklaren uit een gedroomd "freqnentativum" 
*vernietlen. 

Ik mag van den taalkundige COSIJN geen afscheid ncmen, al
vorens nog gewczen te hebben op één pUllt, zijn warme liefde 
voor de volkstaal en de beschaafde spreektaal. Menigeen herinncrt. 
zich uit dcn Spectator vun 1 S 7 3 zijn "Dceretulll horribile". Nie
llland minder dan AI,LARD PIERSON had een lans gebroken voor 
de hoekeutaal, waarbij hij verkeerdelijk had gewezen op het voor
beeld VHlt andere volkeu : "een heschaafde Frallschman, Duitscher, 
Ellgelschman of Rus spreekt de taal die zijnc grammatica hcm 
voorschr\ift". Dat was COSIJN tc veel; hij gordt zich ten strijde 
aan tegen dit "aanlokkelijk heeld eeHer fashionablc beschaving", 
dat onder de slngcl! mn zijn Germaansche knots uiteenspat. In 
een ander Spectator· stukje 1) doct hij ecn heroep op "die auteurs, 
wien het te doen is om ollze spreek- ell schrijftaal nader tot elkan
der te brengen", tot instandhouding van de echt Nedcrlandsche 
vormen er, der in zinneu als HILDEBRAND'S Ze pm1tell op er tijd. 
Hij zelf schrijft zonder schroom: De Vries ZUil Woordenóoek, e. d. En 
ook het lliet altijd juist hpgrepcll (;üly-artikel 2), ';vaariu hij de 
"Voorstellen der Vereelligillg tot vereellvoudigillg Ollzer schrijftaal" 
vau dl'. KOJ,LEWl.JN c. s. hespreekt, is allc/'luillst eell pleidooi voor 
het hehoud qUrLud }/lf:me, lllaar oell in onovertrefbaar geesti
geIl vorlll gekleell protest vau een tijncll taalkelllIer tegen Oll
draagl\iken hoekelltaald wallg Biet minder dan tegell de ergerlijke 
uitspattingen van schrijvers, die llIeeUell dat men in hemdsmouwen 
voor zijn sehr~iftafel lUoet gaan zitten, en in slordigheid den eersten 
stap zien tot een twiutigste-eeu wschell terugkeer tot de natuur. 
COSJJ;o.; wa,; veel te illllig vertrouwd met het leveH der taal om 
llÎet te hesefil~n dat eell schrijftaal, (lie zieh niet telkens verjongt 
in den Ilooit stilstaanden stroom der Ilatumlijke taalolltwikkeling, 
ollverlllijdelijk verdort ell afsterft. 

In zijn volle kraellt is COSI.JN, waal' eell verkeerd overgeleverde 
of averechts verklaarde tekst zijn gezond \'f~l'stalld heleedigt of een 
moeilijk tekstkritiseh vraagstuk zijn combillatievermogen prikkelt. 
])e rtlllenopsehriften van den Hueharester ring en van de spang 
van Chal'llay, de l'llllellVerzen vall Cyllewulf zijn welkome wetstee
lwn VOOI' zijn vernuft. De tekst der Gotische bijbelvertaling, van 
den Heliand, van de kleinere Oudsaksisehc bronnen en de Ol1frk. 
Psalmen dankt hem menige scherpzinnige verbetering, om nu' nog 

I) Neded. Spectator 1873, blz. 180. 
') De Gids van Juli 1895. 
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niet eens te spreken van de Angelsaksische poezlC. Nergens ver
loochent zich ziju fijn taalgevoel, en zelfs dac'tr waar men het niet 
met hem eens is, is men in verrukking over de meesterlijke trekjes 
van zijn ongemeen kritisch talent. Ongetwijfeld geldt somtijds ook 
van dezen criticus, wat hij eens van een grooten 8kandinavischen 
germanist schreef, dat hij te veel geest heeft en daarom wel altijd fijn 
Illaar niet altijd overtuigend is. Zijn verklaring van wéttu irmiu!}ot in 
het Hildehrandslied 1) is onmogelijk, omdat zij indrnischt tegen een 
Westgermaansche klankwet, die, om een lievelingsuitdrukking van 
COSJJN te bezigen, lippis et tonsoribus bekend is, - maar wie zou 
haar willen missen? Wanneer hij de gedrochtelijke "Oudsaksische" 
glosse pruz 'hurdo ex e(1'10 et asina' met palaeografische motivee
rillg in 8ómir veralldert (het algemeen Germaullsche woord voor 
burdo) en "yan een loupe of wat zonneschijn" de bevestiging ûjner 
gissing yerwaeht 2), dau behoeft men die eonjectnur nog niet te 
aan vaardeu , om haar te waunleerell als den inval van een geboren 
criticus. 

De eerste uitkomsten van COSJJN'S Angelsaksische studiën zagen 
in IS 7 8 hct licht; in een belangrijk artikel gaf hij toell een over
zicht van de voor het \Vestsabiseh del' \),'" eeuw ken merkellde 
taal vormen van .iElfret!' s vel'taliJlg der Cum Pastol'alis naar SWEF:r's 
di plolllatisehcJl tekst. 3) \" cl nlOcht COSIJN in Jl:ij n illleidende op
merkiJlgen de klaeht slakeJl: "elk gel'lllallist keilt den trcurigen 
staat der ags spr:wkkunsteJl". Zij steunden doorgaam. op de taal 
der poël ische teksten, een hoogst ollveilige grondslag yoor de vast
steJliug vall het Ellgelsch iJl zijn oorspronkelijken vorm: immers, 
de meestal betrekkelijk jOlige hétJldsehriften, waarin de Ouden gel
selle poëzie tot OJ.lS is gekomen, vertoollell een tamclijk bont meng
sel uiet alleen van olldere cn jOligere taalvorlllen, maar ook van 
verschillende dialecteu. Eerst lh,NRt 8WI':1<:T had, vooral door zijn 
inleiding op de uitgaaf der Cum Pnstoralis (1~71/72) en dool' zijn 
haan brekende verhandeling "Dialects and Prehistorie FonlJs of 
ElIglish" (I8 7;:; /7 G) den' grolldslag gelegd voor een echt historische 
Ags. taahyetellschap en voor een mulere keullis der Oudengelsehe 
tongvallen. Zijne onderzoekingen hadden duidelijk in 't licht ge
steld dat een aall de tegenwoordige eischell heautwoordende en 

') Tijdschrift XI, 200 v . 

• ) Taalk. Bijdr. I, 18:1 v. II, 210; vgl. O. REI/AGilE!., GeI·tn. XXIII, 115. - Toen 
COSIJN in 1876 de aangehaalde woorden schreef, wist hij niet dat het Hs. der Straatsburger 
Glossen tijdens het beleg van Straatsburg in 1870 verbrand was. 

a) Taalk. Bijdl'. 11, 115-158. 20~ v. 240---259. 
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vooral hetrouwbare A~s. spraakkulIst, een sprankkullst :woals voor 
't eerst SIEYEUS /Ie in 1 ~K2 kon ontwerpen, moest worden opge
bouwd op de taal der prozalwollnen, voor wover men mocht aan
nemen dat zij een in hoofdi',aak eenvorlllig dialeet representeeren. 
Op den voor~rond stOlHl daarhij de oudere hwI van \V cssex, het 
dialect van Koning fr:lfred's wcrkcn ell v!ln het olld:.;t,e deel der 
Westsaksisehe Chrouiek in het Parker Ms. Het is Cosur.; 's groote 
en blijvende verdienste, de oudste Westsaksisdw prozabronnell Han 
een minutieus onderzoek te hebben onderworpen, dat hem ten 
slotte in staat stelde, in 7.ijn uitvoerige AllweIStlSiich8i8che GraJIIllla
tik (18 S3-~ S) een volledig heeld te geven van den meest typi
sehen vertegenwoordiger der Saksische dialecten vall Oud-Engeland. 
Zijn boek is het resultaat van onvermoeide volharding, vall een 
waren labo,. iJJJjJrobN8, bewollderenswaardig door zijn 1I11uwkeurig
heid en door de zelfverloochening, waarmede de samensteller zich 
over 't geheel onthoudt van verklaring en van polemiek om sleehts 
de feiten te doen spreken. Als statistische rallgsehikkillg van het 
grammatische materiaal, als "J n vcntargrallllllatik", om den smaak
vollen term van een Duitseh anglist tc hezigcn, is de A ltwe8t8äch-
8i8clte Gralll IJl a tik een hoogst verdienstelijkc arheid. Al is het waar 
dat den gebruiker overal vormen en getallen aallgrijllzen, al kan 
men zich met F. KT,rGl~ afvragen, of "die Resultatc ... in dem 
richtigen Verhältnissc" staan ,,1111 der aufgewandten Arbeit und der 
unermüdeten Ausdauer, die ,rir all dcr ungeheuerlichen Statistik 
bewulldern" 1), voor den oordeelkundige is het duidelijk genoeg dat 
die statistiek zóó slechts geleverd kon worden door een fijn taal
kenner en veelzijdig germanist, die het stick to facts in toepassilIg 
brengt niet omdat hij llids tc zeggen heeft, Illaar omdat hij in 
dit bijzondere geval niets zeggen wil. \iVaar de grondleggers der 
historisch-kritische beoefening van het A ngelsaksiseh genoemd wor
den, behoort na de namen van lh:NRY SWEET en ED[AlW SnwERs, 

zij 't ook op eenigcn afstand, die van Oll/len COSlJN te volgen. 
Zonder feilen is de GraJJlwatik niet; dit blijkt ook uit de twecde 
bewerking der Kut'z!)efas8te altu;est8äch81:8che GralJllllatzlt (18U3), 
een uittreksel uit het grooterc werk, waarin echter de vroegcre in
deeling en rangschikking der stof met reden opgegeven is ten gUllste 
van de meer praktische van SIEVERS. 

Het is wfk'1rlijk geen verkleining vau COSIJN'S rocm als gramma
ticus, wanneer ik ook op Angelsaksisch terrein zijn eigenlijke be-

1) Litcmlurbl. fÜI' yer'm. und rom. Phil. 1886, kol. 454. 
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teekellis elders wek. ~eer spo('(lig reeds paarde zieh allll 7.i.ill op 
de pr07.abl'Ollllen steullenden statistiseh-spraakkullstigell arbeid een 
ijverige en diep. doonlrillgen(Ie studie det· OIHlellgelsdJe p()(:;7.ie. 
Reeds het eei-ste deel vall het Leidsehe fPij(äfcltnft (18:-;]) hraeht 
onder den titel "Anglo:-;axoniea" kritische en verklHrellde anllteeke
Ilingen op Angdsaksisehe gediehtell VIUI ZijllC haud, maal' vooral 
lilt de voltooiing del' .1!twe818àckv'i.vcfie (/ralllillfltik stelde h\i zielJ 
een s)stell1atisehe kritisehe zifting der Angelsaksische pOl:tisehe tek
sten tot wetellschappelijke taak. De nieuwe uitgaaf van GRTm .. 's 
lNbliothel.- der r!ilgeI8;ü:hûs(·heJl Po (wie leverde hem voor die kunst
bewerkillg lliet sleehts het materiaal, maal' ook overvloedige gele
genheid. Vooraan stond de Béowulf, dat bij alle onyolkomellheid 
zoo fiere pronkstuk vall Oudgerlllaansehen adel cn Oudengelsch 
scntimcnt, waaraau de criticus fJllverllloeid en mct schittcrellden 
uitf'lag zijn talentelI wijdde I). Dall volgt dc reeks vau "Al1glo
saxol1ica" in de Beitrii!/e Ylln PA {1L cu IhurNE, zich allengs uit
strekkende over llitgclloeg de gam-;ehe geestelijke poëûe der Al1gel
saksers. 

COSIJN heeft eeus in CCIl overllloedig mOlllcnt tehtcritiek ge
definicenl als "de ktlllst om Treil('helt te le7.el1, als er VeilchelI of 
eilchell staat."~) Er lI,ijn !log wel minder vleiendc definities ge
geven. 'l'eksteritiek, die dieu IHUIIl1 verdieut, onderstelt, behalve 
gezond yerstand en tact, die . . . laat OJIS zegge 11 , Jliet algemeen 
;"ij n, en seherpziIllligheid, die het uog minder is, bo\'cnal dat idio
matische taal- en stijlgevoel voor wat in een bepaalde taal, in èell 
hepaald genre, bij ecn bepaaldeJl auteur "kan" of ,,!liet kan", 
hetwelk zieh slechts laat verwerven door innige vertrouwdheid met 
de bronnen, door zich met geest en gellloed te verplaatsen in de 
cultuur, wier voortbrellgselen mcn tracht te rcinigen van de smet
ten der overlevering. Ziedaar het geheim van COSIJN' s kritisch en 
arbeid. HENRY SWEJI,T schrijft hem eens: ,,'rhere are very few who 
have a real practical idiomatie kuowledge of the language [het 
Angelsaksiseh], aud you are oue of them". 'Vaar COSI.JN tegen 
een lezing bczwaar oppert, is er werkelijk bezwaar; waar hij een 
verklaring ahsurd noemt, is zij werkelijk absnrd; hij gaat met 7.ijn 
dichter om als met een goeden vriend, voelt instinctief wat de 
oude poëet 'friet heeft kuullcn zeggen en wat hij /Del heeft willen 
zeggen, en in zeer veel gevallen herstelt hij, met bchulp van de 

') Taalk. Bijd)'. I (18i8), 286; ne;li'äge zw' Gesch. del' deutschen SpI'. und Lit. 
VnI (1882), 568-5i4j AaMeekeninJen op den Béolt'ul(, Leiden 1892. 

') De Gid,~, Febr. 1895, blz. 181. 
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parallellen, die hem uit zIJn rijke helezenheid toevloeien, gesteUlId 
door zijn grammaticale en metrische fijngevoeligheid, met hooge 
waarschijnlijkheid den oorspronkelijken tekst. Het spreekt van zelf, 
dat dit zuiveringsproces ook ten goede moest komen aau de Ags. 
lexicographie. Menige VO]] llihili verdween uit de woordenboeken, 
menige nieuwe bewijsplaats deed el' haar intrede, menig artikel 
verkreeg door zijn emendaties en juistere verklaringen een andere 
gedaante. COSIJN'S handexemplaren van GREIN'S 6'prach8chalz en 
HoswoRTH-1'OJ.LER'S lJictiollm:1f zijn bezaaid met toevoegsels en ver
heteringen van zijn hand. Het verheugt m~i te kuuilen meedeelen 
dat zij, evenals een bijna volledig woordenhoek op de werken van 
~rElfI'ed, door de Delegates der Clnrendon Press te Oxford uit 
Cmn.JN'S nalatenschap zijn verworven. Terwijl de verspreide ver
zamelingen van COSIJN ingelijfd zuUen worden bij het nog uit te 
geren Supplement op BOSWOR'I'H-'l'OU,ER'S AIl!Jlo-Saxoll Didiollury, 
is de redactie en uitgave van het woordenboek op JElfred toe
vertrouwd :k'tn de bekwame hand van Prof. A. S. NAPIER te Oxford. 

De zoogenaalllde "hoogere eritiek", het vraagstuk van de gelei
delijke wording en de compositie van den Héowulf, van het Ags. 
volksepos over 't algemeen, had voor COSIJN'S niet nuchteren, maar 
sceptisehen geest weinig verkwikkelijks. Hoe geestig heeft hij haar 
gehekeld, "de eeuwig bedrijvige tiende Muze, die altoos werk zoekt, 
ook waal' II i ets te doen valt" 1); hoe vermakelijk laat hij eens, 
waar hij radeloos voor een paar regels vau den Héowulf staat, de 
taak maal' verder over aan de hoogere critiek, die immers de moei
lijkheden, welke interpretatie en emendatie in den weg staan, 
slechts "aan een hals VIU1 een interpolator" behoeft te wijten, -
wat hem trouwens niet belet, op de onmiddellijk volgende hladzijde 
een ander vers "als een 'Éf'-{3À"f'-a" uit te werpen 1 2) Voor de 
scherpzinnigheid, het "scllitterend aeumen" nm mannen als MiiI.
I,I~NHOFF en BEIUiHAJtD TEN BRINK had 11\1 den grootsten eerbied, 
in ongeveinsde nederigheid acht hij zich niet waardig den schoen
riem van den Berl\lnsehen meester te ontbinden, mAAr de uitkom
sten van hUllIIe onderzoekingen verwierp hij van heeler harte. 
Omtrent de sageneritiek, zoo ten cenenmale onmishaar voor den 
Béowulf-criticus, daeht hij in theorie gunstiger en minder twijfel
moedig: in de praktijk strookte ook zij niet met zijn neigingen 
en talenten, en, wanneer hij een enkelen keer door zijn onderwerp 
genoopt wordt om zich met· de litteraire vertakking en vóór-litte-

') Over Angelsaksische poëzie, blz. 6. 
') Aanteek. op den Béowulf, blz. 2 en 3. 
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raire ontwikkeling eener epische stof in te laten, zooals in zijne 
te dezer plaatse voorgedragen hijdrage over de \Valdere-fragmellten, 
mist men de gewone zekerheid en va~theid van methode. COSIJN 

was niet de man van wetenschappelijke vergezichten; hij wist dat 
zoo dikwijls na een inspal111endell tocht het genot van het volle uit
zicht bedorven wordt door den ondoordringbaren llevel der over
levering; dat de lIcvel soms ook optrekt, damaan dacht hij wel 
eens niet. Voor de dichterlijke bekoring van de poëzie der Angel
saksers daarelItegen had h\i een open oog: de fiere krijgslust, door 
ingehoudell selltiment getemperd, in hun volksepos, de elegische 
gelatenheid IUlllller lyriek, de illlügheid van toon in hUIl geestelijke 
po(~zic hebben, b\i al zijn emendeeren van teksten eu uitpluizen 
V/ln grammatische en metrische bijzonderheden, diepen indruk ge
llIaakt op COSIJN'S gemoed. In dit opzicht llloet voor velen zijn 
zwanellzang, zijn reetorale rede "over Angelsaksische poëzie" ecu 
hlijde verrassing z\in geweest. 

Met de vermelding van COSIJN'S rectorale oratie lladeren wij het 
tragisch eiude "au dit gelukkig levell. 111 de zomervacantie van 
I SUS openbaarden zich de eerste verschijuselell vall de noodlottige 
kwaal, die, na ecu jaar van pijnlijk, mct geestkracht gedragen 
lijdeu, haar sloopiJlgswerk zoude hebhcn voltooid. Reeds ten doode 
gewijd aanvaardde hij het rectoraat der Leidsehe hoogeschool ; het 
jam', waarvall hij zieh zoovcel had voorgestel<l, werd een jaar van 
lichalllelijke eu HlOrcele smart, slechts gelenigd door de trouwe 
liefde van zijne eehtge\l()()te cu de blijkelI vau hartelijke vereerillg 
van Hlllbtgellooteu en vriendelI. Gesliugenl tusscheu vrees en hoop, 
al heseften wij dat (Ie hoop ijdel was, zagen wij helll den 8,ten 

Fehruari 1 S!)!) het spreekgL"Stoelte beklillllllen om tot on~ te spre
ken over poiizie! Met wegslillkende krachten liet hij nog eeus de 
vouken vall zij 11 geest spatten, vatte hij in luehtig,en vonu de rijpe 
uitkomst salllen van ernstigen arbeid. En toen hij zijn "laatste 
woord" tot de studentell richtte, konden wij in die uitdrukking 
den dieperen zin lIiet misverstaan. "De veege str~jder heft een 
sterflied aan": zoo sprak hij en zoo voelden zijne hoorders. Een 
korte poos scheen het, als ware de heldhaftige inspaulJing op den 
die8 de voorhode geweest van een, zoo niet bl\iv·ellde, dau toch 
tijdelijk aanhoudende beterschap. "Wij allen zijn weer over de 
vermoeienissen heen eu het bedrijvige leven ingetreden", schrijft 
hij den 11 d"n .Februari, en nog in 't begin van Juni mocht hij 
zich met het vooruitzicht vleien, de zomermaanden met zijne echt
genoote in zijn geliefd Gelderland door te brengen. Maar het is 
niet meer daartoe gekomen. '].loen ik hem in de eerste dagen van 
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Augustus te Leiden bezocht, nam ik hij het heengaan de droeve 
overtuiging mede, dat wij den laatstelI handdruk hadden gewisseld. 
Dell 2Wtcn Augustus 18lJU is emu.JN bezweken, nog geen 5H jaren 
oud. Ben paar regels ill den Spectator vall H .Jnli Haar aanleiding vau 
een kort te voren in Friesland ge\'oJl(len rnnellinseriptie waren zijn 
afsehei(hgroet aan de wetellsehap, die hij gediend heeft zoolang 
de dag voor helll 1lI0eht duren. 

De geschietlcnis yall alle wetenschappen weet van geleel'(len te 
verhalen, wier indrukwekkende kenllis en ongellleenc vruchtbaar
heid tijdgenoot en nazaat met hewondering vervullen, zonder dat 
toch uit hun werk een scherp belij ude pcrsoolllijkheid naar voreu 
komt. Tot dèze soort vall gelecrdcn heeft COSIJN uiet behoord. 
Hij heeft degelijken, uitllemelldell arbeid verricht op een beperkt 
gebied, met matige productiviteit. Maar wat hij gcschreven heeft 
draagt den eigenaardigen stelllpel van Zijll geest, van een gcest die 

zich kenlllerkte door eCII hoogst gelukkige vereeniging nUl kritische 
scherpte ell speelsche I uilll, van tintelend vern nft ell ernstigen 
eenwud . 

.:\Iet nict minder re('ht dan }'RUIN 1) had COSlJ"K met SHAKI~
HPEARE'S Jago van zich kunllen zeggen: "T am nothing if not cri
tical". Dic kritische stellImilIg van zij II geest bepaalde zijn philo
logische werkzaamheid, die kritisch was in den eigenl~iken zin vall 
't woord, scheidend eu zuiverend, en z~i begrensde haar tevens; 
zij breidelde de verbeeldingskracht, waaraan het hem toch geens
zills ontbrak, en weerhield hem van wetenschappelijke problemen, 
die een preciese oplossing wecrstreven, maar desniettemin de hoogste 
blijven voor den vorsc1le1' in de overblijfselen eeuer voorbijgegane 
werel(l. Kritisch ook was zijn schrijftrant, scherp, satirisch, niet 
vlijmend of hatelijk. Hij hield als een echte Germaan van een 
frisseheIl strijd met eerlijke wapenen, en in vroegere jaren, b. v. 
toen hij de vermakelijke brochure schreef tegen VAN VLOT1<:N 2), 
was het wel eeus de kamplust zelf, die over hem vaardig werd. 
Later werd dat anders. "Ik blaak van strijdlust," schrijft hij in 
1 Sti6, maar toch bedwong hij zijn verlangen om in "Prolegomena" 
op zijn Ags. grammatica "eenige zweepslagen uit te deelen op Ags. 

') A fscheids1'ede, blz. 28. 
') Eenige taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoegleeraar J. VAN VLOTEN, 

Haarlem 1871. 
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gehied" en eens "voor (r,ijn) eigen duiten uit vechten te gaan". 
Men wist dat r,~in polemiek r,aken, niet pcr50nen gold, ell wen 
verdroeg haar van iemand die r,\jll eigen gissingen en vermoedens 
aan dezelfde strenge eischen toetste die hij aan anderen stelde. De 
opvocdende kracht dier onharmhartige critiek heeft ook buiten den 
eigclllijken kring zijner leerlingen zegenrijk gewerkt. Meer dan één 
Nederlandseh germanist heeft aan haar zijn wetenschappelijke weder
geboorte te danken. Zij werd gevreesd, maar zij verbitterde niet, 
omdat z\i lliet zeer deed en omdat ook de getuchtigde doorgaans 
haar gegwudheid niet kon ontkennen. 

Beknopt, helder, geestig, met een waas van superieuren spot 
ontwikkelde COSIJN zijn denkbeelden. Zoo heeft hij zich in de 
IUiltste jaren van zijn leven ook enkele keeren tot een ruimer pu
bliek gewend. Het genoot vall dat "grappige" artikel in ]Je Gid8 
van .Juli 1895 over de "Voorstellen", maar begreep niet altijd de 
ernstige ove!'tuiging die zich onder die vroolijke lnim verborg. Hoe 
spa.tten de vonken van zij n vern uft in die twee aan DE VRIES ge
wijde stukken, maar welk een schat van ingehouden sentiment 
wordt door dat vuurwerk omspeeld! Die GiM-artikelen zijn j II weel
tjes van N ederlandsoh proza, volkomen persoonlijke voortbrengselen 
va.n een hoogen, vrijen geest. En zoo was CosIn·; ook in zijn 
intieme brieven. Hij correspondeerde veel en gaarne, hij was ecu 
meester in die moeilijke kUIlst; met buitengewone vr\jmoedigheid 
critisecrt hij personen en zaken, zonder hatelijkheid, maar eenvoudig 
omdat het hem een lust en cen behoefte was OUl uiting te geven 
aan zijn individueelelI kijk op menschen en dingeIl. Van een zwaar 
verlies sprekende, waardoor zekere kring wordt bedreigd, schrijft 
hij: ,,\V e hebben weinig 'vocalen' als hij er een is: veel conso·· 
nanten, waaronder enkele 'stomme letters'" . De "herechtigte" 
r,elfschatting van een Duitsrhen vakgenoot, tegen wien hij hoog 
opr,ag, karakteriseert hij aldus: ".... gaat uit van de onderstel
ling dat hij eIken dag minstens één centimeter grooter wordt. 
\Vat in één jaar al ecn considerabele iengte uitmaakt. Hij is nu 
al bis zum Himmel fjewac!tIJeli en lescht misschien zijn dorst op een 
of ander station van den melkweg, terwijl zijn voeten nog op Duit
schen bodem rusten." De grammaticale neigingen van een ander 
vakgenoot, wiens arbeid hij terecht zeer waardeerde, geven hem 
aanleiding tot deze boutade: "Ik wed dat zijn vrouw het niet 
waagt een botervlootje op tafel te laten komen, als daarop geen 
grammatische figuren zijn afgedrukt. Een gelardeerde haas is vol
gens hem een zwak masculinum met vette infixen. En hij apocopeert 
een sigaar, terwijl een gewoon mensch er het puntje afsnijdt." 
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Heb ik met deze aanhalingen den ernst van dit nur ontwijd? 
Ik meen van niet en ik ben cr zeker van niet gezondigd te heh
ben tegen de Ilagedachtenis van den vriend, voor wiell deftigheid 
een vaderlmulsche eigenschap was waaraan hij weinig hechtte. Hij 
was in 't geheel niet professoraal of akademisch en had er schik 
Îu daarvan te doen blij keIl. Wie van oordeel mocht zijn, dat 
COSI.JN wel eens wat ver ging in het ter zijde stellen der" waardig
heid" aan zijn ambt verbonden, hem zij in herinnering gebracht 
wat GOl<~TH}~ ergens in zijn autobiographie van LESSING zegt, dat 
hij "die persönliche \Y ürde gem wegwarf, weil er sich zutraute, 
sie jeden Augenhlick wieder ergreifen Ulul aufuehmen zn könuen." 

Het gemoed van dezen geestigen en seherpzillnigen maIl hebben 
slechts enkelen gekend. \' oor de meesten bleef hU de uitstekende 
germanist, de puntige schrijver en onderhoudende prater, wiens 
paradoxale beweringen vaak tot tegenspraak prikkelden, wiens uit
spraken en adviezen aan wisselende stemmingen onderhevig waren 
en daarom niet altijd betrouwbaar schellen. Vooml die werkelijke 
of schijnbare inconsequentie tegenover uaagstukken eu personelI 
heeft !Uln menigeen aanstoot gegeven. COSlJN zelf kende het im
pulsieve v:tn zijn natuur: met die kostelijke zelfpal'o(lieering, die 
hij jegens zijne vrienden niet schuwde, schreef hij mij eens, ua de 
uitvoerige niteenzettillg van een ernstige persoonl ijke kwestie: "Zie
hier Ul\in gevoelen - tot vandaag. Misschicu denk ik er morgen 
anders over _. als het weer slechter wordt ell ik eeus een grim
lllige bui heb. Maar veel kans is daarop niet." Die luchtige 
scherts was toch inderdaad niets anders dan de henl eigen vorm, 
waarill een hevige zielsstrijd zieh kleedde. .Maar tot die ontdekkiug 
konden alleen de weinigen komen, voor wie hU nu en dan een 
loopgraaf opende in de schacht van zijn gemoed. Zij begrepen 
dat die snelle wisseling vall goed- en afkeuring, van lof en blaam, 
van liefde en afkeer niet uitsluitend in zijn voor indrukken zoo vatbaar 
temperament haren oorsproug vond, maar ook in de strenge waar
heidsliefde, waarmede hij elk probleem van alle kanten bekeek om 
door te drillgen tot zijn kern. En van die innige waarheidsliefde 
waren nederigheid en bescheidenheid de uatuurlijke begeleidsters, 
de nederigheid en hescheidenheid vall den echten geleerde, die zijll 
waarde kent, maar óók zijn nietigheid als wetenschappelijk atoom. 
Die enkelen hebben ook het zachte, edele hart lief gehad, dat onder 
een hard hulsel zoo warm klopte; het had geen ruimte voor velen, 
maar waar COSIJN vriendschap schonk, d~un' was zij blijvend en 
trou w. Zijn ouden leermeester KAPPEYNE bezocht hij telken jare; 
het onverwacht overlijden van HAUJElt'l'SMA, zijn Haarlemschen 
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vriend en rector, heeft hem diep geschokt; aan zijn vereering voor 
DE V RII<:H heeft hij tweelllfu'tl op de hartelijkste wijze uiting gege
VCIl; aan zijll open graf hebben zijn Leidsche ambtgenoot 'rIELE, 

zijn Utrcehtschc tijdgenoot SPHurr en z~jn dankbare jongere vricnd 
BOLLAND, eenparig in hunne verscheidenheid, gctuigenis afgelegd 
vall de grootte vall hun verlies; wat ik zelf aan hem te danken 
heh, het moge doorstralen uit deze schets. 

Geen ccreteekenen sierden COSI.JN'S horst; geen onderscheidingen, 
behalve het door hem gewaardeerde lidmaatschap onzer Akademie, 
vielen heUl tem deel. H~j heeft ze niet ge7.0cht en niet gemist. 
Maar de bestcll onder z~ille vakgenooten erkenden hem als hun 
gelijke, en wij N ederlalldsche germanisten eerden hem als onzen 
princeps. Als wachter Cll wekker, gelijk HeimdalI in het rijk 
del' Asen, trok hij het vlammende zwaard waar de eer onzer we
tensc11Up werd aangerand, en liet hij den horen schallen waar haar 
vooruitgang werd hedreigd. De stern waal'lluar wij allen luisterdell 
is verstomd, lJlaal' wij vinden troost in de gedachte dat het leven 
van bnit{\lIgewone geesten niet eindigt lllet hUil dood. 

VOl'llluls illl Lehen ehrten wir dieh wie einell der Götter, 
Nun du todt lIist, so herrscht liher die Geister dein Geist. 

B. SIHWNS. 
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18 (j;) . Commentatio literaria continen~ A Jl notatinnCllla" ad A 1'1S

tophanis Hanas. 'l'l'niecti ad Rhennm, typis (iiehen & 
DUlIlont. MDCCCLXV. (i)G hlz.). 

1 8(în . Cacographie ten gebruike hij het middelbaar onderwijs. 
Haarlem, Erven F. BonN. 1 R(jG. 3" druk 1880. 

Vergelijkende Rpraakleer der Nederlandsehe, Hoog
duitsche en Engclsche talen (vormleer), voor schoolge
hruik bewerkt. Haarlem, Erven F. BOHN. 18GG. 

18G'7. Nederlalldsehe Spraakkunst. Etymologie. Haarlem, ErvclI 
];'. HORN. lS(i7. (j" druk 18S1. 7e druk hewerkt door 
.T. TE WINKEL 188G. 8" dr. 1892. 

18GS. Oefeningen bij de Nederlandsche Spmakkllllst. Haarlem, 
Erven F. BOHN. 18GB. 5" druk 1881. Ge druk herzien 
door J. G. FItEDEJtIKS 1885. 7e dr. 1894. 

18GU. Nederlandscbe Spraakkunst. Syntaxis. Haarlem, "Erven 
F. BOHN. ] 8GU. 5" druk ],'~81. Ge druk bewerkt door 
.1. TE "WINKEL 1888. 

') Niet opgenomen zijn een paar stukjes in dag- en weekbladen van voorbijgaande 
beteekenis. 

Enkele nadere aanwijzingen van den inhoud, waar de titel eener bijdrage dien niet 
voldoende bepaalt, zijn gecursiveerd tusschen vierkante haakjes geplaatst. 

B. S. 
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1870. Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. Haarlem, Erveu 
F. BOHN. 1870. 7" druk 1 S!)4. 

Over den meervoudsuitgang -iëll. - 1'art!- ell Lefter

bode I, 70-75. 
Geldend of oc1te1ul? - 1'aal- eN Letteróode I, 113-11 Ü. 

Nog iets over kleiNood. - 'Paal ell Lelteróot!e I, 
140-]4·4. 

Tekstcritiek [op 1/ml. aufetn'8 J. - 1'(/rt!- ell Letter
bode I, 239-2·:\.4. 

1871-1878. Woordenhoek der Nederlandsche Taal. Vierde 
Ih:el. Afl. 1-7 (G - Gde,r;ellheid), bewerkt dool' M. 
de Vries, E. Verwijs en P .. 1. Cosijll. 

1 ~ 71 . Eenig-e taal- en natuurkundige ontdekkingelI "all den 
11 oogleera ar .1. \' A N V I .o'l'EN , Doctor in de (;od geleerd
heid' beoordeeld door Dr. P .. 1. C. Haarlelll, Erven F. 
BOIIN. IS7I. (22 hlz.). 

De sp0l'adisehe uitstootillg en klin kerwordiug der 11'. 

- '1 'na 1- ell Letterbode Il, (l()--72. 
.J O/<'j('11. 

sdlrift op 
SJllij?18. 

'1 'aal- en Letteróoc!e JI, 
dit art. 111, 124J. 
- 1'aal- ('Jl LeUe9'bode II, 

138-1-1·5. [Na-

152-155. 

1872. Eelle vraag naar aanleiding vall het Katwijksch taal
eigen. - l'aal eli Letferóode Hl, 4S-51. 

Pluksel [1. Gmk-ill,fje; 2. De partikelghe in het Middel
nederlandsehJ. -- l'affl- ell Letlerbode 111, lj{)-15J. 

GloeieN. - l'aal- elt Let/erbode lIJ, 204-208. 
Assimilatie in het Nederlaudsch. - 1'((ff!- Ctl Ldter

bode 111, ;! 70-274. 

1873. De Oudnederlnndsche Psallllen. Haarlem, Erven F. BOHN. 

1873 [= l'aal- ell Letteróod,' lIl, 25--!18. 110-124. 
257-270. IV, 14H-17ü.] 

lil baren, fjebaert. - 1'aal- eli LeUeróoJe IV, 316/7. 
Haer en er. - lVederl. Spectator 1873, blz. 180. 
Decretum horribile. - Neder!. Spectator 187:3, blz. 

250-252. 
H .. T. van DaIe, Zinsontleding. Eeu handboekje 

voor onderwijzers en leerlingen. 2" druk, herûen en 
met. een voorbericht van P .. J. Cosij 11. Sehoonhovell, 
S. E. VAN NOO·l'EN. 1873. ge dr. 1877. 

Jaarboek 1000. 3 
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1 S 74 . Pluksel [Fone; 'Vos; Eiland; Zeil; 1'wee aecusatieven 
op -e; Baren]. - Taal- e1l Letterbode V, G4-(jS. 

De grammatische vormen der Limburgsche Sermoe
nen. - Taal- en Let/el'bode Y, 169-185. 

Opmerking [naar aanleiding van: A. de Jager,Eèm/r 
det' nieuwste spelverfI1lderifl,qeJl: Taal- en Lefterbode J', 
276-286"]. - 'Jhal- ('11 Letlerbode V, 2SG--2Sn. 

Het voornaamwoord -glte. - 'Jhal- en Letlerbode V, 
30U-Sll. 

Aankoml. van M. HEYNE, KleilIc as. ulld unfl'k. 
Grammatik, Paderb. 1S73. - Taal- en,Letterbode V, 
72-82. 

Aankomt van: JOH. \YINKU:R, Algemeen Nederduitseh 
en }'riesch Dialecticon, 2 dIn., 's Gray. 1 ti', 4. - De 
Gids 1 ~H, lIl, 52D-543. 

Aankond. vall: Episodes uit Maerlant's Historie vall 
'l'royell, uitg. door .T. YIWIl.Ul, (iron. 18'74. - }I/eder!. 
Speetator 1874, blz. S!)-!.)}_ 

De Godin Vihansa [naar aanleidt'1'/J van een inscriptie 
op eelt bronzeJl plaatje, 'in 188;-' bij '1oilgerell gevoJ/
den]. - Neder!. Spectator 1874, hlz. 203/4. 

1875. De Glossae Lipsiallae [colIaNe van lteILeid.'ll:ltel/s.].
'1hal- en Letter'bode VI, I-n. 

Iets over de verhuiging van het Dietsche adjectief. -
'1 aal- eu Letlerbode VI, 148 -15 7. 

Een getij hoek. - 'ihal- en Letlerbode VI, 212-21<i. 
De uo der [Oudnederl(mdsclte ] Psalmen. - 'ihal- el! 

Letteroode VI, 216-220. 
Glossarium op de Limburgsche Sermoenen [uittreksel]. 

'ihal- en Letterbode VI, 225-·238. 
Allsverei [cOJlj. op Wuzf. Rom. Xli: 8]. - laai

en Letterbode VI, 239/40. 
Het relatief bij Stoke. - Taal- en Letterbode V I, 

276-2~)0. 

Een instrumentalis [mnl. wie en hu]. - 1aal- 6' 

Lettel'bode VI" 291. 
Aankond. van: F. L STAMM'S Ulfi las , neu heraus!!, 

von M. HEYNE, 6e Aufi. Paderb. 1874.- 'ihal- el 

Lettel'bode VI, 309-312. 
Aankond. van: W. D. W HITN EY, '!'aal en rrl:Ullstudic 

Voor Nederlanders bewerkt door J. BECKERING VINCKER~ 
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Eerste Serie, I -' Stuk. Haarlem IS 75. - Toal- eli 
Letlerbode VI, 312-314. 

1 :-170. Middelsaksiseh [l. Fides Athanasii; 2. P~aJmen J- VUl 
uit een 118. der jf,faat8c!tapp(} van Ned. LetleTÀ:. J. -
1iwllund~fJe B~ïdra!J(,ll J, 84-93. 

lJuuy, rio/!, doe!!. - laa!!.-ltJulige B{jdrr~f/ell 1,94-09. 
'rekstcritiek [op HeIJlle'8 K!. mul. lJellklJl., eN op lVII!.! 

Alf/Fe. 1 V: 3.5]. - 1 f/allol-Il'b:f/e B:/dra,f/en I, 186-1 DO. 
Vil'!, vi8au. - l'artllttlub:f/e Bijdrr~f/eil J, 1 9 1/2. 

1'-'.77. Het Burgnndisehe rullel\op~chrift van Charnay. -
l'rw!/'-/I7uli:f/e B(ïr1ra,r;en J, 278-277. 

lul'i.wfJI PVtt!.f. N ([J'f·. X Vi : 1]. - l'a(d/'-llll(l~f/e B!i
t/rag('11 1, 277-27!). 

Jailli8 8fathi8 [ü'J' bet'('slt:r;1I1,fJ /'(/Jl de C01,;j. op Wtt(f. 
Marc. IV:.»S]. - '1'rm!!.,o/(Ii//e B~jdrr~f/eJ/ T, 27\)/SO. 

l\ie\l"'sHksi~eh [over hef rlia!ecfrall IJa!.!8ell, naar 
amt/eidill,r; NIH i!ler!NI('elillg(,1l v(m de?l heer lVe88elilll.:]. 
-- l'rta!!.-ttluli!!(' Bijdragen J, 2,",0-2S5. 

Heovillf lGlH· [8(:'eJlll = Jll. 8c!tee:1lJ. - l'rLa!klf)l{/~f/e 
11 (ïrlJ'{/g(~1I I, 2 ~ (). 

IS 7 8 . De H Illlellil\~(,l'iptie van den Hllehal'c~ter rillg. - Ver-
8!(';f/el/ en jUederll'elill,fJ(J1l der A~OJl. A/wd. vall IVetell8ch., 
Afd. Letferk., 2' Reeks, VII, 3;")4-364. 

De taalvormen yan iElfred's Pastoraal. -- lorzl

kttlUh:f/e B~jdra.f/(,JI II, 115- J 58. [Naschrift blz. 209/10; 
Verbeteringen en toevoegsels blz. 240-246]. 

'Das rätselhafte pl!'iz, plle::' [Gl088. Lip8. 74. 331]. -
'l'aallmuh;r;e H?jdrr~geïl II, 210. 

Pruz, somir [naar aan!eiding l'flU een ojJlIler/cz'n!! van 
O. Beha,r;he!, Gel'lIl. XXIiI, 115 te..f/eil C. '8 cou). in 
de l'aalk. B!jdr. I, 189 v.]. - '1.'aal/wndige Bijdragen 
II, 210. 

'l'!tt-({f/1'an [Hel?'(f1ul 5369]. - 'l.aallamdige Bijdragen 
II,211. 

Oll-en [iu het dialect vall Ouddorp op JfTest- Voorne 
= (~f/s. ólecc(e)an 'vle1:erld smeel-en']. - '1.aalkundige 
B!jdragen II, 211/2. 

1 tl7U . Uit de Pastoraal (De breking; De tweeklank eó, ióJ. -
l'aal/.:ltnd~f/e BijdrapeIl I1, 24ö-25U. 

De oudste \Vestsaksische Chroniek [ot'erzich/ der ken-
3* 



- 35 -

( 3û ) 

merkende taalvormen]. - l'aal!.·ulldige Bijdragen 1I, 
259-277. [Naschrift blz. 31Vl 

Bladvullillgen [Deem8ter - taJJLÏ8ra; Glossa Prudentii 
524; Hêleand 2837]. -Taalkundige BijdrageJllI, 81 H/20. 

1 SSO. Gelhawelliall [eelle '1"0<1' lIihz/i": gethawcned hij Ae(fred =. 

gethwR'ued]. - Beilräge zur Ge8e1t. der Jeutschen Spr. 
uur! Lit. YlI, 454-45û. 

1 ti 81 . K nrzgetils,;tc al twestsächsische Orammatik. Brstcl' '1'hcil : 
Die Vocale der Stanllnsilben. Leidcn, E. .l. BRlLL. 

1 SS l. (5(i blz.). [Frm deze eer8te óeu;erl.-ing i8 niet llIeer 
z;('r8chenen 1 

Hêliand 2477 [cOldeduurl - 1'ijrlsclmft voor Kerl. 
taal- en letterk. 1, 41. 

Allglosaxonica [h'lene 2Va. ;'47. GIO. G27. 100;3. 
1105; Gnomica; Judith 312; Cri8t 1(;8:3; Disticha Ca-
101Ii&]. - l'ijdschrZft voO?' Ned. taal- ('11 letter/.-. 1, 
143-1 ;,t-i. 

\Yat polemiek [Iegell dr. Vrlll l/elten J: LfIll//z(Jmi!, 

fru/,r; en leJl;r;l'li; Uerill,r;; Wadeu; B('lijdf'll. -- }I{oord 

('/1 Zuid IV, 210-222. 
LIf8110f{/)J/8. - Jroord (!)l Zuid IV, 2~)S. 

1 SS2 . De instnuncntalis sillgularis op -mi. - 1'ij{bschrz:rt voor 

.Ned. t(fal- eH lellerk. 1I, 287/8. 
ZUlIl Beowulf [kriti8che eJl. e[cegeti8che opmJll. J. -

Beilrii,r;e zltr Ge.'Sch. rler rleul8chell j~pr. UJul Lit. VIlJ, 
5(>8-;'74. 

Aankond. van: ,1. H. GALLf:F., (iutiska. Il, Utrecht 
1882. - N(Nleri. 8IP(:talor 1~S2, hlz. 217/8. 

Aankond. vall: E. VJmwI.Js en .T. VlmnAl\f, Middel
nederlandseh Woordenboek, Afl. 1-3, 's Grnv. 1882. -
Neder!. j'{pec!nto}' 1882, hlz.4IH/7. 

1883-l8S8. Altwcstsächsische Gl'arnmatik.Erstc Hälfte: [Laut
lchreJ. Haag, Mart. NI,JHOFF'. 1883/8. (VIII + 204 blz.) 

Zweitc Hi:ilftc: Die Plexioll. Haag, Mart. NIJHOI"t'. 

1886. (VI + 200 blz.). 

1 SS4. Anticritiek [op de heoordeelill!l van J, F7Yl1lCÀ:'S :Bt!/ill. 
Woordellhoek door dl'. Beckering Vinckers in 1'aalstudie 
V, 267 vv.J. - Nom'd etl Zuid VII, 321-- 332, 

1885. [Mededeeling over de door G. Huwr bekcnd gemaakte 
fragmenten eenel' Ohd. psalmvertaling, in de vergade-
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ring der Afd. Letterkunde van de Kon A kademie van 
Wetenschappen van 14 Dec. 1885; niet gedrukt; een 
uittreksel is opgenomen in de rer81agen en Mededee
lillgen, 3e Reeks, lIl, H6J. 

1887. Lold.·en [{(}leidt·tlg]. - Noord en Zuid X, 200-207. 
Zeef. - Noord en Zuid X, 225-230. 

1889. Niet, wiel. - 1'ijd8cllr~ft voor .Ned. taal- eli letterk. 
VIII, 243-247. 

18!JO. Cynewulfs R unellverzen. -- J7er81af)ell eli ;tI ededeelillge11 
der KOIl. A/cad. Va/t 'fTetellsch., Afd. Letter/.:. , 3" Reeks, 
VII, 54-64. 

18\);2 . Aanteekeningen op den Béowulf. Leiden, E. J. J3RILL. 

lS02. (42 blz.). 

lr/Uu i1"JJlillgot [Hildebra/ulslied 30]. - Tijdschr~ft 
DOOi' Ned. taal- elt letter/.:. XI, 200/01. 

'rer herinnering aan MA TTHIAS rH~ V lUES. - ])e Gids 
1 K92, IV, 229-252. 

De klankleer op de school [f/footeJldeeZ,J eell bestrijdillg 
lYIIl eell art. Valt dl'. ll. C. Boer ijl dellze~(de71 jaa/'
/lat';1J. - Taal elt Letteren n, 23G-239. 

1 i'U3 . KUI"/'gefasste altwestsiichsische Gral11lllatik. Zweite ver
hesserte Auflage. Erster 'l'heil: Die Lautlehre. Zweiter 
'l'heil: Die Plexionslehre. Leiden, E. J. BRILL. 1893. 
(IV + 76 blz.). 

Fam [over ags. fam, f;er]. - 1'UdschrUt voor Ned. 
taal- ell letter!.:. XlI, 83-88. 

Aallkolld. van: Cynewulf's Christ, ed. by 1. GOLLANCZ, 
Lond. 1892. - j}ltl8eulil I, 323-325. 

Aallkond. van: J. HEINSIUS, Nederlandsch-Gotische 
Woordenlijst, Gron. 18H2. - Taal etl Letteren IIT, 
126/7. 

1894. Anglosaxollica [emendaties op HyJllnen, Be dómes r.Uege, 
JieJlolo.r;iuJfi, Judith, GeJlesis, 1~'xodlt8 J. - Beitriige zur 
Geseh. der deutscheJl Spr. U'/ld Lit. XIX, 441-461. 

Zn [af/s.] Genesis 204 [tlasch~(t op Beiti'. XIX, 
441;]. - Beiträfle ZUl' Gesch. der deutselten Spr. utld 
.Lit. XIX, 526. 

Gat'd en Gaarde. - l'ijdschrift I)Oor Ned. taal- en 

letlerh:. XIII, 19-21. 
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Aallkond. van: R. A. KOLLJmIJN, Onaannemelijk? 
Zutphen 1893. - Jll18euJIl 1, 401-404. 

Aankund. yall: M. KALUZA, Del' nltcnglische Vers, 
Berl. 18~H. - Jlluse/lJ/l n, 353/4. 

I 

I SH:) . De \Yaldere-fragmellten. - Ver81(~r;elt ell Jfededeelillfjeil 
der KUil. Akad. CWt Wetellsch., -,'~f{1. Letferk., 3~ Heeks, 
XII, ;}G-72. 

AnglosilXuniea. n [ellleJl(lalie.~ op GeIleISis, 1,,:'rodllS, 
Dal/iel, A::ariasJ. - Beitri{fjl! ::ur Gesch. der delftscheIl 

,Spr. /llld Lit. XX, 9S-11 G. 
De Oudsaktiische Genesis [verdedigi/~fj L'Oll Bra1lJU'8 

verklariJ/!J van kuman vs. 34]. - l'ijd8clm/t vour 
J.11/ed. taal- en letter!.'. XIV, :313-316. 

Geleerde Volksetymologic [pierewaaiell J. - l'Ü'd-
sckri ft voor Jt'ed. taal- eu lett erl.·. XIV, 315. 

~lNl"l'HIAS DE V lUES' Verspreide tua.lkundige Opstel
lcn. - De Gids IS95, 1, 177-203. 

De Voorstellcn der Vereenigiug tot vereenvoudiging 
onzer schrijftaal. - De Gid.s 1895, IU, 59-87. 

Aunkol1<1. van: F. GIU.Z, Die Metl'ik der sog. Caed
monschcn DichtuIlgen, 'Vcimal' 1895. - Jlu8euIJl 111, 
203/4. 

18!)(i. Anglosaxonica. IU [emelldatie8 op Andreas, CM'ist u/ld 
Satan, P hoenix ]. -- Beitriige ZUl' Gesclt. der deutschell 
Spr. uml Lit. XXI, S-2ü. 

Zll Andreas 575 [naschr(ft op Beitl'. XXI, 12].
Beitriige ZUl' Gesclt. der deutschell Spr. und Lit. XXI, 
252. 

Naschrift [oJ) de collatie der Glossae Lips. door P. 
lack, Tijdschr. XV, 142 vu.]. - l'ijd8chrift voor 
Ned. taal- ell letterlc. XV, 144. 

De Olldnederfral1kische Psalmcn [naar aanleidin!J vaJt 
het art. van dr. Fan Helteu, l'ijd8chr. XJ.;~ 146 VL'.J. 

- lYjd8chrzft voor Ned. taal- en letterk. XV, 316-323. 
Aanteekeningen op Prof. LommAN's 'Spiets' [de voor

dracht over etymologische spellin!J, a f!Jedrul.~t in laaI eit 
LettereIl 171, 189 ZiV.]. -- laat en Letteren VI, 
241-246. 

SHAKESPEARE en LOGEMAN [over pocky corpses irt 
HamIet]. - Nederl. Spectator ] 896, blz. 203. 

Aankond. van: BEOWULF, her. von A. HOLDER. lP: 
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Wortschatz, Freib. u. Lpzg. 1896. - MU8eum IV, 
1()/7. 

lSH7. Rectificatie [van dr. Van HelteJl'8 repliek, Tijd8chr. XVi, 
72]. - 1~jd8chr. voor Ned. taal- ell lelterlc. XVI, 154. 

Aankond. vall: GREIN-WiiLKER, Bibliothek der ags. 
Poesie. IU, I, Lpzg. IS97: JlfU8eUlJl V, 77/8. 

HWS. Anglosaxonica IV [emendaties op Crist, Guthlac, Plwe
lIÜ:, Julimw ellz.]. - Beiträge ZUl' Ge8ch. der deut8chell 
Spr. uud Lit. XXIII, 109-130. 

Die substantivierten Partizipia praesentia des U rger
manischen. - Illdoge1'malli8c!te For8chllllgeJl X, 112. 
[Naschrift, verschellell na COSI.JN'S dood, XI, 204 J. j 

De volstrekte geldigheid der klankwetten [uittreksel 
v-au eeHe voordracht in de Sectie voor Germaallsche eu 
Romaansche philologie van het Eerste N ederlandsche 
Philologellcongres, den 13 April 1898 te Amsterdam 
gehouden]. - Handelingen van het Bel'8te -Nederland
Befte PhitoZo.r;eltcollgre8, blz. 126-128. 

Aallkond. van: TRAUTMANN, Kynewulf der Bischof 
und Dichter, Bonn 18US. - iJ:lu8euJIl VI, 184-187. 

189~). Over Angelsaksische poëzie. Rede uitgesproken op den 
~24'tell verjaardag der Universiteit te Leiden, 8 Febr. 
1899. Leiden, Boekhandel en Drukkerij voorheen E. 
J. BRILL. 1899. (23 blz.). . 

Briefwisseling [llaar aanZet'ding van de b{j Arulll ge
vonden runem·llscriptie]. - Nederl. Spectator 1899, 
blz. 221. 


