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Herdenking door H.W. Bodewitz

Frans (F.B.J.) Kuiper, op 14 november 2003 overleden in de leeftijd van 96 
jaar, was een van de belangrijkste Sanskritisten in de wereld. Hij beperkte 
zich overigens niet tot het Sanskrit. Geboren in Den Haag op 7 juli 1907 als 
zoon van de onderwijzer F.B.J. Kuiper en van Anna Maria van Dijck bezocht 
hij het Gymnasium Haganum en hij deed na de vijfde klas (waarschijnlijk 
uitgekeken op deze school) staatsexamen alpha.

Van 1924 tot 1934 studeerde hij Klassieke Letteren te Leiden. Dat lijkt 
wel wat lang, maar hij promoveerde, cum laude, slechts een paar weken na 
zijn doctoraal, legde naast een kandidaats Klassieke Letteren (1928) ook een 
kandidaats Indologie (1929) af (beide cum laude), studeerde verder ook nog 
Oudgermaans, Balto-Slavisch, Russisch en Oudiraans en werd tussendoor 
reserveofficier. De korte tijd tussen doctoraal examen en promotie is te ver-
klaren door de voorwaarde van de na zijn diensttijd verkregen studiebeurs dat 
hij aansluitend op zijn studie leraar Klassieke Letteren in Batavia zou worden. 
Het doctoraal werd dus wat uitgesteld.

Het Sanskrit trok reeds vroeg zijn aandacht. Al op tienjarige leeftijd verraste 
hij zijn op zondag uitslapende vader met de in een boekje aangetroffen wijs-
heid: ‘ons woord “vader” is verwant met Sanskrit pitar’. In zijn gymnasium-
tijd, toen hij al Gotisch had bestudeerd en aan het Sanskrit had geroken, zag 
hij zijn toekomst in de klassieke talen, maar dan vooral als risicodekking voor 
luxes als Sanskrit en Indo-europees.

Zijn hoogleraren Klassieke Letteren hebben weinig indruk op hem gemaakt. 
Hetzelfde geldt voor de Sanskritist Jean Philippe Vogel, met wie hij geen af-
finiteit had. Deze bezat ook nauwelijks kennis van het oudste stadium van het 
Sanskrit, het Vedisch, en de bijbehorende religie, het Vedisme, twee gebieden 
die later Kuiper’s onderzoek gingen domineren. Vedisch studeerde hij bij de 
Utrechtse emeritus Willem Caland van begin 1930 tot twee weken voor diens 
dood (23 maart 1932) in een privatissimum dat gedurende Kuiper’s militaire 
dienst een avond per week werd voortgezet. Voor de Avestafilologie werd hij 
te Leiden door J.H. Kramers opgeleid.

In de eerste jaren van zijn studie boeide hem vooral de taalkundige C.C. 
Uhlenbeck. Na diens emeritaat werd zijn grote inspirator N. van Wijk, bij wie 
hij Russisch, Litouws en Oudbulgaars studeerde. Zijn taalkundige belangstel-
ling bleef niet beperkt tot de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap. Als 
student legde hij reeds een kaartsysteem aan voor Sanskrit etymologie, waar-
bij het hem opviel dat veel woorden niet Indo-europees te verklaren waren.
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In de periode vóór zijn promotie publiceerde hij al enige taalkundige ar-
tikelen op het gebied van het Indo-Iraans, het Sanskrit en het Grieks. Een 
artikel van meer dan honderd pagina’s ‘Zur Geschichte der indo-iranischen 
s-Präsentia’, rond 1930 geschreven en door de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen voor publicatie geaccepteerd, werd door 
geldgebrek van de knaw pas in 1934 gepubliceerd en wel in het tijdschrift 
Acta Orientalia (pp. 190-306). Zijn dissertatie Die indogermanischen 
Nasalpräsentia van 1934 verscheen in 1937 in een uitgebreidere versie.

Vóór zijn vertrek naar Nederlands-Indië in 1934 huwde hij met Eduarda 
(‘Warda’) Johanna de Jong. Vijf kinderen, waarvan vier thans nog in leven, 
werden uit dit huwelijk geboren. Tijdens zijn vijf jaar durende leraarschap te 
Batavia zette hij zijn onderzoek op vele terreinen voort. Er werd nogal wat 
toegevoegd aan zijn dissertatie. In Acta Orientalia van 1938 en 1939 versche-
nen enige artikelen onder de titel ‘Indoiranica’ en in 1938 als Mededeling van 
de knaw (waarvan hij al in 1937 corresponderend lid was geworden) ‘Zur 
Herkunft von Lat. iste’.

Veel vooroorlogse publicaties betroffen de klassieke Indo-europese taalkun-
de. In de jaren 1938-1939 werd het probleem van het substraat in het Sanskrit 
reeds in artikelen aangeroerd, soms op nogal gewaagde wijze. Als voorbe-
reiding op latere geschriften werd veel aan taalverwerving en onderzoek op 
verschillende gebieden gedaan. Reeds tijdens de bootreis naar Batavia begon 
hij Maleis te leren. In Batavia verwierf hij ook kennis van de Dravidische taal 
Tamil.

In het najaar van 1939 keerde hij terug naar Leiden om het hoogleraarschap 
Sanskrit van zijn leermeester Vogel over te nemen, maar door de oorlogsdrei-
ging moest hij meteen als reserve-officier weer in dienst treden. Tot de capitu-
latie kon hij slechts een dag per week onderwijs verzorgen. In november 1940 
werd de Leidse universiteit gesloten. Grondige bemoeienis met het Sanskrit 
onderwijs kreeg hij dus pas in 1945-1946.

Onderzoek en zelfstudie resteerden tijdens de oorlog. Wel had hij in 1939 
nog een oratie gehouden, tevens zijn eerste niet-taalkundige publicatie: De 
goddelijke Moeder in de voor-indische religie. De studie van deze religie, die 
volgens hem zelf zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap zou worden1, 

1 In zijn eigen biografische gegevens schrijft hij: ‘Vedische mythologie. Persoonlijk meen 
ik, dat dit deel het belangrijkste is, maar bekend is, hoe auteurs in de beoordeling van hun 
eigen werk de plank misslaan’.
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werd in zijn onderwijs pas vanaf 1959 gepresenteerd en publicaties versche-
nen grotendeels later. De taalkunde hield hem eerst nog te veel bezig.2

De oorlogsjaren werden vooral besteed aan de studie van de Munda talen. In 
1948 verscheen zijn boek Proto-Munda Words in Sanskrit, door hemzelf later 
als onrijp gekwalificeerd. Verder kreeg de studie van het Tamil veel aandacht. 
Ook bereidde hij een nieuwe editie voor van een Sanskrit toneelstuk dat door 
Caland al in 1917 op basis van een enkel manuscript uitgegeven was. Dit boek 
werd pas in 1987 voltooid en zou de laatste van zijn Akademiepublicaties 
worden.3 Zijn studie van het Vedisch concentreerde zich op de taalkunde in 
combinatie met de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap.

Na de oorlog waren de publicatiemogelijkheden nog lange tijd beperkt. Van 
1944 tot ver in 1957 (toen hij vijftig werd) verschenen van zijn hand slechts 
vijftien wetenschappelijke publicaties (waaronder een Verhandeling en drie 
Mededelingen van de Akademie, waarvan hij in 1948 lid werd). Om in een 
evidente publicatienood te voorzien stichtte hij samen met zijn collega J.W. 
de Jong eind 1957 het tijdschrift Indo-Iranian Journal dat internationaal grote 
verspreiding en waardering zou krijgen. Al in het eerste nummer van eind 
1957 verschenen er vijf korte bijdragen van zijn hand. Er zouden nog vele 
volgen.

Nu kwam zijn interesse in de Vedische religie ook sterker naar voren. 
Voordat daarop nader ingegaan wordt, volgt nu eerst een evaluatie van 
Kuiper’s betekenis voor de taalkunde verschaft door collega Beekes.

Naast zijn leeropdracht in het Sanskrit kreeg Kuiper later ook de taak om 
het onderwijs in de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap, alsmede 
het Oudiraans en het Tamil te verzorgen. Een van de belangrijkste onderwer-
pen van het Indo-europees is de laryngaaltheorie. Deze veronderstelt dat het 
Indo-europees een drietal moeilijk herkenbare klanken had. Het waren conso-
nanten, maar meestal verschijnen ze als vocalen, en in elke taal zien we ver-
schillende ontwikkelingen, waarvan het vaststellen niet eenvoudig is. Kuiper 
heeft hierover belangrijke artikelen geschreven: ‘Traces of laryngeals in Vedic 

2 In een brief survey van zijn werk geschreven in 1986 voor een Indiase collega (professor 
C.D. Paliwal) vertelde Kuiper: ‘Gradually I felt free to drop, to some extent at least, 
linguistics, which I had long longed to do’. In een brief van 27 november 1988, gericht 
aan zijn collega De Jong in Canberra, die de beoogd schrijver van zijn in memoriam was, 
schrijft hij: ‘Ik had voor mezelf een gedetailleerd manuscript ‘Cosmogonie’ uitgewerkt, 
maar ben er nooit toe kunnen komen het voor publicatie uit te werken. In 1959, als mijn 
aantekeningen juist zijn, ben ik, op sterke aandrang van buiten en om mijn traumatische 
fixatie aan de taalkunde te doorbreken, voor het eerst een college, buiten de uren, over 
mythologie gaan geven op grond van het manuscript’.
3 Gopâlakelicandrikâ. A Këæña-Play by Râmakëæña (Sanskrit Text with Notes).
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Sanskrit’ (1947, over de verschillende ontwikkelingen van de laryngalen in 
het Indisch), ‘Shortening of final vowels in the Rigveda’ (1955, over het weg-
vallen van laryngalen aan het eind van een woord), en ‘Zur kompositionellen 
Kürzung im Sanskrit’ (1961, over het wegvallen van laryngalen in composita). 

Zijn werk op het gebied van de laryngalen heeft de basis gelegd voor de 
dissertatie van ons medelid Beekes over de laryngalen in het Grieks4 en op 
het gebied van het Oudiraans die van mevrouw M.C. Monna, uiteindelijk bij 
Beekes gepromoveerd.5

Al in 1942 schreef Kuiper een van zijn invloedrijkste publicaties: Notes on 
Vedic Noun-inflexion. In deze knaw Mededeling handelend over de verbui-
ging van de substantiva in het Indo-europees volgde hij een idee van Holger 
Pedersen, een der grootste Indogermanisten. Deze had in zijn La cinquième 
déclinaison latine het vermoeden uitgesproken dat in het Indo-europees, bui-
ten de o-stammen, er slechts twee flectie-systemen waren geweest; deze zou-
den berusten op het accent. Kuiper laat aan de hand van vele gevallen uit het 
oudste materiaal in het Indo-Iraans en het Grieks zien dat deze theorie werkt. 
Bovendien toont hij op heldere wijze aan hoe de vele jongere systemen zich 
uit deze oudere ontwikkeld hebben. Zijn overtuigende betoog werd al spoedig 
algemeen aanvaard.

Vanaf het begin interesseerde hij zich ook voor de niet-Indo-europese talen 
van India, niet alleen Dravidische talen als het Tamil, maar ook de Munda 
talen en het Nahali, de taal van een kleine stam in het centrum van India. Al 
vroeg besefte Kuiper dat het Indisch sterk onder invloed van deze talen was 
gekomen. Een belangrijke rol speelde zijn artikel ‘The genesis of a linguis-
tic area’ (1967), waarin hij aantoonde dat er vernieuwingen plaats hadden 
gevonden over de grenzen van taalfamilies heen en dat de invloed van de 
niet-Indo-europese talen op het Indisch essentieel is geweest. Ook zag Kuiper 
dat de oudste Vedische tekst, de Rigveda, honderden leenwoorden uit de sub-
straat-talen had opgenomen. Dit wijst op intensief contact, hetgeen door vele 
geleerden ontkend was. Hij vatte zijn inzichten op dit punt nog eens samen in 
zijn laatste monografie Aryans in the Rigveda (1991), geschreven op instigatie 
van ons medelid Lubotsky.

Ook op het gebied van het substraat van andere talen is zijn werk belangrijk 
geweest. In 1956 verscheen een artikel over het Griekse woord ánthrôpos 
‘mens’, waarin zijn inzichten uiteengezet werden over het Voor-Grieks, dat 

4 The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek (1969).
5 The Gathas of Zarathustra: a reconstruction of the text (1978). Het ius promovendi van 
Kuiper was verstreken. Zij was op 73-jarige leeftijd een van de oudste promovendi aller 
tijden van de Leidse universiteit.
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gesproken werd vóór 2000 v. Chr. en waaruit ongeveer een kwart van alle 
Griekse woorden is ontleend. De bestudering hiervan was min of meer vast-
gelopen door de ‘Pelasgische’ theorie, die stelde dat het Griekse substraat zelf 
een vorm van Indo-europees was en dat de bestudering ervan geen zin had. 
Kuiper heeft zeer juist ingezien dat deze theorie onhoudbaar was. Zijn artikel 
werd het uitgangspunt voor het proefschrift op dit gebied van zijn leerling 
Furnée.6 Kuiper had ook gewezen op een mogelijk verwant Noord-Europees 
substraat. Hij kwam in 1995 hierop terug in een artikel over het Germaans. 
Het is een grote teleurstelling voor hem geweest dat velen zich van de feiten 
afwendden omdat naar zijn mening zij weigerden niet Indo-europees materi-
aal serieus te nemen.

Kuiper zag altijd scherp de kern van een probleem en bepaalde zo zijn 
standpunt. Niet alleen besefte hij de relevantie van nieuwe ideeën, maar zijn 
eigen werk bleef ook tot het laatst toe vernieuwend.7

Kuiper’s bijdrage aan de interpretatie van de Vedische mythologie kwam 
laat in zijn carrière.8 Zin artikelen op dit gebied zijn gebundeld uitgegeven in 
1983.9 In 1986 werden gebundelde artikelen in het Russisch vertaald.10 Zijn 
doorbraak op het gebied van de Vedische religie werd hoofdzakelijk gerea-
liseerd met publicaties die tussen 1961 en 1979 verschenen. Daarna ontbrak 
hem enige jaren de inspiratie en werden er jaren besteed aan het filologische 
werk voor de uitgave van het vermelde Sanskrit toneelstuk, hetgeen hem ook 
niet erg boeide. Uiteindelijk verschenen er in de jaren negentig toch nog een 
paar artikelen over de Vedische mythologie.

Zijn belangstelling voor de Vedische religie werd echter niet pas na zijn 
vijftigste gewekt. Reeds voor de oorlog realiseerde hij zich dat de interpretatie 
van de Vedist Oldenberg aan herziening toe was. Nog teveel speelden natu-
ralistische verklaringen uit de negentiende eeuw een rol. De centrale mythe 

6 Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen (1972; nog steeds 
het handboek voor het Voor-Grieks’.
7 Tot zover de evaluatie van Kuiper’s taalkunde, met dank aan professor R.S.P. Beekes.
8 Het handboek Die Religionen Indiens I uit 1960 van zijn Utrechtse tijdgenoot Gonda 
vermeldt hem nauwelijks, al zijn er in de herdruk van 1978 wat verwijzingen in de 
toegevoegde noten. Hoe anders ligt de situatie in Die Religion des Ëgveda I, gepubliceerd 
in 1998 door Thomas Overlies, waarin Kuiper een grote rol speelt.
9 Ancient Indian Cosmogony. F.B.J. Kuiper. Essays selected and introduced by John Irwin, 
Delhi 1983. 272 pp.
10 Tatjana Elizarenkova, Trudy po vedijskoj mifologii (Studies on Vedic mythology). Haar 
inleiding werd in Numen xxxiv/2, 1987, pp. 145-178 vertaald in het Engels door J.W. de 
Jong met als titel ‘F.B.J. Kuiper. Fundamental directions of his scholarly work’.
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over de belangrijkste godheid Indra, waarin zijn strijd met de demon Vëtra, 
die de wateren tegenhield, beschreven wordt, werd voor de oorlog geïnter-
preteerd als een moesson- of onweersmythe. Kuiper’s afwijkende verklaring, 
waarin het bevrijden van de oerwateren als een kosmogonie, althans een we-
reldordeningsmythe, werd verklaard, kwam oorspronkelijk helaas slechts in 
weinig aandacht trekkende, Nederlandse publicaties naar voren. Tijdens de 
oorlog had de Amerikaan Brown reeds iets dergelijks geponeerd en de Duitser 
Lüders, wiens postume magnus opus lang na de oorlog verscheen, had reeds 
enige blijk gegeven van dit inzicht. Deze drie hebben onafhankelijk van el-
kaar een min of meer overeenstemmende visie ontwikkeld. Norman Brown’s 
schets van de wereldordening, werd later nauwelijks uitgewerkt en lijkt nog 
het meest op het scenario voor een Hollywood film. Kuiper was de enige die 
er een godsdienstwetenschappelijk houdbare verklaring van wist te maken. 
Ondanks detailkritiek volgt de meerderheid van de Indologen en de gods-
diensthistorici thans zijn visie.

Zijn interpretatie van de Vedische mythologie (met name van de kosmogo-
nie) werd geïnspireerd door de Leidse antropologie van J.P.B. de Josselin de 
Jong en diens leerlingen, waarin nog vóór Lévi-Strauss een structuralisme tot 
ontwikkeling was gekomen, alsook door de godsdienstwetenschap zoals deze 
in Leiden onder andere door W.B. Kristensen beoefend werd.

Zijn ideeën over de Vedische mythologie zijn het best samengevat in een 
artikel uit 1975 ‘The Basic Concept of Vedic Religion’.11 Het centrale thema 
hiervan, de kosmogonie, was reeds in 1970 door hem uiteengezet in zijn 
artikel ‘Cosmogony and Conception’12, een enigszins omstreden publicatie 
wat betreft het tweede gedeelte, waarin gewaagde ideeën over kosmogonie 
als conceptie in samenhang met prenatale reminiscenties gelanceerd werden. 
Privé adviseerde hij later soms slechts de eerste helft te lezen.

Kuiper’s enige niet-linguïstische en niet-filologische monografie, versche-
nen in 197913, behandelt in de eerste helft de rol van Varuña, de tegenhanger 
van god Indra, en in het tweede gedeelte zijn representatie in het Sanskrit 

11 History of Religions 15, pp. 107-120, herdrukt in Ancient Indian Cosmogony (zie n.9), 
pp. 9-22.
12 History of Religions 10, pp. 91-138, herdrukt in Ancient Indian Cosmogony (zie n.9), pp. 
90-137. Het materiaal was afkomstig uit zijn niet voor publicatie uitgewerkte manuscript 
‘Cosmogonie’, dat hij ook gebruikte voor zijn colleges (zie n.2).
13 Varuña and Vidûæaka. On the origin of Sanskrit drama.
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toneel als de tegenwerker (de verzieker genaamd vidûæka) van de hoofdfiguur. 
Deel één laat zich ook zonder deel twee lezen en sommige Vedisten beperken 
hun lectuur tot deel 1.14

Na in 1967 tijdens het International Congress of Orientalists in Ann Arbor 
geëerd te zijn met een feestbundel van 627 pagina’s ter gelegenheid van zijn 
zestigste verjaardag15 deed hij het wat kalmer aan met zijn universitaire werk, 
kreeg per 1 januari 1969 zijn eerste en laatste wetenschappelijk medewerker 
(drs. Bodewitz uit Utrecht) en ging in 1972 met vervroegd emeritaat. Zijn 
werkzaamheden als editor-in-chief van de Indo-Iranian Journal werden nog 
voortgezet tot 1979, maar voor editoriale kwesties bleek hij ook daarna ac-
tief.16

Door zijn veelzijdigheid werd hij alom geëerd als lid of erelid van diverse 
genootschappen en Akademies.17 Men verwacht van zo’n grootheid een groot 
aantal promoties. Het waren er slechts vier. De in Leiden wel eens gehoorde 
verklaring dat er onder hoge bomen geen gras groeit, spreekt mij niet aan, 
aangezien ik afkomstig ben van de grazige weiden van Utrecht, waar ik met 
zestig andere gepromoveerden in de schaduw opgroeide van Gonda, toch be-
paald ook niet een dwergeik, kruipwilg of vliegden. Aan zijn colleges kan het 
niet gelegen hebben, zoals Beekes en ik zelf hebben kunnen vaststellen.

14 Toch is het interessant te zien hoe Kuiper hier het thema van het proefschrift van de door 
hem bewonderde Huizinga uitgewerkt heeft. Zijn belangstelling voor het Oudindische 
toneel heeft ook geresulteerd in het Indologische proefschrift van G.H. Schokker, The 
Pâdatâèitaka of Åyâmilaka (1966).
15 De bundel kwam de facto in 1968 uit onder de titel Pratidânam. Indian, Iranian and 
Indo-european studies (ed. J.C. Heesterman, G.H. Schokker, V.I. Subramoniam), Mouton, 
Den Haag/Parijs.
16 In 1990 kwam hij nog voor een aflevering van het tijdschrift terug als editor-in-chief 
om mij als tweede opvolger uit Utrecht te halen, waarna hij zich weer wat meer op de 
achtergrond plaatste, zij het nog steeds als de informele leider.
17 Hij was ooit president van de International Association for Tamil Research en werd in 
1966 erelid van de Linguistic Society of America, in 1968 buitenlands lid van de Danske 
Videnskabernes Selskab, in 1971 erelid van de American Oriental Society, in 1978 erelid 
van het Bhandarkar Oriental Research Institute en in 1984 Korrespondierendes Mitglied 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vooral op de twee Amerikaanse 
erelidmaatschappen was hij zeer trots.
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Het aantal wetenschappelijke publicaties (ongeveer 120, van 1931 tot 2000, 
waaronder zeven monografieën)18 is omvangrijk, maar niet uitzonderlijk. Op 
grond van zijn correspondentie bestaat de indruk dat soms begonnen werk 
niet afgemaakt is, dat de inspiratie wel eens ontbrak en dat persoonlijke cri-
ses een rol hebben gespeeld. Wat hij publiceerde was altijd belangwekkend. 
Handboeken en overzichtsstudies waren van hem niet te verwachten.

Samen met Gonda heeft Kuiper de internationale positie van de Nederlandse 
Indologie en verwante vakgebieden zeer sterk gemaakt. De twee toppers zijn 
moeilijk vergelijkbaar.19 Als persoon is Kuiper in zijn optreden wel eens ge-
karakteriseerd als een gentleman. Of hij in zijn beoordeling van anderen, met 
name collega’s in het vakgebied, ook altijd even gentle was, blijft de vraag. In 
de laatste jaren van zijn leven deelde hij, net als Gonda in een vergelijkbare 
periode, mij soms nogal ruige kwalificaties van vakgenoten mede die mij de 
indruk gaven dat ook in dit opzicht beide hooggeleerden aardig aan elkaar 
gewaagd waren.

Anderzijds kon hij aarzelend en gevoelig zijn, romantisch en haast te weinig 
nuchter. Zichzelf karakteriserend als ‘een product van de late nabloei van de 
Romantiek’ verklaarde hij de overgang van leermeester Uhlenbeck (‘een pur 
sang romanticus’) naar de nuchtere Van Wijk als iets waarvoor hij dankbaar 
was.20 Ook schreef hij eens dat na het lezen van een roman het hem dagen 
kostte om een innerlijk evenwicht te herstellen21. Misschien is zijn aanvanke-
lijke obsessie voor de nuchtere taalkunde wel een vlucht geweest voor gevoe-
liger onderwerpen.

De laatste jaren van zijn leven waren niet eenvoudig door de gezondheids-
toestand van zijn tweede partner, drs. Hanna Nieboer, met wie hij 35 jaar 
verbonden was. Zelf leed hij aan ernstige gezichtsproblemen. Na eind 2002 
verhuisd te zijn naar Huize Valckenbos in Zeist overleed hij daar bijna een 
jaar later. Nog geen zes weken daarna stierf Hanna ook. 

F.B.J. was een fenomeen, een imponerend en intrigerend fenomeen.

18 Voor zijn bibliografie zie de feestbundel Pratidânam (1968) (tot en met 1967), Indo-
Iranian Journal (1977) (1967-1976), idem (1987) (1978-1987), idem (1997) (1987-1996). 
In 1997 verschenen zijn Selected writings on Indian linguistics and philology (ed. A. 
Lubotsky, M.S. Oort en M. Witzel) en in bovengenoemd tijdschrift twee artikelen. Zijn 
laatste publicatie was een bijdrage aan de feestbundel voor Johanna Narten (2000).
19 Ik acht het een voorrecht dat ik van beiden medewerker ben geweest, onderwijs heb 
genoten en de opvolger ben geworden (van de een rechtstreeks, van de ander na een 
interregnum)
20 Brief aan J.W. de Jong van 1 december 1988.
21 Brief aan J.W. de Jong van 27 november 1988.


