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JAN PIETER NICOLAAS LAND. 

In zijn AnthrofJologie heeft KAN1' een paar bladzijden gewijd 
aan de vraag, waarom datgene, wat men de opvoeding der mensch
heid tot het goede kan noemen, een weg is met zooveel hindernissen. 
In die bladzijden, vol van rijpe wijsheid en menschenkennis, mar'tr -
voor zoover ik weet - volslagen geignoreerd door onze wereldher
vormers, bespreekt hij drie van die bezwaren. In de eer8te plaats 
wijst hij op den grootell afstand tusschen de puberteit en het 
tijdstip, waarop de jonge man in een beschaafde maatschappij een 
huisgezin kan vestigen; in de derde plaats op de la~tige omstan
digheid, dat de opvoeders menschen zijn, derhalve zelf zeer onvol
maakt en die in hooge mate opvoeding van noode hebben. In de 
tweede plaats zegt hij het volgende: 

"Der Trieb ZUl' Wissenschaft, als einer die Menschheit veredeinden 
CultUl' , hat im Ganzen der Gattung keine Proportion ZUl' Lebens
dauer. Der. Gelehrte, welln er bis dahin in der Cultur vorge
drungen ist, um das Feld derselben selbst zu erweitern, wird durch 
den Tod abberufen und seine Stelle nimmt der A B C-Schüler ein, 
der kurz VOl' seinem Lebensende, nachdem er ebenso eil1en Schritt 
weiter gethan hat, wiederum seinen Platz einem Andern überlässt. -
Welche Masse von Kenntnissen, welche Erfindung neuer Methoden 
würde nun schon vorräthig da liegen, wenn ein ARCHIMEB, ein 
NEWTON oder LAvOlsmR mit seil1em Fleiss und Talent, ohne Ver
minderung der Lebenskraft, von der Natur mit einem Jahrhunderle 
durch fortdauernden Alter wäre begünstigt worden? N un aber 

1* 
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ist das .Fortschreiten der Gattung 111 'Vissenschaften Immer nur 
fragmentarisch ... " 1). 

• 
Soortgelijke gedachten, als hier door KANT worden uitgesproken, 

zullen b\i vele leden dezer Akademie zijn gerezen, toen zij in den 
zomer van 1895 vernamen dat ons medelid LAND dool' bedenke
lijke ziekteverschijnselen gedwongen was zijn werk voorshands te 
laten rusten, zonder veel kans te hebben het ooit weder met de 
oude kracht te kunnen opnemen. Weinigen hebhen in die mate 
als hij den naam van onze vaderlandsche wetenschap in het buiten
land doen eerbiedigen. De beste beoefenaars van Semietische taaI
en letterkunde, de beste schrijvers over wijsbegeerte, de beste 
kenners van de wetenschap en de geschiedenis der muziek in de 
gansche wereld zagen in LAND iemand, wiens beschouwingen en 
med edeelingen altijd de aandacht verdienden. Vlijt en talent bezat 
hij in hooge mate. "LAND vereenigde in zich" - zegt zijn vriend 
DE GOEJE terecht - 2) "twee hoedanigheden, die niet dikwijls 
samengaan, die van veelweter en diepdenker." Inderdaad had 
hij een groote belangstelling voor nagenoeg alles wat weetbaar is, 
daarbij een waren hartstocht voor nauwkeurigheid en eindelijk de 
onweerstaanbare neiging om niet alleen te kennen, maar ook te 
weten en te begrijpen. 

Vandaar eensdeels een zich verdiepen in wat men wel eens Illet 
een minachtcllden term "kleinigheden" noemt, anderdeels eene be
handeling vail gewichtige en moeilijke vraagstukken op zoo diep in
dringende wijze dat het niet. gemakkelijk was hem daarbij te volgen. Als 
sprekende voorbeelden van het eerste herinner ik U aan de naspo
ringen, die hem geleid hebben tot het onderscheiden van vier uit
gaven van SPINOZA'S 'lractatU8 theologico-politicU8, wier kleine ver
schillen aan talloos vele lezers ontgaan waren, en vooral lk'lll dc 
moeite, door hem besteed aan het vaststellen van den juisten titel 
en het jaar van uitgaaf van DE LA FORGE'S Traité de I'Eprit de 
I'HoJllllle, dat vroeger overal verkeerd werd geciteerd. Als staaltjes 
van het andere zou ik U' o. a. kunnen wijzen op het artikel over 
"Oorzaken en gevolgen" in De Gids van 1890, dat - lIRar ik 
vrees - weinig lezers gevonden heeft, en op vele gedeelten van de 
"Inleiding tot de wijsbegeerte", waarin LAND zijn standpunt ten 
lk'1nZlen van moeilijke quaesties uiteenzet in enkele volzinnen, 

') Sämmtliche Werke, in chronologischer Reihenfolge herausgegeben von G. HARTEN

STEIN, VII, blz. 650. 
') Ned. Spectator 1897, No. 19. 
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waarvan men met de Engelsehen kan zeggen dat Z\i spea1c volumes. 

Het beeld te schetsen van zulk een man is een taak, wier moei
lijkheid ik mij allerminst olltveinsd heb. Misschien ware zij beter 
opgedragen aan sommigen uwer, die LAND van zijne jeu~d af aan 
persoonlijk gekend hebbell. Ik heb hem alleen in de laatste twin
tig jaren van zijn leven, en dan nog maar spaarzaam ontmoet, 
meestal in deze Akademie, waarvan hij sinds 1872, lid was en wiel' 
vergaderingen hij geregeld bijwoonde. Daarentegen dateert mijne 
bekendheid met sommige van zijn geschriften van vroeger tijd, en 
heb ik zijn uitkomsten en beschouwingen altijd met groote belang
stelling, dikwijls met bewondering leeren kennen. En daar niemand 
te vinden zou ziju, die hem met voldoende kennis van zaken zou 
kunnen volgen op de drie zeer uiteellioopende velden z\iner werk
zaamheid, heb ik gemeend mij niet schuldig te maken aan onhe
scheidenheid, als ik, llaar de mate mUner krachten, beproef U te 
schetseu, wat hij geweest is. 

1. 

In den zomer van '83 of '84 was LAND begonnen aan een 
breed opgezette autohiographie, die ongelukkigerwijze, door tal van 
heslommeringen in haren aanwas belemmerd, niet verder is voort
gezet dan tot zUn twaalfde jaar. De 16 folio-hladzijden van het af
schrift dier alltobiographie, mij door mevr. de wed. LAND ten ge
bruike afgestaan, handelen voo!' een groot deel over de voorouders 
van den schrijver. 

De familie LAND is afkomstig van het stadje Egersund in Noor
wegen. Vele leden van dat geslacht hebben in den tijd der Oost
Indische Compagnie op haar schepen gevaren, en zijn, na in haar 
dienst eenig fortuin verzameld te hebben, naar hun vaderland terug
gekeerd. De overgrootvader van onzen LAND, AXEl, LAND geheeten, 
had zich hier te lande gevestigd. 'rwee zijner zonen, JAN PIE'l'ER, 

de grootvader van den schrijver der autobiographie, en CHRIS'rIAAN 
waren als adelborsten op het schip Alkmaar tegenwoordig bij den 
slag van K.amperduin (in 1797), en brachten daarna eenige maan
den als krijgsgevangenen in Engeland door. Met groote ingenomen
heid gewaagt de schrijver van het· heldhaftig gedrag onzer zeelieden, 
bepaaldelijk der bemanning van de Alkmaar in dien noodlottigen 
zeeslag, en niet minder van den invloedrijken werkkring, dien zijn 
grootvader, uit den zeedwnst ontslagen, in het stadje Dockum vond, 
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waar deze "onder de ietwat stijve lieden, van ouder tot ouder in de~ 
zelfde kleinsteedsche zelftevredenheid opgevoed, als heraut van een 
nieu wen tijd optrad" en tijdens de frallsche overheersching als 
maire werkzaam was. De vader van onzen LAND, AXEL LOURENTz 
genaamd,~ in 182H te Groningen gepromoveerd in de genees- heel- en 
verloskunde, huwde in November 1830 met CA'l'HARINA EUSAB]~'l'H 

Hl'LSBEEK, destijds wonende te Delft bij haar stiefvader, den Luther
schen predikant G. G. LAND. Uit dit huwelijk werd als oudste 
zoon op 23 April 1834 JAN PmTER NJCOLAAS LAND geboren, te 
Delft, waar Z~ill vader zich sinds zijn huwelijk als geneesheer ge
vestigd had. 

Mag men uit de uitvoerige bespreking zijner voorouders van va
ders- en moederszijde afleiden, dat LAND, die blijkbaar niet zoozeer 
als vele anderen met GOETHE op had, toch de waarheid besefte van 
het bekende gedicht, waarin de dichter aan zich zelf de wondere 
macht der erfelijkheid in het licht stelt? 

Vom Vater hah ieh die Statur 
Des Lebens ernst es Führen 
Von Mütterchen die Frohnatur 
Uni Lust zu Fabuliren. 
Urabnherr war der Sehönsten hold 
Das spukt 80 bin und wieder, 
Urahnfrau liebte Schmuck nnd Gold 
Das zuekt wobl durcb die Glieder. 
Sind nun die Elemente nicM 
Aus dem Complex zu trennen 
Was ist denn an dem ganzen Wicht 
Original zu nennen? ') 

Heeft LAND in den aanvang zijner levensbeschrijving een nieuwe 
illustratie van 's menschen gemis aan oorspronkelijkheid willen leve
ren, dan is hij slechts ten deele geslaagd. Van zijne moeder had 
hij - zeker niet de " Lust zu Fabuliren", die bij hem slechts 
matig outwikkeld was, maar wel het fijne muzikaal gehoor, de 
belangstelling in alles wat schoon is, de hooge eischen, die hij aan 
zich zelf en aan anderen pl~ht 'te stellen, kortom dat in den goe
den zin aristocratische, dat gedistingueerde dat hem eigen was. 
Maar bij geen zijner voorouders, voor zoo ver hij ze geschetst heeft, 
bemerken wij de eigenaardige trekken, die dat aristocratische in 
hem een zóó bijzonderen stempel opdrukten, dat het bijna eenig 
werd in zijn soort en door oppervlakkige waarnemers over het hoofd 

I) In de Zahme Xeniën VII. 
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kon gezien worden. Hij schetst zich zelf in de ouderlijke woning 
te Leeuwarden, waarheen het gezin in November 1534 verhuisd 
was, als een "eigenwillig en lastig" knaapje, dat aan de ouders 
veel zorg baarde. Hij wm; toch "een geboren rationalist en inde
pendent" , bij wien de gebruikelijke methoden van opvoeding wel 
eens moesten te kort schieten; daarbij bedeeld met een geopend 
oog voor "de zwakheden en tekortkomingen om hem heen" en met 
de neiging om genoemde zwakheden en tekortkomingen bij even
tueele berisping "in tegenrekening" te brengen; veel meer geneigd, 
ook op zeer jeugdigen leeftijd, tot den omgang met boeken dan met 
menschen, omdat de eerste zich zoo zonder verzet laten raadplegen, 
terwijl de menschen over zijne vragen licht ongeduldig werden. 

Zijne belangstelling in allerlei zaken zal wel de aanleiding ge
weest zijn tot den uiet onbedenkelijken maatregel, hem zeer vroeg, 
reeds tegen het einde van zijn vierde levensjaar naar school te 
zenden; zoo vroeg, dat hem eens op weg naar school het ongeluk 
overkwam omvergeloopen te worden door een hond uit de buurt, 
die hem "een blijvenden tegenzin achterliet tegen zijn brutaal be
diendengeslacht" . Op even jeugdigen leeftijd kreeg h\1 van zijn 
moeder zang- en pianoles, en weldra moest hij 's morgens en 
's avonds de boteram met een uurtje oefening aan de piano ver
dienen. N u en dan vergezelde hij zijn vader naar een concert in 
de zaal van VAN DER WIELEN, waar hij dicht bij het orchest aan 
vaders voeten op den grond zat. 

De regelmatige gang van zaken in het gelukkig gezin, dat in 
, 36 en ' 40 vermeerderd was door de geboorte van twee zonen, 
waarvan de oudste betrekkelijk jong gestorven is als geneesheer te 
Utrecht, de tweede thans hoogleeraar is te Groningen, en in '38 
door de geboorte van een dochter, later gehuwd met Dr. H. W. 
SCHROEDER VAN DElt KOLK, werd in April 1841 op allerdroevigste 
wijze onderbroken door het overlijden van den vader in den leef
tijd van nog geen 35 jaren. LAND onderstelt dat hij, onder vaders 
oog opgegroeid, wellicht "een natuuronderzoeker of een waarnemend 
practicus" zou geworden zijn en niet gedreven naar de letteren, 
waarin minder het artistieke dan het leerzame zijn aandacht trok 
en het conventioneele steeds de, vooral daar zoo lastige, vraag: 
waarom? wekte. De vader was een wetenschappelijk medicus, die, 
midden in een drukke practijk, tijd vond om in 1831:) een gouden 
medaille te behalen met zijn antwoord op een pr~jRvraag over de 
ziekten der gewrichten; daarbij een geneesheer, zeer gezien bij zijn 
patiënten en wiens consulten heinde en verre door chirurgen in de 
provincie Friesland werden gevraagd. Het is niet onwaarschijnlijk 
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dat het voorbeeld van zulk een vader den zoon tot navolging ge
prikkeld en de leiding van den vader die navolging gemakkelijk 
zou hebben gemaakt. 

De weduwe verhuisde naar Dockum, waar hare schoonmoeder 
woonde. Hier bleek het weldra niet gemakkelijk te zijn geschikte 
hezigheid te vinden voor het vroegrijpe knaapje, dat o. a. geplaagd 
werd door de onbegrijpelijkheid van de verschillen tusschen de 
Luthersche en andere Protestantsehe geloofsbelijdenissen, die volgens 
ouderen en wijzeren in hoofdzaak zouden overeenstemmen, maar 
toch in niet onbelangrijke punten uitccnloopen. In overleg met 
Prof. W. G. PLl'YGERS, die gehuwd was met een trouwe school
vriendin der moeder, werd in 1843 besloten den jeugdigen "ratio
nalist" toe te vertrouwen aan de school der Broedergemeente te 
Neuwied. 

De laatste bladz\jden der autobiographie geven een schets van 
de levenswijze en den leergang in deze instelling, waarover LAND 
altijd met groote illgellomenheid gesproken heeft. Op de kost
school heerschte blijkbaar een uitnemende geest. De verschillende 
landaard der leerlingen, Engelschen, Duitsehers, Franschen met 
enkele Zwitsers en Hollanders, gaf een internationaal verkeer, dat 
den gezichtskring verruimde. De Engelschen, die de meerderheid 
hadden, zorgden natuurlijk dat de noodige lichaamsbeweging niet 
ontbrak. Daar zij veel moeite hadden met het duitseh, gaven zij 
ongezocht een goede gelegenheid om practisch kennis te maken 
met hunne, destijds minder dan thans onder ons beoefende 
taal. 

'roen LAND in I H46 de school verliet had hij heel wat geleen], 
"Het onderwijs" - zegt bij - "was practisch en leel"J.aam zon
der nuttelooze schoolvosserij. In de jaren die ik te Neuwied door
bracht ben ik het duitsch, fransch en engelsch genoeg meester ge
worden om mij met de grammatica niet meer te moeten plagen en vlot 
te kunnen lezen en spreken. In het latijn kwam ik tot in Caesar 
en Virgilius; in mathesis tot in de algebra en meetkunde; daarbij 
kwam een aardig bedrag aan aardrijkskunde, geschiedenis, plant- en 
dierkunde, eenige natuurkunde en scheikunde, en grieksch (een 
privaatles) tot in de verba pum." 

Over de waarde en onwaarde van den piëtistischen grondslag, 
dien de opvoeding te Neuwied natuurlijk had, laat de autobio
graphie zich niet zoo beslist uit als men zou wenscben en ver
wachten. De "ernstige en strenge stijl" van het kerkgezang dat 
den dag besloot heeft LAND iu hooge mate geboeid; zoo zelfs dat, 
ware hij langer gebleven, hij zeker van broeder CRANZ harmonie~ 
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leer en bazuin blazen geleerd zou hebben. Geen gedicht trok hem 
meer aan dan het duitsch Te lJeum, dat de leerlingen in 1843 
bij de viering van het duizendjarig bestaan van het duitsche rijk 
met orgel en bazuinen gezongen hadden. 

ln zulke mededeelingen klinkt nog een andere toon dan in den be
kenden brief van DAVID RUHNKENlUS, die, met hIMANUEI, KANT in 
een dergel~ike omgeving opgevoed, in 1771 aan zijn schoolmakker 
schrijft: "Anni triginta sunt lapsi cum uterque tetrica iIla quidem 
sed utili nec poenitenda ümaticofUm disciplina continebamur." Toch 
vindt ook LAND iets dat h\i tetricutll en fanaticum zou kunnen ge
noemd hebben in de discipline te Neuwied. lètricltlil was de "jezuï
tische" gewoonte "van de brieven naar huis vóór het verzenden 
door te lezen, waartegen ook de moedertaal niet helpen wilde" en 
waardoor hij verhinderd werd vrijelijk aan zijn moeder te open
baren wat er in hem omging. En iets fanatieks ligt er in de 
strenge afscheiding, die de Hernhutters tegenover andere menschen, 
zelfs tegenover andere Christenen in acht nemen. 

"Zoo heb ik" - r,cgt LAND aan het slot zijner autobiographie -
"van m~in negende tot mijn twaalfde jaar in een kleine maatschapp~i 
op zich zelf geleefd, en de groote wereld om ons heen leeren be
schouwen als een zee vol gevaren, waarvoor men in die besloten 
haven beveiligd was, en die men met goed vertrouwen op de Voor
zienigheid en de ons verleende gaven eenmaal zou moeten trotsee
ren. Dat wij hier voor de groote vaart behoorlijk werden uitgerust, 
gevoelden wij wel met dankbaarheid; en echter, waarom sloot die 
gemeente, waarin wij leefden, zich zoo af en hield hare levensw\ize 
ontwijfelbaar voor meer ehristelijk dan die van millioenen, onder 
wie z~i volgaarne vele waardige christenen erkende p" 

Den grond voor zoodanige afscheiding, als zijn vereerde en ge
liefde meesters te Neuwied in praktijk brachten, en als met meer 
consequentie betracht wordt in de geestel\ike orden der Roomsch
Katholieken, zocht LAND later geregeld in zeker onredelijk fanatisme. 
TravaillOtt8 dom: à bien pen8er, c' e8t le principe de la 1J/orale, zou hij PAS
CAL hebben kunnen nazeggen, als de Pensée8 een diepen indruk: op hem 
gemaakt hadden, wat mij nooit gebleken is. Maar voor de wenschelijk
heid om, zooals de menschen nu eenmaal zijn, hun in de jeugd een 

. stel goede gewoonten in te prenten, de plier la machine, d'incliner 

[' automate, zooals dezelfde PASCAL aanraadt, daarvoor heeft LAND 
nooit veel gevoeld. De PLATO uit de Republiek, die alles goeds van 
het weten (d. w. z. het weten in praegnanten zin) verwacht, is zijn 
man; de PLA'L'O van de Leges heette bij hem een afgeleefde grijs
aard, wien de frissche levensmoed in de pantoffels gezonken is. Zoo 
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bleef hij een rationalist en een independent, ook nog in de laatste 
levensmaanden, toen een doodelijke ziekte zijne krachten onder
mijnde. 

Il. 

In Augustus 184(j werd LAND ingeschreven als leerling op de 
cOllrectorklasse te Leeuwardell, waarheen zijne moeder met h8.c'tr 
gezin verhuisd was. Hier kwam hij weldin onder de leiding van OIIS 

medelid .J. C. G. BOOT, thans een man, die reeds twee mellschen
geslachten heeft zien afsterven en door het derde geëerd wordt; 
destijds in de kraçht van zijn leven, 35 jaren oud en Rector van 
het Leeuwarder gymnasium. Aan hem vooral dankt IJAND de gron
dige kennis van Latijn en Grieksch, die hem in staat stelde zonder 
bezwaar ook de moeilijker oude auteurs te f8.c'tdplegen en, als het 
Hoodig was, onberispelijk Latijn te schrijven. Geen der andere do
centen schijnt veel invloed op LAND gehad te hebben. 

ln zijn vrije uren hield hij zich hehalve met lectuur en muziek 
vooral bezig met botaniseerell. Hij verkreeg d8.c'trdoor een bekend
heid met ouze flora, die respectabel was, zooals ik verklaren mag 
op gezag van W. F. R. SURIl\GAR, den onlangs ovededen Leid
schen hoogleeraar, destijds ook leerlillg van het gymnasium te 
Leeuwarden, anderhalf jaar ouder dan LAND, maar in een lagere 
klasse geplaatst. Sinds LAND en SmUNGAR elkander voor het eerst 
ontmoet hadden, ieder met een hotaniseerhus op den rug, evèu 
buiten Leeuwarden, hotaniseerden zij dikwijls te zamen, zoowel dnar 
als later te Leiden, wisselden van gedachten over alles wat weet
baar is en veel meer dan dat, en bleven trouwe vrienden. "Op het 
gymnasium" - s'chreef mij SURINGAR - "was LAND ons allen 
verreweg de baas." 

IJl Augustus 1849 werd LAND, vijftien jaar oud, tot de acade
mische lessen bevorderd en hield more maioru1Jl een latijnsche oratie 
en wel de genio 8oerati8. Wegens zijn jeugdigen leeftijd werd de 
inschrijving als student uitgesteld; van Augustus l84U tot Mei 
1850 hleef hij zich voornamelijk, onder de leiding van BOOT, bezig
houden met latijnsche en grieksche schrijvers. 

In Mei 1850 verhuisde zijne moeder uit Leeuwarden n8.c'tr de 
o11middellijke nabijheid van Leiden (gemeente Soeterwoude op den 
weg 118.c'tr De Vink). Haal' oudste zoon werd in September 1850 
ingeschreven als student in de letteren. Twee jaren later ging hij 
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over tot de theologie. Was hij aanvankelijk voor de studie der 
letteren bestemcl, en zag hij daarvan af wegens zijn gemis aan 
sympathie met de richting van COBET, of had hij van den beginne 
af de theologie als studievak gekozen en moesten de letteren voor 
hem slechts een breedere propaedeusis zijn? Sommige zijner oude 
vrienden herinneren zich met zekerheid het eerste; andere durven 
instaan voor het tweede. De opsporing der historische waarheid 
hleek mij ook in dit geval moeilijk en t.ijdroovend te zijn, en 
die waarheid zelve voorshands onbereikbaar 1). 

LAND'S komst aan de hoogeschool valt samen met den gulden 
tijd der astronomie te Leiden, toen de geniale KAlSER "zich om
geven zag door een kring van leerlingen, gevormd niet alleen uit 
philosophen" - d. w. z. studenten in de wis- en natuurkunde -
"maar ook uit litteratoren, theologanten en andere, tot wier eigen
lijke studierichting de astronomie niet hehoorde, maar die toch, 
geboeid door KAJSER, met geestdrift zijne lessen volgden en zich 
met sterrekundige onderzoekiugen bezig hielden" 2). LAND wus een 
van de vijf studenten, die zich in 1854 op de aansporing van 
.J. E. BANCK JR. verdienstelijk maakten door het bewerken van een 
dichtbundeltj e , "Asters" geheeten, " bij een verzameld door eenige 
HH. studenten te Leyden, Utrecht en Deventer, uitgegeven ten 
voordeele van het Leydseh Observatorium". Hij droeg tot den be
scheiden oogst drie duitsche gedichtjes b\l 3). 

De invloed van KAlSER en de omgang van LAND met studenten, 
die of zelf in de wis- en natuurkunde studeerden, zooals SURINGAR 
en R. S. 'l'JADEN MODDERMAN, of wel dezelfde belangstelling voor 
de sterrekunde koesterden, zooals W. H. VAN DE SANDE BAKHUYZl<:N, 
is - meen ik - voor LAND's studierichting van groote beteeke
nis. KAlSER' s voorbeeld leerde hem de strengste eischen te stellen 
aan nadenken en onderzoek, en het gaf hem een respect voor 
natuurstudie, dat bij personen met zoogenaamd "wijsgeerigen aan
leg" wel eens pleegt te ontbreken. Men kan op LAND toepassen 
wat UEBERWEG zegt ter verklaring van de destructieve critiek, door 
DUNS SCüTUS op het imponeerend stelsel van rrHOMAS AQUINAS geoe
fend: "In seiner Jugend unter anderm fluch durch mathematische 
Studien gebildet, wusste DUNS SCOTUS was bewei8en heisst, und kOllllte 

') Na het voordragen van dU Levensbericht hebben nienwe mededeelingen van oude 
vrienden het nagenoeg zeker gemaakt dat LA.ND aanvankelijk voor de studie dar letteren 
bestemd was. 

') F. KAlSER, door H. G. v. D. SA.NDE BAKIIUYZEN, Nederl. Spectator 1872, blz. 266. 
') De andere vier ~HH. studenten" waren J. E. BANCK JR. te Leiden, A. J. BERMAN 

te Leiden, Didymus (TH. J. WERNDLY) te Deventer en A. J. C. KREMER te Utrecht. 
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duher in den meisten der angeblichen BeweÎ.se auf dem Gchiete der 
Philosophie und Theologie keine wirklichen Beweise erkennen". 1) 

Het spreekt van zelf dat LAND als jong-student in hooge mate 
werd aangetrokken door de schitterende gaven van COBET. Dat in 
hem de aanleg schuilde vau een philoloog, die zijn kracht vindt 
in het herstellen van bedorven plaatsen, heeft hij bewezen door 
merkwaardige voorbeelden van nauwkeurig lezen en tekstverbetering, 
zoowel in zijn syrische uitgaven als in die der werken van SPINOZA 
en GEFLIKCX. .Maar de aard van LAND verschilde al te veel vun 
dien van COBET dan dat hij in den eigenlijken zin diens leerling 
zou kuunen gebleven zijn. COBE'f, schoon te Parijs geboren, had in 
hooge mate de eeht-hollandsche eigenschap van bang te zijn voor 
het pathetische. De tragici werden gehekeld wegens hUIl "oratio 
artijiciali8", van Pindarus geen notitie genomen; voor de schooljeugd 
een collectie zoogcnaamde J:fJTE7:x, grootendeels zoutelom~e grappen, iu 
goed attisch overgebracht; aan Plato comicus eer de aandacht ge
w~jd dan lk'lll Plato philosophus 2). Daarbij had COBET zulk een nf
keer van wat hij "philosophisch gewawel" geliefde te lloemen, dat 
hij - zooals NABElt mededeelt 3) - in zijn jonge jarcn Aristoteles 
nooit had ingezien, zelfs niet toeH h~j lUwr Italië zou gaan om de 
handschriften van Simplicius te bestudeerell en redelijkerwijze ver
wachten kon dat eenige bekendheid met Aristoteles hem vrij wat 
moeite zou uitsparen. Dat h~j later Aristoteles heeft ingezien is 
waarschijnlijk, dat hij hem gelezen heeft is nergens gebleken. -
Aan I .. A?\D kon het niet ontgaan dat de uitnemendheid van COBl<~'l' 

gekocht werd door zekere blindheid voor datgene, wat in zijn oog 
het voortreffelijkste is in den gl'iekschen geest. 

Zoo begrijpen wij zeer goed dat de invloed van COBET op LAND 
niet groot genoeg is geweest om het Grieksch tot zijn hoofdvak te 
maken in plaats van de Oostersche letteren, destijds door Jl1YNBOI,J, 
en Dozy op uitstekendp wijl'.e vertegenwoordigd. Met Dozy heeft 
I .. AND trouwens geen aanraking gehad dan het volgen van het druk 
bezocht college over historie. Het was niet gemakkelijk zijn leerling 
voor het arahjsch te worden. Maar van .JUYNBOlili heeft LAND veel 
geleerd; zijn in het duitsch geschreven eerstelingswerk droeg hij op "sei
nem verehrten Lehrer, Dr. '1.'H. W. J. JUYNBOLJ" als geringer ZoU wohl
verdienter Erkenntlichkeit". Daarenboven heeft hij in 1857 van het be
zoek, dat NÖWEKE te Leiden bracht, gehr~ik gemaakt om zijne kennis van 

1) Ih:IIEltWEG, Grundriss der Geschichte der Philosophie, lI, derde uitgaaf, blz. 204. 
') NABllR, Vier tijdgenooten, blz. 209-212, 204, 2:>'2 vlg., 187 vlg. 
') T. a. p. blz. 194. 
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het arabisch uit te breiden. Ook van KUENEN, die zijn professo
raat in 1 b54 aanvaardde, heeft LAND het een en ander geleerd. 
Hunne verhouding was echter naar 't mij voorkomt meer die van 
twee, elkander waardeerende maar nogal uiteenloopende, vrienden 
dan die van leeraar en leerling, 

Met de moeilijke en tijdroovende studie der oostersche talen ver
bond LAND als student allerlei andere bemoeiingen. Ik sprak reeds 
van z\in botaniseeren en van zijn beoefening der sterrekunde. Een 
groot deel van zijn tijd werd voorts gewijd aan de muziek, waarin 
hij grootendeels autodidact was, maar door aanleg en oefening een 
aanmerkelijke hoogte bereikte. Reeds destijds bepaalde hij zich niet 
tot het aanhooren en ten gehoore brengen van toonwerken, maar 
trachtte hij door te dringen tot de theorie der muziek, waatb\i 
hem SCHILUNG'S "Lehrhuch der allgemeinen Musikwissenschaft" als 
leiddraad diende. En eindelijk was hij een ijverig lezer van wijs
geerige geschriften en placht hij zijne vrienden lastig te vallen met 
de verdiensten der werken van J. J. W AGNER, een hun volmaakt 
onbekend schrijver aan wien hij tal van paradoxen ontleende. 

Het is m~i niet gebleken dat LAND bij deze pogingen om iets 
van wijshegeerte te hegrijpen veel haat gevonden heeft b\i de les
sen van een der toenmalige Leidsche professoren. "Aan STUJl'FKEN" 
- wien de gave der mededeeling schijnt ontbroken te hebben -
"had hij evenmin iets als w~j," -schrijft mij een z\iner oudste vrien
den. Maar ook SCHOJ,TI~N, die in die dagen onder den naam van 
Theologia naturalis zeker wijsgeerig stelsel uiteenzette, heeft bij LAND 
niet de groote bewondering gevonden, waarmede anderen tot hem 
opzagen. Daarvoor was LAND een te critische, SeHoLTEN een al te 
dogmatische geest. "Als hij voor zijne studenten optrad" - r.egt 
KUENEN van SCHOJ,TEN 1) - "dan had hij den twijfel overWOnnen 
en zijne slotsom opgemaakt. Dat was voor hem zelven eene levens
behoefte en op den leerstoel zijne sterkte. Hij heeft daar, om het 
in één woord uit te drukken, ge pro fe tee r d. Daarin lag het eigen
aardige, èn van de soms snijdende polemiek, die hij daar voerde, 
èn van hetgeen daarmede altijd samenging, de uiteenzetting van 
zijne eigene stellige overtuiging." 

Waarschijnlijk zal men van de meeste beroemde sprekers over 
philosophie iets dergelijks kunnen zeggen als hier van SCHOLTl'JN 
getuigd wordt. Zeker is dit bijv. het geval met FIeH'fE, SCHEL
IJING en HEGEJ,. Of zulke leeraren, die niet onderwijzen maar 

1) Jaa.rboek van de Koninkl. Akademie 1885, blz. 101. 
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profeteeren - de onvolmaaktheid van al het menschelijke in aan
merking genomen - misschien niet de beste zijn, is ecu vraag 
waarover men disputeeren kan. Maar aan de behoefte van een 
student als LAND voldeed dit profeteeren· niet. De "slotsommen", 
die de hoogleeraar had "opgemaakt", schenen hem dikwijls wat 
haastig verkregen; de "twijfel", dien de hoogleeraar "overwonnen" 
had, alleszins gegrond. Het Hegelianisme der rechterzijde, waartoe 
SCHOLTEN'S wijsbegeerte kan gebracht worden, had LAND'S volle 
sympathie niet, en nog minder moet hij gesticht geweest zijn over 
de wijze, waarop het gebruikt werd om aan meesters als PLATO 
en ARISTOTELES, SPINOZA en KAN'r, hun plaatsen aan te wijzen. Hij 
kwam met zekere wijsgeerige overtuigingen aan de Akademie, en 
SCHOI,TEN'S colleges waren hem wel niet voornamelijk, maar toch 
ook, voorwerpen van critiek. Evenwel schijnt hij toch ten slotte 
door den vurigen profeet te zijn medegesleept - een sprekend 
hewijs van de maeht van ScHOLTEN'S persoonlijkheid. De philosophie 
in zijn eerste wijsgeerig geschrift (van 1856) zou - meen ik -
SCHOLTEN gaarne als de zijne erkend hebben. 'roen hij Leiden ver
laten had, vond hij zijn eigen weg weldra terug. 

lIl. 

Reeds vóór het einde van zijn studietijd had LAND bewezen dat 
de roep van geleerdheid en bekwaamheid, daar verworven, ten volle 
verdiend was. Het jaar 1856 bracht tal van geschriften van zijne 
hand; twee over wijsbegeerte, drie over syrische litteratuur. Het 
belangrijkst van de laatstgenoemde was het duitsche werk over 
JoannesBischof von Ephesos, der erste syrische Kirchenhistoriker, 
Einleitende Studiën, over welks inhoud ik later zal spreken. 

Het werk van den twee-en-twintigjarigen auteur werd met inge
nomenheid ontvangen. . In een aankondiging in het Literm'ÛJchea 
Centralblaft van 30 Mei 1857 wordt. aan LAND "das nicht geringe 
Verdicnst" toegekend "den hisher veröffentliohten Theil des Johan
nes von Ephesos zuerst für weitere Kreise zugänglich gemacht Zit 

haben" en opgemerkt dat hij veel meer gedaan heeft dan zijn be
scheiden titel belooft. Een andere zeer korte recensie, ook in een 
duitsch tijdschrift, sluit met de minder vriendelijke opmerking: "Ob 
der Eindruck der Geringfügigkeit der Resultate, welchen die Ueber
lesung anf den Referent gemacht hat, nul' ein subjectiver gewC8en, 
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mögen Andere heurtheilen, die an solchen Nebenpartien der Kirchen~ 
geschichte ein grösseres Interesse hahell." - Vermoedelijk was 
deze "referent" iemand, die in minder mate dan LAND belangstel
ling koesterde voor al wat weetbaar is, z,j het dan ook maar eene 
"Nebenpartie:' der kerkhistorie, die inderdaad ook in hare "Haupt
partien" voor de meesten hoegenaamd niets bekoorlijks heeft. 

Een bepaald punt uit het werk over .lohannes van Ephesus ver
schafte LAND de stof voor zijn eerste Gidsartikel, van Juni 1856, waarin 
hij de ware geschiedenis der bekeering van N ubië tot het Christe
lijk, speciaal monophysietisch, geloof op gezag van den syrischen 
bis.<o:chop in de plaats stelt van de fiwtastische voorstellingen daar
over, bij vroegere historici als NIEBUHR en DUNClom te vinden. 

In de Godgeleerde Bijdragen van datzelfde jaar gaf LAND in 
December een aankondiging van de uitgaaf der syrische vertaJing 
van twee aan Clemens Romanus toegeschreven brieveu IJe Vir
r;inüate door den Roomsch-Katholieken theoloog J. 11H. REI<~J,]~N. 

Die aankondiging oordeelt op scherpen toon over het betoog, waar
door REEr.EN tot de echtheid der brieven besluit. "Maar een tijd
rekening" - zegt LAND 1) - "volgens welke Cyprianus schr~jft 
vóór 'l'ertullianus, die zes-en-twintig jaren vóór dat Cyprianus ge
doopt werd stierf, doet ons vragen, wanneer toch volgens REIU,EN 

onze Clemens Romanus geleefd heeft. Misschien onder de Anto
nijnen of onder Decius? Met deze ééne chronologische eigenaar
digheid, gevoegd bij de niet minder bijzondere vereenzelviging van 
Monophysieten en Jakobieten, brengt BEEI,EN ons op de niet on~ 
wanrschijnlijke gedachte dat in zijne voorstelling de kerkhistorische 
feiten doorgaande geheel anders op elkanuer volgen dan in die der 
Protestantsche wetenschap, aan welke wij ons weinigje denkbeelden 
daaromtrent te danken hebben." 

De twee geschriften over w\isbegeerte van IS 5 6 zijn een geleerde 
verhandeling "over de ware. opvatting en behandeling der Theologia 
naturalis" , in het Mei-nummer der Godgeleerde Bijdragen, en een 
opstel over "Wijsgeerige propaedeutiek" in het Augustus-nummer 
van dat tijdschrift, naar aanleiding van de vertaling van een dnitsch 
werk over logica en psychologie van zekeren Dr. RECK. De critiek, 
in het laatste artikel geleverd, kan in vrijmoedigheid wed\lVeren 
met die op den eerwaarden heer HUtEN. "De vertaler" - zegt 
LAND o. 8.. 2) - "is blijkbaar een van die vele lieden, die, bij eene 

') T~ &. p. blz. 17 van den overdI'llk. 
') T. 3. p. bb. 274. 
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prijzenswaardige zucht tot zelfopvoedillg, door de omstandigheden 
buiten staat zijn om door gezond en verstandig toegediend geestes
voedsel hunne matige talenten zoover te brengen dat zij bij het 
aandragen van bouwstoffen en het verspreiden van resultaten de 
wetenschap van dienst kunnen worden." En de duitsche schrijver 
is waarlijk niet veel heter, zooals LAND aantoont door met jeug
dige breedsprakigheid uiteen te zetten wat wijsbegeerte eigenlijk is 
en hoe averechts Dr. RECK haar aanvat. 

De minachting, niet alleen voor de besproken werken maar ook 
voor hun auteurs in deze hvee critieken onverholen geuit, wijst op 
een eigenaardigheid van LAND, die hij eerst langzamerhand bemerkt 
en daarna met steeds klimmend goed gevolg bestreden heeft. De 
gave van "zwakheden en tekortkomingen om hem heen" op te mer
ken, die hij volgens zijn autohiographie reeds als kind bezat, ging 
gepaard met de neiging om zijn ontevredenheid daarover op leven
dige en scherpe wijze uit te spreken. Ook in het mondeling ver
keer kon hij in zijn jonger jaren vrienden en bekenden ergeren 
door zijn rondborstige, maar niet altijd beleefde oordeelvellingen. 
Doch de vrienden verdroegen ze op den duur met lijdzaamheid, 
omdat zij overtuigd waren van zijn bekwaamheid, eerlijkheid, wel
willendheid en dienstvaardigheid. Het lezend publiek, dat hem niet 
persoonlijk kende, moet in die dagen een geheel valschen indl'Uk 
van hem gekregen hebben. Zoo wegwerpen de critiek, als LAND in 
deze twee eerstelingen, en in volgende jaren herhaaldelijk, oefende, 
is uit den booze, ais zij ontspringt aan den wenselt om den ~oor
deelde onaangenaam te zijn en zich zelf te streelen met het zoet 
besef van meerderheid. Van zoodanige booze bedoeling was I~AN}) 

verre verwijderd. Zijne critiek vloeide voort uit vurige belangstel
ling in nauwkeurig onderzoek en strenge redeneering. Slordigheid 
in het waarnemen of het denken te ontmoeten prikkelde hem in 
z~jn jonge jaren tot uitingen van diepgevoelden afkeer. Eerst lang
zamerhand heeft de omgang met velerlei menschen, in zijn jeugd 
wellicht te zeer verwaarloosd, hem geleerd zijn ongenoegen op min
der verpletterende wijze te kennen te geven. In de werken zijner 
rijper jaren zal men te vergeefs naar scherpe uitdrukkingen zoeken, 
ook als hij geschriften of richtingen bespreekt, die hem tegenstaan. 

De andere wijsgeerige verhandeling van 1856 (over de theologia 
naturalis) is in vele opzichten karakteristiek. Zij bevat veel meer 
verzekerdheid dan LAND in een zijner latere wijsgeerige geschrif
ten zou durven uiten. Men zou haast zeggen dat hij destijds op 
het voetspoor van SCHOLTEN "den twijfel overwonnen" had~ Hij 
zingt een lofzallg(ill proza) op de "organische of dynamische wereld 
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besohouwing", die ons in de wereld van voorwerpen een wereld 
doet zien "van werkende krachten, wier bestendigheid in de wijze 
van werken. ., met logische gestrengheid er toe dringt om een aan 
dat alles ten gronde liggend bestendig werkend wezen aan te ne
men" - een wezen, dat weldra "die almachtige wijsheid, - die 
God, het ware ik" genoemd wordt. Als de schaduw tegenover het 
licht vertoont zich naast die organische de "mechanische" wereld
beschouwing, waarbij geen ontwikkeling van vooraf bestaande typen, 
maar alleen "uitwendig toevoegen en aanstooten" als verklaring 
van versohijnselen wordt aangenomen. Als' deerniswaardige gevol
gen der heerschappij van die mechanische beschouwing worden, ver
nuftig maar niet zonder willekeur, vier richtingen aan de kaak ge
st.eld, het "orthodoxisme" , de "leer van het godsdienstig gevoel", 
het "Rnthropologisme vRnFEUERBACH" en het "rationalisme". De 
philosophie, die aan deze besohouwingen ten grondslag ligt, heeft 
veel overeenkomst met die van SCHomEN, wiens zwaardslagen tegen 
de "atomistiek" en het "mechanisme" wel bekend zijn, en het 
artikel sluit dan ook met een lofrede op de "aan deze hoogeschool 
heerschende en algemeene belangstelling wekkende behandeling der 
theolo!Jia natura/i8." 

In de eerste' jaren vond LAND geen aanleiding op deze wijs
geerige onderwerpen terug te komen. Het jaar 1857 bracht van 
hem een nieuwe syrische bijdrage, waarin o.ver Bardesancs de 
Fato gehandeld en de uitgever van dit werk CURE'fON op groote 
slordigheid betrapt werd. In het najaar - 5 October 1857 - • 
promoveerde LAND op eene dissertatie de car1lli1ze Jacobi (Gen. 49). 
Hij bespreekt daarin de verschillende theorieën over den oorsprong 
van dit hoofdstuk en stelt, na verwerping van alle vroegere, ten 
slotte zelf een nieuwe hypothese, waarbij het lied wordt opge\"at 
als een samenvoeging van een aantal, door LAND nauwkeurig aange
wezen strophen over de verschillende stammen door een red actor 
uit den tijd van DA VID, die ze aaneengeregen en als profetie in 
den mond van den stervenden JACOB gelegd heeft, - een fictie, 
die met sommige deelen van den Jacobszegen slecht overeenstemt. 

Op deze eerste bijdrage tot de exegese van het Oude rrestament, 
o. a. door Prof. A. D .. LOMAN in de Godgeleerde Bijdragen bespro
ken als een werk, dat door zijn voortreffelijkheid geheel buiten het 
kader van dissertaties valt, heeft LAND eenige jaren later enkele 
andere laten volgen, o. a. in 1867 een artikel getiteld: "Prof. RUTGERS 
en de tweede Jesajas" , waarin over de "orthodoxie" geoordeeld 
wordt in bewoordingen, die aan zijne critieken van 1856 herinneren. 

Jaarboek 1898. 2 
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De titels der andere zal ik hier niet noemen maar alleen opnemen 
in de lijst van LAND'S geschriften. Het komt mij voor dat zij voor 
hem bijwerk waren. Van de vele quaesties, die hij in zijn dissel'
tatie even moest aanroeren, heeft hij la.ter geen enkele behandeld 
dan alleen het verhaal van BILEAM. Dadelijk na zijne promotie werd 
het Syrisch weder voor hem de hoofdzaak, later eischte de wijsbe
geerte het leeuwendeel van zijn tijd. 

Bij Kon. Besluit van 23 Oct. 1l:l57 werd aan LAND een suhsidie 
verleend" ten hehoeve van letterkundige nasporingen van syrische hand
schriften in het British Museum, met bepaling dat de door hem 
te vervaardigen afschriften bestemd zouden zijn voor de Bibliotheek 
der Leidsche Hoogeschool en dat die door hem later in het licht 
zouden worden gegeven". Niet lang daarna vertrok LAND naar Lon
den, waar hij het grootste deel van 1858 doorbracht, druk bezig 
met zijn onderzoek in het Britsch Museum, en ettelijke malen in 
plaats van den pastor loci als voorganger optrad in de Hollandsche 
Kerk in Austin FrÏars. Tegen het eind van dat jaar bracht hij de 
oopieën van zeven handschriften naar Leiden. De zorg voor de uit
gaaf van deze geschriften, mettertijd verschenen onder den naam 
van Anecdota 8!Jriaca eischte in de eerstvolgende jaren een groot 
deel van zijn tijd. In een later gedeelte van mijn opstel hoop ik 
een karakteristiek van dezen ru·beid van LAND te geven. De kleinere 
opstellen op syrisch gebied kan ik alleen in de l~ist der geschriften 
vermelden. Zijn laatste bijdragen op dit teJTein waren de Voorrede 
van de latijnsche vertaling van JOHANNES VAN EPHESUS door zijn 
~md-leerling W. J. VAN DOUWEN en hem zelf, uitgegeven in de 
werken van de Akademie (1889) en zijne zeer waardeerende aan
kondiging van Dr. BRAND'r's dissertatie over het Mandaïsme in het 

i, Theologisch Tijdschrift van 1890. De oudere leden der Akademi~ 
zullen zich herinneren dat hij hier herhaaldelijk onderwerpen ter 
sprake bracht, aan de syrische litteratuur ontleend. 

IV. 

Spoedig na zijn terugkomst in het vaderland werd LAND in 
1859 benoemd tot algemeen seoretaris van het N ederland.."ICh Bij bel
genootschap en vestigde zich als zoodanig te Amsterdam. Zijn be~ 
trekking eischte vrij wa.t werk, maar liet heIn toch tij4 in overvlOed 
voor zijne studie. Hij bleef aanvankelijk ook te Amsterda.m de man. 
van de studeerkamer, die zijn uitspanning- nagenoeg alleen iDoo 
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muziek zocht. Zijne studie betrof natuurlijk in de eerst!) plaatll het 
Syrisch en verwante talen; maar daaren boven besteedde hij een 
groot deel van zijn t~id aan de bestudeering van die wijsgeeren, 
die hij later bij voorkeur als de "groote meesters" aanduidde. 

Drie verhandelingen op het gebied van de geschiedenis der gods
diensten en evenveel wijsgeerige geschriften werden door LAND uit
gegeven in de vijf jaren van zijn betrekking tot het Bijbelgenoot
schap. In de Gids van 1861 verscheen een uitvoerig artikel over 
"de Koran en de wording van den Islihn"; in de Godgeleerde 
Bijdragen van hetzelfde jaar een dergelijk over "de oorsprong en 
het· wezen van het Buddhisme"; in de Gids van 1863 schreef LAND, 

naar aanleiding van een werk van Dr. W. PUYTE, over "Israëls 
godsdienst vóór Mozes". Wat de w~isgeerige geschriften betreft, zoo 
verscheen anonym in 1860 als brochure bij P. N. VAN KAMPEN te 
Amsterdam: "De wetenschap der godsdienst en de godsdienst der 
wetenschap. Een kritische brief over het jongste manifest van De 
Dageraad"; in 1863 in de Godgeleerde Bijdragen een aankondiging 
van v. D. WIJCK'S inaugureele oratie over den oorsprong en de 
grenzen der kennis; eindelijk in de Gids van 1864 een artikel 
getiteld: "Dienstbare wijsbegeerte", waarin QpZOOMER'S "Wezen der 
kennis" aan een principieele, alles behalve vleiellde critiek werd 
onderworpen. 

Het eerste van deze geschriften, door LAND met J ..... D.ondertee
kend behoeft ons niet lang op te houden. Het wijst op treffende 
wijze AAn, hoe het manifest, waarin de Dageraadsredactie haar stand
punt uiteenzet, berust op stellingen, aan geheel uiteenloopende we
reldbeschouwingen ontleend, - stellingen, die niet met elkander 
veroenigd, maar eenvoudig naast elkander geplaatst, een intellec
tueelen chaos vormen, waarin 

frigida pugnabant calidis, humentia siccis, 
mollia cum duris, siue pondere habentia pond us. 

Maar, daar de "ongeloovigen" van het jaar '60 tot de geschie
denis behooren en hun geslacht uitgestorven schijnt te zijn, heeft 
het con amore geschreven opstel thans niet veel meer dan een histo
risch belang. 

Vau de. twee andere wijsgeerige opstellen uit dien tijd kan hetM 

zelfde . niet zonder zeker voorbehoud worden gezegd. hum heeft 
daarin voor het eerst zijn eigen standpunt bij de beoefening der 
wijsbegeerte geschetst. Hoewel ik later opzettelijk zal moeten spre
ken over LAND als w\lsgeer, komt· het mij wenschelijk voor dat 
standpunt reeds hier te kenschetsen. 

2* 
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Wat LAND over de "empirische ph ilosophie " , die OPWOMER sinds 
1851 verkondigde en als wier woordvoerder v. D. WUCK in zijne 
oratie optrad, een hoogst ongunstig oordeel doet vellen, is haar ver
keerde opvatting van de beteekenÎs en de waarde der wijsbegeerte. 
"De heer ÛPZOOMER" - zegt hij - "jurist en publicist, daarenboven 
steeds bezig met godsdienstige vragen, heeft bij de beoefening der 
wijsbegeerte eell ander belang dan zij zelve. Voor hem heeft de 
verstandelijke ontwikkeling geen eigen recht, maal' zij is een ge
wichtige hefboom tot hervorming van maatschappel\ike en religieuse 
instellingen, die naar z\ine overtuiging op den ouden voet kunnen 
noch mogen voortbestaan. Zijn punt van uitgang is tweederlei : de 
maatschappij en dan ook het gemoed. ZUn drijfveer is niet die 
waardoor de wijshegeerte-zelve in beweging wordt gebracht. Daarom 
vinden wij hem onophoudelijk bezig met hetgeen om haar heen ligt, 
haar begrenst, op hare ontwikkeling van buitenaf invloed heeft, en 
zelf haren invloed ondervindt. Haar eigen leven, haar oorsprong in 
's menschen geest, haar eigenaardig strevell, komt eerst in de tweede 
plaats in aanmerking. Van geheele hoofdstukken in hare geschiede
nis mist hij daardoor den sleutel; waar zij hare eigene taak zonder 
omzien vervolgt, berispt hij haar als een oIlnutte dienstmaagd". 1) 

In deze volzinnen heeft LAND een thema aangegeven dat hij later 
in allerlei variatiën heeft uitgewerkt. Nog in zijn "Inleiding" han
delt een paragraaf met denzelfden titel als het artikel van '64 2) 
over de dwaling en de fout van hen, die maar niet begrijpen dat 
echte wijsbegeerte, evenals ane echte wetenschap, geen vruchten 
zoekt maar licht, niet beoefend wordt ter wille van iets anders, 
maar uitsluitend om haar zelve. Reeds in '64 wordt aangetoond, -
wat de Inleiding breeder herhaalt - dat de studie der groote 
meesters, met PLA'I'O en ARIST01'ELl<:S te beginnen, ons in wijsbegeerte 
niets anders doet zien dan wetenschappel\ik onderzoek, ingesteld 
door mannen, wien de verwondering over de raadselen van natuur 
en menschenleven geen rust liet, vóórdat zij beproefd hadden een op
lossing van die raadselen te geven. Hiervoor geen oog te hebben, 
maar te meen en dat wetenschap en wijsbegeerte hun ontstaan dan
ken aan andere behoeften dan het streven naar licht en klaarheid, -
dat is van OPZOOMER'S empirische leer de grolldfout, waaruit LAND 

een lange lijst van tekortkomingen afleidt. Die fout is, zooals in 
'64 voor het eerst, en later dikwijls opgemerkt wordt, een specifiek
Nederlandsehe. "De wijsbegeerte heeft in Nederland weinig. bijval 

') T. a. p. blz. 4 van den overdruk. 
') Inleiding I, § 9, blz. 31-37. 
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gevonden. Men achtte haar onvruchtbaar, kond als ijs en vooral 
neologisch; drie ernstige grieven bij een volk dat op eerlijke winst, 
een huisel~jken haard en vaste beginselen gesteld is als op de hoogste 
belangen des levens". 1) 

V. 

'roen Veth, in 1864 tot hoogleeraar te Leiden benoemd, het 
Amsterdamsch Athenaeum moest verlaten, werd LAND in z\lne plaats 
belast met het onderwijs in de Oostersche talen en de wijsbegeerte. 
Hij aanvaardde zijn ambt op 1 () October 1864 met een rede "over 
den samenhang tusschell weten en gelooven." Hij wijst daarin op 
de grieksche wijsbegeerte en den godsdienst van Israël als de twee 
hoofdbronnen van onze beschaving en geeft een schets van het ver
schil in aard tusschen Semiet en Indogermaan - een schets, die 
vrij wat afwijkt van de meer gebruikelijke, o. a. bij RENAN te vinden 
tegenstelling. De optimistische behoudende Semiet is volgens LAND 

van Imture een geloover; de pessimistische onrustige Indogermaan 
iemand, die eisehen stelt aan de wereld. "De stam van Japhet is 
een stam Véln ontdekkers, uitvinders en veroveraars; het volk Véln Sem 
is een volk van standvastige belijders, van trouwe wachters aan de 
schatkamer der beschaving" 2). Na een beknopte schets van de vele 
verschijnselen in de geschiedenis van het menschelijk denken, door 
den wederkeerigen invloed van Japhetisme en Semietisme sinds hUIl 
eerste ontmoeting te Alexandrië teweeggebracht, ontwerpt de jeugdige 
hoogleeraar het plan VIHl een verzoening tusschell het geloof van Sem 
en het weten van .Japhet, die de vrucht zal zijn van psychologisch 
onderzoek. Beide, weten en geloof zijn overtuigingen 3); de grond
slag van alle overtuiging is vertrouwen van den menschelijken geest 
op zichzelf4).' Èn de geloovige èn de onderzoeker steunen dus -
wel beschouwd - beiden op dat vertrouwen. Strijd tusschen 
hen berust op misverstand en is niet langer mogelijk als beiden 
zich maar bewust zijn van het onderscheid tusschen "weten", 
d. w. z. een overtuigd zijn op voldoende gronden, en "gelooven", 

') T. &. p. blz. 1. 
') Over den samenhang tusschen weten en gelooven, blz. 7. 
') T. &. p. blz. 4, 5. 
') T. &. p. blz. 24. 
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d. w. z. een overtuigd zijn, waarbij persoonl~ike neIgmgen aanvul
len wat er aan het strenge bewijs ontbreekt 1). 

Of LAND ook als grijsaard nog overtuigd is gebleven van het 
naderen der heerlijke toekomst, die hij in 1864 aankondigde, waarb\i 
"de twee beginselen onzer beschaving, als in een waarachtigen echt 
verbonden, elkander steunen en schragen. .. en 7..amen het groote 
werk volvoeren, om den wille waarvan het een voorrecht is, mensch 
te zijn?" 2) Dat mag ik niet beweren. Wat hij in zijn Inleiding 3) 
ovcr de verhouding tusschcn wijsbegeerte en theologie zegt, klinkt 
veel minder hoopvol. Hij is tot op zijn laatsten levensdag onder
zoeklievend gebleven als een Indogermaan; maar hij verbond daar
mede niet langer dat Semietische optimisme, dat in deze geheele 
rede doorstraalt en hem ten slotte tot de studenten doet zeggen: 
"Doch zooveel hebt gij zeker reeds heden opgemerkt, zooveel wil 
ik u thans uitdrukkelijk en openlijk verklaren, dat ik denkbeelden 
wensell voor te staan, waaraan nuar mijne vaste overtuiging de 
toekomst behoort en die het verdienen in de gulden dagen der 
jeugd met liefde te worden ontvangen". 4) 

Dit jeugdig vertrouwen op eigen kracht had LAND wel noodig 
om llÏet wanhopig te worden onder de taak, die hij van VE'fH'S 

ervaren handen overnam. Het Athenaeulll eischte destijds van zijne 
professoren onderwijs in combinaties van leervakken, die er op toe
gelegd schenen hen te dwingen zich minsten!' van de helft met 
den franschen slag af te maken. Reeds in den eersten cursus had 
LAND 12 uur college, vier in het Hebreeuwsch, vier in de Jood
sche oudheden, twee in de psychologie en logica, twee in de ge
schiedenis der metaphysica. In volgende cursussen werd dit aantal 
door het opnemen van andere vakken nog overschreden. De taak 
was te moeielijker omdat LAND zich aanvankelijk niet verheugen 
mocht over de tevredenheid der toehoorders. Zij klaagden in hun, 
destijds bijzonder vrijmoedig, orgaan over zijn hooge eischen, de 
duisterheid van zijn voordracht, de schoolsche wijze, waarop hij 
hen bejegende. Wanneer men let op zijn adviezen over hooger 
onderwijs, opzettelijk in een brochure van 1868, nu en dan bij ge
legenheid gegeven, dan zal men die aanvankelijke ontstemming bij 
de Amsterdamsche studenten wel kunnen begrijpen. Uit die adviezen 
blijkt dat LAND een veel te hoog denkbeeld had van de werkkracht 

') T. &. p. blz. 5. 
") T. &. p. blz. 28. 
3) Blz. 407, 408. 
') T. a. p. blz. 32. 
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en het bevattingsvermogen van knapen en jongelieden. De program
ma's, die hij in allen ernst aanbeveelt, zouden alleen bruikbaar zijn, 
als alle gymnasiasten en alle studenten in aanleg en ijver niet al 
te zeer voor hem zelf onderdeden. 

In de latere jaren van zijn verblijf te Amstèrdam was zijn ver
houding tot de studenten geheel veranderd; hij had niet alleen de 
achting, maar ook de bewondering en de liefde zijner leerlingen 
verworven. 

Ondanks dit vermoeiend en tijdroovend doceeren voelde LAND 

zich in den tijd van zijn Amsterdamsch hoogleeraarschap dikwijls 
geroepen iets te publiceeren. Zoo bijv. de hierboven vermelde bij
dragen tot de exegese van het oude Testament; voorts in 1868 het 
2de

, in 1870 het 3de deel der Attecdota 8!Jrwca; in 1869 de He
breeu wsche Grauunatica, in '7 () door POOl,E in 't Engelsch vertaald 
(waarover later), in 1870 een daarmee samenhangende brochure 
over uitspraak en spelling, voornamelijk in de Nederlandsche taal; 
in r 8 71 een vervolg op zijn critiek van het empirisme door de 
brochure: "Het keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling van Dr. 
A. PIERSON toegelicht" , en andere geschriften van minder betee
kenis, die ik hier moet voorbijgaan. 

In de latere jaren van zijn Amsterdamsch professoraat was LAND 

eenigermate teruggekomen van het schijnbaar zoo eenzelvig leven 
van den kamergeleerde, dat hij had moeten leiden om t\jd en rust 
te vinden voor zijne studie. Hij ging veel uit en dat niet meer 
alleen naar de concerten, die van den beginne af voor hem een der 
grootste aantrekkelijkheden van Amsterdam geweest waren. Zijne 
vrienden uit die dagen weten veel staaltjes te verhalen van zijn 
onbedrevenheid in de gebruiken en denkwijzen dier voor hem zoo 
vreemde wereld van Amsterdamsche "uitgaande" menschen. Van hem 
zelf gold toen eenigermate wat hij van J. F. L. SCHRÖDER zegt : "Er 
is iets aandoenlijks in den eenvoud van zulk een geest, die geheel 
opgaat in zijn levenstaak en aan den wijsgeer herinnert, van wien PLATO 

zegt da~ hij pas uit het daglicht gekomen nog blind is voor de sche
mering, waarin wij anderen ons leven doorbrengen, en om zijn on
handigheid bespot wordt" 1). Lang duurde die periode van deelneming 
aan "wereldschen" omgang en "wereldsche" vermaken bij LAND niet. 

Op 7 Juli 1870 trad hij. in het huwelijk met mejufvrouw 
WILHELHINA CREMER, die sinds dien dag lief en leed met hem 
gedeeld heeft en thans de herinnering aan zijn uitnemende eigen-

1) Gids van Juli 1877, blz. 15 van den overdruk. 
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schappen als een kostbaren schat bewaart. Vóór dat hij haar kende, 
had hij reeds, llMr ik vermoed, het beeld, waaronder hij haar zich 
voorstelde, met vaste trekken geteekend in een niet gepubliceerde, 
maar alleen in een nielldenkring voorgelezen verhandeling "over 
de yrouwen bij 'rHACKERAY", die zeker de verwondering zou op
wekken van ,hen, die LAND alleen uit de verte, als een ijverig en 
bijzonder nauwkeurig geleerde, kenden. Dat hij ook geheel andere 
snaren in zijne ziel had, zou wellicht reeds af te leiden zijn uit 
zijn levendig gevoel voor muziek, in 't bijzonder voor ernstige en 
strenge muziek. Ook zijn groote belangstelling in het eenvoudige 
en naïeve volkslied, zoowel het wereldlijke als het geestelijke, o. a. 
blijkende uit zijn aankondiging der geschriften van Dr. G. KALFF 1) 

en Dr. J. G. R. ACQuOY 2) daarover, wijst in dezelfde richting. 
In de eerstgenoemde aankondiging lezen wij o. a.: 

"Met al onze verfijnde kunst en wetenschap zijn wij en degenen 
die het lied ter wereld brachten, kinderen van ééne moeder. En 
is er al in den loop der eeuwen een onvermijdelijke kloof ontstaan 
tusschen het denken en gevoelen der meer ontwikkelden en dat 
der menigte niet alleen, maar tusschen het geestesleven van allerlei 
standen, partijen en andere groepen, wij kunnen elkander over die 
kloof heen nog wel de hand reiken, en gedachtig blijven aan de 
natuurlijke verwantschap, die ons in weerwil van alle aangeleerd 
verschil verbonden houdt. En als wij voor een wijle genoeg heb
ben van raadselen des levens en wereldsmart, van getoetste en ge
penseelde romans en zenuwzieke poëzie, zullen wij allicht behagen 
vinden in het natuurlijk gevoel en den eenvoudigen schoonheidszin, 
den kloeken moed en de gezonde vroolijkheid, die in het echte 
volkslied, ik zeg niet tintelen, maar leven. Wat ons in de letter
kunst van hem"en en dames op den duur het meeste boeit, zijn 
toch juist de trekken, die zij met dit volkslied gemeen heeft." 

Geheel in overeenstemming met deze woorden is de geestdrift, 
waarmede LAND zich zette aan het tijdroovend en lastig werk om 
de talrijke volksliederen, danswijzen en andere muzikale composities 
bekend te maken, die voorkomen in het 17de eeuwsch Luitboek 
van 'rHYSIUS, dat hij omstreeks dien tijd ontdekte. Geen moeite 
was hem te groot om die toon werken , in hUll oorspronkelijken 
vorm thans alleen toegankelijk voor geleerden op 't gebied der 
muziekgeschiedenis, bruikbaar te maken voor onze door raadselen 

') Alg. Handelsblad van Zondag 9 December 1883. Bgvoegsel. "Een boek over ons 
volkslied". 

') Alg. Handelsblad van Zondag 23 December 1888. "Oud-Nederlandsche geestelijke 
liederen" . 
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des levens, gepenseelde romans, zenuwzieke poëzie geplaagde tijd
genooten. "Men moest Prof. ACQUOY hooren verhalen met welk 
een opgewondenheid LAND hem zijn vondst had medegedeeld. 
Een schatgraver, die zijn doel bereikt had, kon niet opgetogener 
zijn geweest" 1). 

Ook zijn aandoenlijk lied, dat als n°. 69 is opgenomen in den 
bundel, uitgegeven door den N ederlandschen Protestantenbond : 

"Geen lam dwaalt op de heide, 
Dat 'smoeders stem niet kent," 

getuigt van een warm hart. Dat hem dit hart niet "op de tong 
lag" en dat zijne manieren den indruk van zekere stroefheid 
maakten, ligt althans ten deele aan dezelfde eerbiedwaardige reden, 
waarom de Israëlieten bezwaar hadden tegen het uitspreken van den 
naam van het Opperwezen. Gemoedsbewegingen te uiten, anders 
dan in engen kring, waar hij zeker was verstaan te worden, kwam 
hem in later jaren als iets onmannelijks, iets weekelijks voor, waar
van hij een hartgrondigen afkeer had. In dat opzicht was hij een 
man van een ouder geslacht, en het gejammer en gezucht van 
van velen onzer "jongeren" wekte evenzeer zijn antipathie als de 
sentimentaliteit van RHIJNVIS FEITH en zijn periode, tranenrijker 
nagedachtenis. 

In den zomer van 1872 werd LAND tot opvolger van &!'UJ;'FKgN 
als hoogleeraar te Leiden in de faculteit der letteren benoemd en 
bij de invoering der wet op het Hooger Onderwijs in 1877 belast 
met het onderwijs in de metaphysica, de redeneerkunde, de zielkunde 
en de geschiedenis der wijsbegeerte; - alweder eene combinatie, 
die wij, door de gewoonte voor het belachelijke daarin· verstompt, 
niet vreemd vinden,· maar die in hooge mate de, voor ons minder 
aangename, vroolijkheidonzer Oostelijke naburen pleegt te wekken. 
Den lOden November 1872 aanvaa,rdde LAND zijn ambt met eene 
rede over "de eenheid van den geest", die, althans in mijn oog, 
lang niet zoo treffend is als de Amsterdamsche en wellicht bij de 
toehoorders eenig ongeduld gewekt heeft. Met het onderwijs in de 
Oostersche talen had LAND te Leiden volgens wet en verordening 
niet te maken. Maar hij bleef tot aan het einde toe zijn hulp 
verleenen aan studenten, die Syrisch wilden leeren, en dat die hulp 

1) D. F. S. indeel V van het Tijdschrift voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis, 
blz. 282. 
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groote waarde had, is ook te Leiden aan verschillende leerlingen 
gebleken. De colleges over wij~begeerte, die te Amsterdam b~ina 

van den aanvang af groote belangstelling hadden gevonden, vielen 
te Leiden slechts bij enkelen in den smaak. Ten deele is dit toe 
te schrijven aan het "Academisch Statuut" van 1877, dat met 
onbegrijpelijke verkeerdheid de logica, psychologie en metaphysica 
gemaakt heeft tot wat de studenten "liefhebberij-vakken," noemen, 
en alleen van de toekomstige candidaten in de klassieke letteren 
eeu examen vordert in de geschiedenis der grieksche wijsbegeerte, 
een vak, waarvoor die jeugdige studenten inderdaad niet genoeg 
zijn voorbereid. "Vat LAND over logica, psychologie en metaphysica 
mede te deelen had, vereischte ernstiger en vooral meer aanhou
dende aandacht dan onze studenten aau vakken van "liefhebberij
colleges" plegen te wijden, en de cursus over Geschiedenis der 
grieksche wijsbegeerte, dien hU sinds ] ti 7 7 jaarlijks gaf, schijnt 
maar zelden voorzien te hebben in de· behoeften der jonge littera
toren, die dit college volgden, maar er niet altijd uit wijs konden 
worden. 

De teleurstelling, die zijn verplichte colleges hem baarden, werd 
voor LAND althans ten deele vergoed door de groote belangstelling, 
die hij bij enkelen vond voor zijn syrisch en oud-semietische let
terkunde, en voor eene "inleiding tot de wijsbegeerte", die hij her
haaldelijk voor kleine groepen van oudere studenten ten beste gaf, 
en waaruit, naar 't mij voorkomt, ten slotte zijn gelijknamig boek 
ontstaan is. "Er is mij evenmin gelegen" - had hij in zijn oratie 
van 1872 gezegd l ) - "aan den roem van dien romeinschen knaap 
op wiens grafsteen in Provence de woorden gebeiteld staan: Coram 
populo saltavit et placuit". Het ontbreken van algemeenè belangstelling 
in zijn colleges is hem natuurlijk niet aangenaam geweest; veel min
der heeft hij, zooals voor een vriend van studeeren en een vijand 
van doceeren verleidelijk zou zijn, het er op toegelegd dat zijn aan
gekondigde lessen geen toehoorders zouden vi~den. Maar het heeft 
hem niet verhinderd ook te Leiden als oriëntalist, als wijsgeer, als 
musicus zoo ontzaglijk veel te leveren als alleen verwacht kan wor
den van een ijverig en talentvol arbeider, die vrede heeft met 
zijn lot. 

Het weinige wat ik nog over LAND'S leven te zeggen heb wordt, 
naar 't mij voorkomt, beter uitgesteld tot dat ik beproefd heb hem 
tI te schetsen in die drie hoedanigheden. Wat ik daarov~r ga zeggen, 
berust natuurlijk maar voor een deel op eigen onderzoek. Als wijs-

') T. a. p. blz. 37. 
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geer kan ik LAND volgen en op grond van eigen indrukken zijn 
verdienste roemen; maar voor het Oostersch moet ik nagenoeg ge~ 

heel en voor de muziek ten deele op voor mij betrouwbare zegs~ 
lieden afgaan. Ik sta daarom thans voor eenige minuten het woord 
af aan zijn jongsten leerling, mijn zegsman over LAND'S taalonder
zoek en oriëntalistische kunde, Mr. C. VAN VOLLENHOVEN te 's Gra:
venhage. 

VI. 

De ruimte van blik en de veelzijdigheid, die uit LANU'S wijs
geerige geschriften hlijken, kwamen ook hij zijn studie der ooster
sche talen tot haar volle recht. Zijn diepgaande kennis van he
hreeuwscll cu syrisch - waarvan de Heb7'eeuUJsche Grammatica en 
de Anecdota 8yriaca de monumenten zijn - mochten hem zoo 
grooten roem hebben verworven dat een man als N ÖLDEKE zijn 
syrische grammatica opdroeg "meinem alten Freunde J. P. N. LAND 

in Leyden", daarnaast was voor zoo breede appreciatie als de zijne 
nog ruime plaats voor het combineeringswerk der linguïstiek en 
voor de aesthetische of historisch-geographische belangen der philo
logie. Met name waar hij met zijn leerlingen de geschiedenis der 
semietische talen en der oudsemietische letterkunde behandelde, 
scheen die harmonische volmaking van zijn orientalistische kunde 
tot ontplooiing te komen. 

Daar werd Vool'opgesteld hetgeen te weten viel van de streken 
waar het semietische ras gewoond en gezworven heeft -- J ... AND 

bracht gaarne de terreinen' die zijn studie raakten in kaart -- ; 
welke de invloed van de ligging en gesteldheid dier streken moet 
zijn· geweest voor de ontwikkeling dier volken; en in hoever uit 
overeenkomsten en verschillen van taal en letterschrift gissingen 
mogen worden gewMgd over verwantschap en verleden der taal
(amiliën en der volken. Was zoo het uitgangspunt gesteld, dan 
werd een groepeering en vergelijking der semietische talen onder
nomen, onder doorloopende aanduiding hoe de woordenschatten 
kunnen zijn verloopen of verrijkt, hoe dezelfde "ostensive" wortels 
uiteenloopende functiënkunnen hebben gekregen, en wat op reke
ning van gemakzucht der spraakorganen of van taalgrillen zal te 
stellen zijn. Een vergelijkende taalstudie kon het niet hooten; de 
gegevells daartoe zijn voorde semietische talen, zelfs na het boek 
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van \VRIGHT, nog ongelloegzaam; maar het WHS een schat van 
bouwstof te haren dienste, en hield tevens een ontleding van taal
verschijnselen in, die ook menig bekend gegeven uit de klassieke 
en moderne talen begrijpelijk maakte. En eindelijk sloot zich 
daar een overzicht der onderseheiden litteraturen aan toe, waarbij 
vooral de kenaäneesche en de arameesche getoond werden in haar 
volheid. 

De belofte dat deze hoogte eenmaal zou worden bereikt lag 
reeds in het boek dat LAND nog vóór zijn promotie had doen ver
schijnen, over JOaJllles BÎ8chof VOlt Ephesos (Leiden 1856). Men 
kan het niet lezen zonder voortdurende verbazing, dat een zoo r,ik 
en rijp werkje met zulk een verstandigen opzet kan gekomen zijn 
van een auteur van even twee-eu-twintig jaar. Ondernomen om 
den pas uitgegeven tekst van een deel kerkhistorie van dien bisschop 
uit de 7,csde eeuw in de wetenschap in te lijven, geeft het vooreerst 
bewijs VHn omvangrijke bekendheid met de syrische en helleensch
byzantijnsche schrijvers van dien tijd en met het karakter der gods
diensten, die het syncretisme dier dagen te7.amenbracht; maar de 
hoofdverdienste schijnt wel te zoeken in de voortreffelijke kenschetsen 
der syrische litteratuur en historiographie, waarmee de studie wordt 
ingeleid. Reeds teekenend voor den waarheidzoekendeu aanleg van 
den schrijver zijn de bekentenissen hier, dat noch de (overwegend 
theologische) syrische letteren noch het relaas der monophysieten
en synodietentwisten bekoorlijkheid heeft om zich zelf, doch dat 
hun nauwkeurig onderzoek noodig is, met name om de geschie
denis van het Christendom aaneen te schakelen, en dus de moeite 
eener gezette studie waard. LAND heeft zich nooit aan een onaan
trekkelijke napluizing onttrokken, zoo zij leiden kon tot het vinden 
van een gewenschten verbindingsdraad . 

.. Het is niet onwaarschijnlijk dat LAND'S ,dissertatie ]Je car'llline 
Jacobi (Leiden 1858, over den Jacobszegen in Gen. 49) haar ont
staan nagenoeg geheel verschuldigd was aan den eisch van het 
organiek besluit van 2 Augustus 1815. Althans, wat hij later op 
het gebied van oudtestamentische critiek geleverd heeft bepaalt zich 
tot kleinere bijdragen nu en dan en tot resumptie van resultaten. 
Reeds spoedig na zijn promotie voerde hij zijn bezigheid tot het 
syrisch terug, ditmaal tot het critisch werk eener uitgaaf van be
langrijke handschriften in het British Museum, welke van 1862 
tot 1875 in vier deelen verschenen als Anecdota 8!Jriaca (Leiden 
1862, 1868, 1870, 1875), en aan welker uitgaaf bijzondere waarde 
werd bijgezet door de palaeographische en andere toelichting die 
den tekst gelêidde. Voor hardhandige conjecturen of overijlde 
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emendaties was bij LAND geen gevaar; zijn meesterschap ook op 
tekstcritisch gebied is zonder voorbehoud erkend. Gevoeligheid 
op het punt van teksteerbiediging toonde hij ook bij zijn vertalen; 
met een afwijking van het oorspronkelijk die tot doel had de uit
drukkingswijze nader te brengen aan "zooals wij dat zeggen" zou 
hij niet licht vrede hebben geha(l. Hij vertaalde zóó als de staten
vertalers - "urn die Farbe des Originals nicht zu ändern", 
heeft hij het zelf genoemd -, niet in dien tegengestelden trant. 
waarvan de thans verschijnende vertaling van het Oude Teliltament 
een voorbeeld geeft. Zijn leer was "dass ein genaues Ansehliessen 
an Worte und Wendungen des Originals wünschenswerth ist, wie 
sie die Art und Weise der Uebersetzungssprache nur irgendwie 
erlaubt" , en zelfs op de houterige en omslachtige perioden van 
zijn Syriërs heeft hij haar met welslagen in practijk gebracht. 

Naast deze philologische werken gaf hij tijdens zijn amsterdamsch 
hoogleeraarschap het eerste (en eenig gebleven) stuk van zijn He
breeuw8che Grammatica ten diell8te Vall het hooger onrlerwij8 (Amster
dam 1869), in welk stuk de leer van de klanken en die van de woorden 
werd voorgedragen. Het hoekje had ten doel, de wijziging van het 
vocaal- en consonant'!telsel en de vorming der woorden in één samen
hangende theorie te brengen, en daardoor een eenvoudiger en meer 
juiste taalbeschouwing te geven dan de gangbare. De vergelijking van 
het vulgaire met het klassieke arabisch had hoofdregels aan de hand 
gedaan tot herleiding van nieuwere tot oude vocalen en woordvormen, 
en zoo moest hier beproefd worden naast de wetten van den woorden
bouw die der klankvorming (met name den overgang van de oorspron
kelijke tot de masoretische vocalisatie) te verklaren, daar eerst uit 
de kruising dier beide reeksen van wetten het ontstaan der feitel\jke 
woordvormen te begrijpen is. Daartoe werd doorloopend aangege
ven hoe de woorden zouden luiden, indien niet de klankleer ver
val der quantiteit en andere wijzigingen meebracht, en die hypo
,thetische oudere vormen getoetst aan de bewaardgebleven archaïsmen 
en anomalieën, welke de schrijver vooral in persoons- en plaatsnamen, 
in adverbia en zelfs interjecties overal wist te ontdekken, waar
door heel wat schakeering te voorschijn kwam, die door de nivel
leeringszucht en onnadenkendheid der lexica nog altoos wordt effen
gepleisterd. Zulk een enkelvoudige en gevolgrijke opzet moest het 
grammatisch stelsel wel vereenvoudigen; zelfs de onregelmatigheid 
van werkwoorden, dat kruis der leergierigen, smolt weg tot een 
simpel resultaat van inwerkende klankregels. '].1och heeft het zoo 
nagenoeg een communis opinio kunnen worden, datdeze Hebreeuw~ 
sche Grammatioà een boek· voor professoren in plaats van voor he-
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giImers is. Zulk een oordeel zou den schrijver gehinderd hebben, 
en het is ook maar half rechtvaardig. Inderdaad zou zelfs de meest 
hovenmenschelijke 'leerling, die zonder leiding voor dit boek werd 
gezet, er de wetenschap aan gegeven hebben; en de mondelinge 
toelichting en oefening, waarop het voorbericht zijn beroep doet, 
zou haar welslagen alleen door voorloopige verwaarloozing van alle 
bijzaken hebben kunnen verzekeren. Maar men vergete vooreerst 
-niet, dat wie naar de gebruikelijke methode leert uiet. langs korter 
weg bereikt wat hier gewezen wordt (te begrijpen hoe het komt 
dat uit. zulk een wortel een woord van zulken vorm ontstaat), maar 
dat al de wijsheid van dit boekje eenvoudig terra incognita voor 
hem hlijft; en de philosooph in LAND was te sterk om de loutere 
empirie, de "geestelooze verschuiving van letters en punten voor 
het oog" zonder begrip en historisch verband, als taalkunde aan te 
nemen. En ten andere moet men bedenken, dat dit boekje wel reeds 
beproeven kon vast te stellen, uit welken' primitieven woordvorm een 
bestaande moet zijn voortgekomen, en welke klankherleidingen, met 
uitsluiting van alle overige, als mogelijk zijn aan te nemen, maar 
meestal onopgelost moest laten, waarom nu deze, dan gene keus uit 
de verscheidenheid dier herleidingen is gedaan; zoodat de ook voor 
den beginner zoo hetooverende kunst om tusschen den ouderen (of 
verwanten) en den bekenden vorm een vast verband te leggen hier 
nog wankel staat, en het geheugenwerk dus slechts ten deele ver
licht wordt. Maar de aanwijzing van het verschil in houw tusschen 
"abstracte" en "concrete'" stammen moet zelfs voor den beginner 
bevattelijk en, vooral b~i het' werkwoord, treffend zijn; en evenmin 
kan het hem moeite kosten de oorspronkelijkheid van eIken werk
woordsvorm op zich zelven, of het verschil tllilSchen "ostensive" en 
"descriptive" wortels in te zien. Wanneer mettertijd de semieti
sche linguïstiek denzeIfden reuzengang zal intreden, dien de indo
germaansche reeds zoo ver heeft afgelegd, dan zou dit bescheiden 
leerboekje wel eens een van haar stevigste steunselen kunnen blij
ken, welks enorme verdienste eerst dan op volle waarde zal worden 
gesteld. 

Een nadere toelichting der beginselen van zijn boek heeft LAND 

kort na het uitkomen gegeven in twee merkwaardige verhandelingen, 
een in het Theologisch Tijdschrift van 1870 (De nieuwe richting 
in de hebreeuwsche grammatica), de andere in broohurevorm (Over 
uitspraak en spelling, voornamelijk in de nederlandsche taal, Am,;. 
sterdam 1870). In de eerste werd met groote duidelijkheid be
toogd, 'dat bij de tàalk~dige verklaring van het hebreeuwsch 
geheel moet worden afgezien van de taalbetlchouwing del' joodsdte 
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meesters, voor wie de overgeleverde taal en uitspraak als de oor
spronkelijke gold, maal' dat de gepunctueerde tekst als punt van 
uitgang moet worden genomen zonder meer; hoe het oorspronkelijk 
quantiteitsverschil der vocalen heeft kunnen verwisseld worden voor 
een verschil alleen in klank (kleur); en wat voor het aannemen 
van casus-uitgangen in het oudere hebreeu wsch pleit. In de 
brochure over uitspraak en spelling - die haar voorbeelden ont
leende aan het Nederlandsch, maar een algemeell-taalkundige strek
king had - werd ingescherpt dat niet de levenlooze "ruwe hout
snede" der geschreven taal, maar alleen het levende woord "op onze 
lippen" het ware voorwerp van alle taalstudie en taalonderwijs is, 
wodat de vorming en vervorming der klanken door kennis van de 
werking der spraakwerktuigen moet worden verklaard, en de "doof
stomme· taalstudie" midden in het rijk der physiologie gesteld. 
Het betoog openbaarde een wel wat groote minachting voor het 
westeuropeesche letterschrift (het "Procrustesbed") - wel wat groot, 
omdat het immers, door de mogelijkheid van gemakkelijke aanvul
lingen, een groote bruikbaarheid voor allerlei transscriptie biedt -, 
en deed een afbeelding van het levende woord aan de hand, die 
een vermogen van klankonderscheiding zou vergen gelijk maar aan 
enkelen eigen is; maar tevens bevatte het een phonetisch schema 
voor onze taal en dialekten (deels naar het gehoor deels naar het 
gevoel of met behulp van kunstwerktuigen opgemaakt), hetwelk 
blijk gaf van de zeer ongewone oplettendheid en nauwkeurigheid 
waarmede LAND ook op dit gebied placht waar" te nèmen, en zelfs 
DONDERS evenaarde. 

Wat het tweede stuk der Hebreeuwsche Grammatica (de leer van 
de zinnen) onder dezen schrijver had kunoon worden, spreekt dui
delijk uit de verwijzingen daarheen die in het verschenen stuk voor
komen en uit de enkele voorbeelden van zinbouw, die in het 
hoofdstuk over "De taal" in de Inleidin!J tot .de U)~j8he!Jeede wor
den voorgehouden; trouwens de studie van den loop der mensche~ 
lijke gedachten, die tot het wetenschappelijk begrijpen der zinsvorming 
noodig" is, vond in LAND haar man. Ook overigens mag, bij de 
vermelding van wat hij als taalgeleerde was, dat hoofdstuk der 
Inleiding niet ongenoemd blijven. Want in die weinige bladzijden
daar ""ligt een zoo rijke en volle beschouwing van wat de taal
philosophie nog' te o~erweldigell heeft, dat, alles weloverzien, mis
schien daaruit nog het best bewezen· wordt; hoe, LAND ook in de 
litteraire studie een onschatbaar geleider was op den weg naar het 
groote enkelvoudige einddoel der wetenschappen. 
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VII. 

Tot zoover mijn zegsman over LAND'S verdiensten als taalkenner 
en oriëntalist. Thans zal ik beproeven zonder groote uitvoerigheid 
LAND als wijsgeer te kenschetsen. 

De beperktheid van de werkkracht en van het vermogen tot aan
passing van ieder mensch heeft ten gevolge dat het vers van Hom
tius over den eersten geur, waarmede de kruik doortrokken wordt, 
zich aan ieder wijsgeer bewaarheidt. LOCKE was een bekwaam 
medicus, wiens oordeel over geneeskundige vraagstukken door SY
DENHAM r.eer werd gewaardeerd; FICHTE, SCHELUNG, HEGEl. waren 
oorspronkelijk theologen. Dit verklaart tot op zekere hoogte de 
"nuchterheid" van den een, de tegengestelde eigenschappen van de 
anderen. 

Het is daarom van belang te weten dat LAND reeds als jong 
student een bewonderaar was van .1. .T. W AGNER, een duitsch philo
sooph uit het begin dezer eeuw, van wien hij nog in zijn Inleiding 
met een enkel woord gewag maakt 1). Het is niet moeielijk in te 
zien - zoo betoogt hij daar - dat al ons weten berust op zekere 
onderstellingen, o. a. 10 het bestaan eener werkelijkheid, waarvan 
de geest getuigt, 2° de betrouwbaarheid van den geest, mits wer
kende volgens de norm, waaraan hij van nature gebonden is. Daarom 
,,7.0U men kunnen zeggen dat al ons weten berust op een hypothe
tischen grond". - Sinds deze overweging werd uitgesproken, welker 
juistheid "op den duur aan niemand ontgaan kon, die zich in het 
vraagstuk verdiepte", heeft men allerlei pogingen gedaan om tot 
een steviger weten te geraken. Sommigen zochten het in een "tweede 
ervaring", die alleen aan bijzonder begenadigden in toestanden van 
geestvervoering 7.OU ten deel vallen; anderen weder in een "intuïtie", 
waardoor men niet middellijk, zooals bij het gewone kennen, maar 
rechtstreeks met het bestaande in aanraking 7.OU komen. Nog 
anderen vertrouwden op een "hooger denken, dat met name de 
verborgenheden van het worden of gebeuren ontsluieren zou" .. Geen 
dier beweringen is, zooals nader uiteengezet wordt, houdbaar; er 
is voor den mensch, die zich wachten wil voor de geestelijke dron
kenschap der peinzensmoeden, geen hooger weten dan het in boven
genoemden zin hypothetische weten der wetenschap. De bewering 
dat de wetenschap om die reden op "geloof" berust, en derhalve 

') T. a. p. blz. 249. 
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het "gelooven" meer zekerheid geeft dan het "weten" is volgens 
LAND de conclusie van een schoonschijnende maar bedrieglijke rede
neenng. 

AJs sprekend voorbeeld van de wijsgeeren, die door een "hooger 
denken" tot een niet-hypothetisch weten meenden te komen, wordt 
REGEl, genoemd en in een noot vermeld dat ook J. J. WAGNER 
(1775-1841) "in soortgel~jke richting werkzaam was". Inderdaad 
kunnen al de talrijke "natuurphilosophen", die SCHIU,LING in zijn· 
eerste manier volgden, gezegd worden dien weg in te slaan. tlEGR!' 
heeft de verdienste van de methode, die zij volgden, zoo nauwkeurig 
te hebben geformuleerd, dat het met de natuurphilosophie 'van die 
dagen gegaan is als met de Sphinx, die zich in den afgrond moest 
storten, tocn haar raadsel was opgelost. J. J. WAGNER is van deze 
talrijke groep zeker niet de meest sympathieke of de belangrijkste, 
maar wel iemand, die in bijzonder hooge mate de kunst verstaat 
de verschijnselen met geweld te passen in het schema, waaraan zij 
volgens aprioristische constructie moeten beantwoorden. Dat LAND 
bij deze gelegenheid wel van .J. .J. W AGNER spreekt, en niet van 
OKEN of STEJ<'}'ENS of SoLGJm moet het gevolg zijn van de leven
dige herinneringen uit zijne jeugd. 

Uit zulk een school komende moest LAND met minachting neer
zien op de oud-vaderlandsche opvatting van de wijsbegeerte als 
bondgenoot van den godsdienst en troosteresse in de rampen des 
levens. H~j moest zich ergeren over OPZOOMER'S stilzwijgend ver
laten van z\jn Krauseanisme en z~in openl\ik verkondigen van eene 
"wijsbegeerte der ervaring" sinds 185 L Zulk een verandering van 
standpunt wns voor den jongen LAND iets dergelijks als overloopen 
naar den vijand. Het is dan ook lang verkropte verontwaardiging, 
die spreekt uit de geschriften van '63 en '64, waarin h~j die phi
losophie aanvalt. Die verontwaardiging schijnt bij ons publiek niet 
weinig verbazing te hebben gewekt. Geen wonder, want nagenoeg 
geen geletterd Nederlander van die dagen kwam uit de school van 
SCHELI.ING'S natuurphilosophie. 

IntusSchen verdient het opmerking dat LAND zelf ook niet was 
bl,iven staan op dat standpunt zijner prille jeugd. De oorsprong 
der l\<"Îjsbegeerte ligt volgens het artikel van 1864 iu het streven 
naar eene wereldbeschouwing, die voldoet aan de eischen des ver
stands, en wijsgeerige stelsels zijn pogingen om zulk een beschou
wing te leveren. Nu tal van bijzondere wetenschappen de taak op 
zich genomen hebben elk van een klein deel der onmetel\ike we
reld een bevredigende beschouwing te geven, zóu men a priori 
verwachten dat er voor de wijsbegeerte niets te doen overbleef. 

Jaarboek 1898. 3 
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Toch blijft zij voorthestaan, omdat de veelheid der wetensehappen 
niet ten volle bevrediging schenkt aan den geest, die ééne alom
vattende wetenschap in de plaats dier veelheid zou willen gesteld 
zien. Die ééne wetenschap wordt in onzen tijd gezocht langs drie
ërlei weg: 

,,1 0 door afleiding van al wat is uit één heginsel (speculatieve 
methode); 

2,0 door verbinding der (theoretische en methodische) resultaten 
van alle wetenschappen (eiJlpirt~'1tische methode); 

3° door alle voorstellingen te herleiden tot haren oorsprong in 
den menschel\iken geest (crifl8che methode)." 

Van de stelsels, hewerkt volgens de speculatieve methode, die 
hier - in 't voorbijgaan gezegd - vrij wat minder treffend ge
kengchetst wordt dan in de Inleiding van 1889, wordt opgemerkt 
dat zij, wegens de splitsing der wetenschap in vele vakken en de 
ontzaglijke vermeerdering van haren omvang, thans onmogelijk aan 
iemand anders dan den ontwerper volkomen kunnen voldoen. Door 
dit persoonlijk karakter verschillen zij radicaal van de encyclopae
die, waarin de wereldheschouwing der empiristen zou moeten be
staan, als zij te vinden ware. De critische methode alleen, waar
van KANT den grondslag gelegd heeft, kan eene wijsbegeerte leveren, 
die niet. persoonlijk is zooals de speculatieve, maar algemeen-men
schel~ik; niet een verzameling van slecht hegrepen stellingen uit 
verschillende vakken bijeengegaard, zooals de empirische, maar de 
vrucht van nauwkeurig onderzoek naar de wijze, waarop de rede 
te werk gaat in den eigen geest van den onderzoeker en in de 
langza,me ontwikkeling der wetenschap. 

Hooge achting voor KANT en zijn veelomvattend wetenschappe
lijk streven is LA"KD altijd hijgebieven. Maar zulk een enge opvat
ting van de taak der wijsbegeerte, als hij in 1864 onder den invloed 
van KAl'I"T uiteenzette, vinden wij later bij hem niet terug. In zijn 
vele philosophische geschriften, die volgen op het artikel van 1 ~64 
en voorafgaan aan de Inleiding van .1889, is zekere ontwikkeling 
merkbaar, welke nogmaals na te gaan voor mij zeer belangwekkend 
was, maar met wier bijzonderheden ik U niet mag bezig houden, 
omdat de geleidelijkheid der verandering het niet mogelijk maakt haar 
in een kort bestek getrouw weer te geven. Het is er trouwens mede 
als met de verschillen tusschen de Protestantsche belijdenissen, die 
LAND als zevenjarig knaapje verontrustten; de hoofdzaak blijft de
zelfde, de verandering hetreft niet onbelangrijke bijzonderheden. 
Wat hij in 1864 zegt over het onderzoek del' redelijke werkzaam
heid van den geest als de hoofdiaak voor de wijsbegeerte, is vol~ 
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komen in overecnstemming met zijn grootc belangstelling voor de 
studie der logica en der methoden van de verschillende wetenschap
pen, waaraan omstreeks dc helft der bladzijden \'an zijne "Inleiding" 
gewijd is. Op deze twee terreinen, waarvan vooral het eerste aan 
de meesten een indruk van dorheid geeft, die aan dc Sahara (zon
der oasen) doet denken, heeft LAND in de "Inleiding" en elders 
gewichtige resultaten van moeil\ik onderzoek medegedeeld, waar
mede alle latere deskundigen rekening zullen moeten houden. Maar 
de wijsbegeerte wordt toch in 1889 niet uitsluitend gezocht in het 
"herleiden van alle voorstellingen tot haren oorsprong in den 
mensehelijkcn geest", d.w.z. in de leer van het kenvermogen. De 
wijsbegeerte - vernemen wij thans -- heeft drie theorieën te 
leveren, die der wereld, der kenuis en der ideën 1), ongeveer he
antwoordende aan wat de Ouden hedoelden met hunne physica, 
logica en ethiek, terwijl "het onderzoek der algemeene onderstel
lingen omtrent de inrichting (of constitutie) van het zijnde" de 
taak zal zijn der metaphysica 2), wier begrenzing tegenover de the
orie der kennis m.i. moeilijk te bepalen is en ook door LAND niet 
nauwkeurig hepaald wordt. 

Van de helangrijkste vragen, die zich in deze vier deelen der 
wijsbegeerte voordoen, levert de "Inleiding" eene grondige bespre
king, wier doel echter niet is "de wijsgeerige zienswijze van den 
schrijver" te schetsen, maar wei "de (bestaande en erkende) wijs
begeerte", evenwel zoo dat de schrijver te zijner tijd laat uitkomen 
" wat dezen als de (ware en eigenlijke) wijsbegeerte voor oogen 
staat" 3). Inderdaad kan men dan ook LAND'S eigen oordeel over 
vele vragen vrij wel uit de "Inleidiug" leeren kennen, en is hij niet 
ten volle geslaagd in de moeilijke onderneming om "de (bestaande 
en erkende) wijshegeerte" scherp gescheiden te houden van "wat 
den schrijver als de (ware en eigenlijke) wijshegeerte voor den 
geest staat". 

Acht men het noodig die wijsbegeerte door een kunstterm aan 
te duiden, dan zal men licht komen tot de minder gunstig bekende 
uitdrukking van "eclecticisme". Geen der wijsgeeren kon LAND 

ten volle bevredigen; daarentegen erkende h\i dat nagenoeg elk 
hunner 1:ets van waarde, de "groote meesters" veel van waarde 
gegeven hadden. De eclecticus in den gewonen, met een berispende 
bijgedachte gebruikten zin van het woord, is de menseh, die zich 

") Inleiding blz. 12-25. 
') T. a. p. blz. 152-156. 
') T. a. p. blz. 2, 3. 
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bij het vormen van een collectie wijsgeerige leerstukken laat leiden 
door z~in persoonlijke voorkeur. "Zoodra daarvan wordt afgezien" -
zegt LAND - "en de voor allen geldige norm van waarnemen 
en denken de keuze moet bepalen, is een gallsch ander beginsel 
aangenomen, en verdient het voordeel trekken van volbrachten dog
matischen arbeid een anderen naam" 1). 

Zich te houden aan dit "gallsch ander beginsel" is het oprechte 
streven van LAND geweest, een streven dat echter natuurlijk zijn 
doel niet volkomen bereikt heeft. Daarom ligt er ook in LAND 's 
wijsbegeerte hier en daar iets persoonlijks, cn mag men z~ine leer 
tegenover meer eenzijdige philosophischc stelsels inderdaad eclecti
cisme noemen. Mits men zich daarbij maar niet door den naam 
late bedriegen. Het eclecticisme van LAND is hemelsbreed verschil
lend van de gel~iknamige leer V!ln vele eclectici, voor wier opper
vlakkige "praterij" hij de diepste minachting had. 'Vat hij van 
de "groote meesters" overnam was behandeld volgens het voorschrift 
van GOl':THE: 

Was du ererbt von deinen Vätern hast 
Erwirb es urn es zu besitzen. 

Door ingespannen arbeid waren de stellingen, die LAND verkon
digde, zijn eigen overtuigingen geworden, wier gronden hij door
schouwd had en die hij, althans in zijn eenzaam nadenken, soms 
ook in het openbaar tegen tal van bedenkingen had verdedigd. 
I~eerlingen, die zich tot zijn echo gemaakt zouden hebben" zou hij 
niet hebben kunnen uitstaan. Hij heeft ze dan ook niet gevormd; 
zijn "leerling" HEYMANS verkondigde tal van overtuigingen die 
LAliD placht te bestrijden. De door velen als "anarchisch" ge
smade toestand der wijshegeerte sinds het verloopen van HEG:EL's 
school, waarhij iedel' denker vau beteekenis een Ismaël kan heeten, 
wiens hand tegen allen is, en de hand van allen tegen hem, die 
toestand is volgens LAND een .r;ezonde toestand; de perioden van den 
bloei van "philosophische scholen': daarentegen tijdperken, waarin 
het menschdom niet langer· wist wat eigenlijk wijshegeerte mag heeten. 

LAND'S opvatting van de "ware en eigenlijke" wijsbegeerte als 
iets, dat 'niet besUu'l.t, maar waarnaar gestreefd wordt in de ver
schillende wijsgeerige stelsel~, leidde hem natuurlijk tot het nièt 

') T. a. p. blz. 256. 
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ijver bestudeeren van de geschiedenis der philosophie. Hoe schoone 
vruchten die studie gebracht heeft, is algemeen bekend. Voor elk 
der twee grootste denkers, die in Nederland geboren werden en 
daar hun leven doorbrachten, heeft LAND een hlijvende eereznil 
opgericht. Met Dr. J. VAN VLOTEN bel,Orgde hij in 1882 en 1883 
een nieuwe uitgaaf der werken van SPIKOZA. Dat die uitgaaf 
niet alleen een nieuwe, maar ook een aanmerkelijk verbeterde is, 
zullen wij zeker, zoo lliet uitsluitend dan toch voornamelijk, mogen 
toeschrijven aan LAND, die zichzelven b~i het werk bescheidenlijk 
de tweede plaats toekende. Hoeveel studie en vernuft hij aan die 
uitgaaf gewijd heeft, bleek o. a. llit het viertal bijdragen, die hij 
in de jaren 1879, 1881 en 1884 in deze Akademie in verband 
met haar tcn beste gaf. Merkwaardig helder en welsprekend is 
voorts z~ine brochure ,,'rel' gedachtenis van SPI1\OZA" van 1877, die 
een der beste middelen kali heeten om den negelltiemle-eeuwschen 
mem;ch in SPINOZA'S gedachtenkring binnen te leiden. 

Voor GEUI,INCX, den Nederlander uit Antwerpen, zijn vriend 
GEUINCX, zooals hij hem schertsende mocht noemen, heeft LAND 
meer gedaan dan voor SPINOZA. Deze toch werd algemeen geëerd, 
vóórdat 1JA1\D'S uitgave zijner werken kwam. G:rmLINCX gold 
daarentegell voor een model van philosophisehc verkeerdheid, voor 
den vader vall het occasioualisllle, en het occasionalisme zelf voor 
een zoo ongcrUmde leer dat alleen een philosooph daarin vervallen 
kan. - Het is LANn's groote verdienste dat hij - men kan niet 
zeggen • voorgegaan, maar wel . dac'\rtoe opgewekt door den arbeid 
van ED. GRnaI, enkele andere Duitschers en den Gentenaar VAN 
DER HAEGHEN - in de plaats van den GEULINCX der legende den 
echten GEULINCX heeft doen kermen. Van 1891 tot 1893 kon 
hij aan zijn werk de krool1 opzetten door de uitgaaf der drie lijvige 
deelen van ARKoLDI G:rmI,INCX Opera pkilo8ophica, waarop in 1895 
zijne in het Duitsch geschreven mOl1ographie "ARNOLD GEUUNCX 
und seine Philosophie" en de nieuwe herdruk van GEuLINCX' 
werk "Van de hooft-deuchden" volgden. Hier zien wij den zoo 
lang miskenden denker als een rijkbegaafd man, die veel vrijer 
is van de banden der scholastiek dan een zijner tijdgenooten, 
en den weg betreedt, dien KANT ruim honderd jaren later zou 
inslaan. 

De sympathie van LAND voor GEULINCX berust op geestver
wantschap. De "Logica J"c8tituta" van GEULINCX is even streng, 
evenzeer gespeend van meer aantrekkelijke allo!1·ia als de Begin8elen 
der analyti8che logica, die LAND in 1873 ten bate - maar, naar 
ik vrees, niet ten genoegen -- der stu~entel1 uitgaf. Beide ge-
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schriften zijn bestemd voor eerstbeginnenden; heider auteurs moeten 
bij de leerlingen ongeveer den aanleg en de belangstelling onder
steld hebben, die zij zelf bezaten. Wat GEUI.INCX in zijn vijf-en
veertigjarig leven gedaan heeft eischte een dergelijken zwarel1 arbeid 
als LAND zichzelven heeft opgelegd. Nu en dan komen achter de 
droge uiteenzetting van logische en metaphysische onderwerpen bij 
Gm;uNcx een schertsend vernuft en een gevoelig gemoed te VOOl'

schijn, die, hoe strengelijk ook bedwongen door het nuchter verstand, 
niet geheel en al te onderdrukken waren. Wie LAND goed gekend 
heeft, zal dezen trek ook bij hem niet gemist hebben, al is h~i 

sprekender hij GEruNcx, die in zijn jonge jaren een levendigheid 
en een zin voor het komische moet gehad hebben, welke bij LAND 
niet in die mate te vinden waren. 

Vermelding verdient hij dit onderwerp ook nog de studie, aan 
J. F. L. SCHRÖD:ER en zijne wijsbegeerte gewijd in de Gids van 
1877. Om dit werk te leveren had LAND de geboorteplaats van 
SCHRÖDER in vYestphalen bezocht, de werken der professoren vau 
SCHRÖDER te Halle bestudeerd, zich op de hoogte gesteld van 
zekere bijzonderheden uit de geschiedenis van ons zeewezen, de, 
natuurlijk onuitgegeven, dictaten van SCHRÖD1<iR uauwkeurig nage
gaan. Geen wonder dat zijn opstel ons SCImöDÉR veel beter doet 
kennen dan hij vroeger gekend werd. In dit geval ging echter 
zijne warllle s'ympathie voor het karakter en de wetenschappelijke 
verdiensten van den man, wiens leven hij beschreef, niet gepaard 
met diepen eerbied voor den denker. De speciaal-Nederlandschc 
neiging om geliefde theologische meeningen standvastig te hand
haven was hij SVHRöm:R ten slotte machtiger geweest dan de aan
drift tot doorgronden, die zich onder den invloed van z~ine Kantiaan
sche leeraars te Halle bij hem ontwikkeld had. 

-VIII. 

In de laatste twintig jaren van zijn leven heeft LAND zich doen 
kennen als beoefenaar van de wetenschap en de geschiedenis der 
muziek. De eerste aanleiding tot zijne onderzoekingen op dit ge
bied schijnt te liggen in het verzoek van "een onzer nederlandsche 
kunstenaars", dat LAND eens zou nagaan "welke intervallen inder
daad de toonladder der Arabieren uitmaakten" 1). Het eigenaar-

') Versl. en Meded. 3, IX, blz. 246. 
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dige van die toonladdeJ' werd door vroegere onderzoekers gezocht 
in een verdeelillg der geheele toon intervallen van onze octaaf in 
drie gelijke deelen, met onveranderd behoud van de halve toon
intervallen b .. c, e .. f. Zulk een toonladder was in het oog van 
ervaren musici een monstrum. Hadden de Arabieren die toonlad
der inderdaad gebruikt, dan zouden zij daardoor een merkwaardige 
afwijking vertoon en van de algemeen-menschelijke type. Uit LAND.'S 

onderzoek is gebleken dat de Arabieren ook als zangers en toon
kunstenaars mogen gerekeucl worden tot de soort Homo 8apien8. 

Dit onderzoek omvatte zoo velerlei dat er een zeldzame verecni
ging van begaafdheden noodig is om het in te stellen. Vooreerst 
de bestudeering der arahische schrijvers over muziek; voorts een 
helder inzicht in oorsprong en aard der verschillende toonstelsels; 
bekendheid met oude muziekinstrumenten, vooral met de variëteiten 
van de hij de Arahieren zoo geliefde luit; eindelijk een fijn muzi
kaal gehoor, onmishaar vereischte voor de nauwkeurige hepaling 
van de hij experimenten voortgebraehte tonen. 

LAND hezat al die hekwaamllCden en daarhij de Hoodige belang
stelling en yolhardillg om ze toe te passen bij een omvangrijk en 
tijdroovend olJderzoek. Wat hij daarb~j ontdekte wordt door de 
deskundigen op het gehied der muziekwetenschap ten hoogste ge
waardeerd. "LAND heeft" - schrijft mU een hunner, de heel' 
lhNIIU, DE LANGE -- "de opga yen over de stemming van de sna
ren en banden der arabische luit nagerekend en daarbij bevonden 
dat de natuurlijke tOllen gelijk zijn aan (stellen wij) c, d, e, f 
uit het zoogenaamd ditoniseh geslacht der Grieken. Van den hoven
sten toon af werd nu door de Arahieren de berekening yan twee 
heele toollsafstallden (ditonisch geslacht) naar beneden gemaakt, 
waardoor zij twee tonen verkregen, een tusschelJ (' eu d en een tus
schen d en e, welke afstanden, zooals van zelf spreekt, niet gelijk 
zijn aan die van onze moderne gelijkilwevende temperatuur en even
min aan die van het ditonisch of die van het natuurlijke toonge
slacht. Onder den invloed der beschaving van andere volken blij
ken de t-U88chentottelt op verschillende manier gewijzigd te zijn; 
maar de algemeene grondslag van zuivere quarten en quinten bleef 
ondanks alle wijzigingen bestaan." 

"Dit feit is" - zoo gaat mijn zegsman voort - "voor de 
muzikale wetenschap van het grootste belang, omdat langzamerhand 
alle muzikale theorie, zelfs de meest moderne, die zuivere verhou
dingen als eenig vasten grondslag voor muziekwetenschap begint 
aan te nemen." 

Juist iets dergelijks als voor de arabische muziek deed LAND ook 
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voor de javaauHdw, wier zonderlinge klanken het eerst zijn aan
dacht getrokken hadden in 1857,· toen hij bij een studentenfeest 
te Delft de gamelan hoorde bespelen. lIet duurde lang vóórdat hij 
er toe komen kon te voldoen aan zijn wensch om iets meer te 
leeren begrijpen van die zoo vreemde muziek. Na de oplossing van 
de raadselen van de arabische toonladder kwam de javaansche aan 
de beurt. Zoowel te Londen met zijn vricnd ALK\:ANDER .J. EnIs, 
d~n vertaler vall Jha,MHOI.TZ' Lehre der '11ollempfindungen, als te 
Leiden met DANIlU. DE LANm; nam LANO tal van proeven tot be
paling der tonen van de gamelan. Zoo kwam hij tot een helder 
inzicht van den aard der twee toonladders, die de ,Javanen gelJrui
ken, de Salèlldro en de Pèlog. Als een der slotsommen vau zijn 
onderzoek kon hij vaststellen dat, evenals hij de arabische zoo ook 
bij de javaansehe toonladders wel in minder belangrijke bijzonder
heden afwijking hestond van de meer bekende, doch dat desalniette
min ook in dit geval "de algetneene grondslag van zuivere qllarten 
en qllinten" bleef hestaan. Ook den Javaan behoefde men niet, op 
grond van zijne muzikale eigenaardigheden, uit de mellschellsoort 
te verbannen. 

LMm's onderzoekingen over arabische muziek zijn besdll'evell in 
de bijdrage " Over de toonladdet's der arabische muziek" in de 
VerslageIl en McdedeelillgcIl 2 IX (1880), verder in de Acte8 du 
COllfJrè8 ütterna tiO/la I de8 Ori:1!1lta li8te8 de Leide (ISS:)), in een 
artikel van het Vierteljahr8chrUt für JtlU8iku;ÏlJ8ell-8chaft (1886), in 
een particulier schrijven aan· OSCAR .FLF.ISCHER, door dezen vermeld 
en besproken in een ander artikel van dem..elfden jaargang; einde
l~ik in Remark8 Oll the earliest developmeJlt ol arabic JJlUs1.C in de 
Proceedin!J8 of the LOildolt Oriettfal Cong"e88 (1892). Zijne ont
dekkingen over javaansche muziek vindt men 't uitvoerigst in de 
"Voorrede over onze kennis der ja yaansche muziek" , door hem ge
plaatst vóór het werk van Dr. J. GRONE~IAN "De gamelan van 
Jogjakartii" (1890), beknopter in een Note 8ur la 1Jlusique. de l'Ue 
de Java in de Acte8 dit COJlgrè8 intemational de8 Orienta/wte8, 
Session de Genève (1894). 

Van zijn jeugd af was LAND een bewonderaar geweest van OIlze 

oude meesters uit de 16de en 17 de eeuw. Later vond hij gelegen~ 
heid een werkzaam deel te nemen aan het onderzoek dat ons die 
meesters veel beter heeft leeren kennen. N adat hij reeds in het 
Derde Jaarboek der Vereeniging voor Noord-Nederlands muziek~ 
geschiedenis (1S74---HHH), uitgegeven onder den titel van "Bouw~ 
steenen" , verschillende kleinere bijdragen geleverd had, werd hij eerst 
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ijverig medewerker, weldra een der redacteurs van het Tijdschrift 
der Vereeniging voor N oord-Nederlands muziekgeschiedenis. In de 
vier eerste deelen van dit tijdschrift, verschenen in 1885, 1887, 
1891 en 1894, vindt men vele artikels van zijne hand. Daarin 
verscheen ook voor het eerst: "Het Luitboek van 'l1HYSIUS beschre
ven en toegelicht", dat later afzonderlijk is uitgegeven. Inmiddels 
had LAND met zijn gewone dienstvaardigheid J ONCKBWRT bijgestaan 
bij het uitgeven van de Correspondance et oeuvres musicales de 
CONS'I'ANTIN HUYGENS par JONCKBWE'l' et LAND (1882.), wat hem weder 
aanleiding gaf tot eenige onderzoekingen over de HUYGl';NSEN, vader 
en zonen, deels hier in de Akademie, deels elders gepubliceerd. 

Over den arbeid, die noodig was om het Luithoek van 'llHYSIUS 
te heschrijven en toe te lichten, schrijft mij de heer DI'; LANGE: 
"De uitgave van LAND over het Luitboek van 'llHYSIUS toont aan, 
hoezeer deze geleerde bedreven· was in het ontcijferen van de tee
keus, die in verschillende tijden llaast het notenschrift gebezigd 
werden om muzikale gedachten uit te drukken. Immers, om de 
muzikale beteekenis van 'rHYSlUS' luitboek met een bevredigendeu 
uitslag te kunnen heoordeelen was het noodig de muziekwerken, 
in bedoeld boek voorkomende, te vergelijken met allerlei werken, 
geschrevcu voor zangstemmen en opgeteekend in noten of neumen. 
Voor het bereiken van het doel was groote muzikale ontwikkeling 
bij den onderzoeker hoog lIoodig, omdat zonder haar onmogelijk te 
heoordeelen geweest ware, wat in muzikaal opûcht juist of onjuist 
moest worden geacht." 

Het tweede deel. van het Tijdschrift voor Noord-Nederlands 
muziekgeschiedenis bevat als "Bijlage" een in het duitsch gestelde 
"Berichtigung", waarin LAND de vele vergissingen aanwijst, die 
voorkomen in een aankondiging van zijn Luitboek in de MOJlat~
hef te für JJifu8iX:r;e8chz'chte vau 1886. Daarin wordt de naam van 
den recensent niet genoemd, en het ongemotiveerd oorueel, waarbij 
hij LAND gemis aan "Fachkenntniss" voor de voeten wierp en 
smalend opmerkte dat de goede wil niet voldoende is, met den 
mantel der liefde, of der hooghartigheid, bedekt. Wie deze "Be
richtigung" vergelijkt met de polemische geschriften uit LAND'S 
jeugd, zal in sterke mate den indruk krijgen dat het Jevel1hem in 
dit opzicht veel,. en veel goeds, geleerd heeft. Kalmer en meer 
afdoend verweer tegen onbillijke en neuswijze· critiek is wel niet 
mogelijk. N aar een antwoord van den onhandigen recensent heb 
ik te vergeefs gezocht. Wel vond ik een aanbeveling om vooral 
LAND'S "Berichtigung" te lezen, door hem tot de lezers der MonaÛ5-

hef te gericht. Uaarmede kon LAND tevreden. zijn. 
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Het eenige wat de meergenoemde deskundige bij I~AND'S arbeid 
op muzikaal gebied "te betreuren" vindt, is "dat deze geleerde 
slechts over enkele muzikale onderwerpen geschreven heeft." "Ware 
't niet" - zoo gaat hij voort - "dat zijn andere wetenschappe
lijke ondermekingen b\lna al zijn tijd in heslag hadden genomen, 
dan zon h\j de man geweest zijn, die op muzikaal-wetenschappelijk 
gebied den weg had kunnen wijzen om te komen tot een histori
sche beschrijving vall de logische ontwikkeling der muzikale theorie. 
Hij had een zeer helder inzicht in het wezen der muziek en tevens· 
een genialen blik op wat men de kern zou kunnen noemen van 
de meest uiteenloopende theorieën over muziek." 

IX. 

Kan het u verwonderen dat de meer volledige kennismaking met 
den reuzenarheid, dien LAND volhracht heeft, in verhand met het 
plot..'ieling einde vau zijn werkdag, mij deed denken aan de klacht 
over de kortheid van den levensduur, ook van groote vernuften, door 
KAN1' in zijne Aldhropo!ofJie geslaakt? Van 1872 ar was LAND te 
Leiden, en in de \'ac~llltie dikw~ilR elders, meer dan twintig jaren lang 
rusteloos aan het werk, slechts een enkele maal daarin gestoord 
door niet langdurige ongesteldheid en eens door de vervulling vau 
het Rectoraat in den cursus van '85-'86, voor hem niet veel 
anders dan een lastige ambtsplicht, die hem trouwens aanleiding 
gaf tot het opsporen van allerlei bijzonderheden uit de geschiedenis 
der universiteiten, in zijn rectorale rede en elders medegedeeld. 
Diep werd hij in 't begin van '74 geschokt door 't verlies van zijn 
oudste zoontje; maar overigens had hij geen huiselijke rampen te 
betreuren. Hij zag. zijne twee andere kinderen, dochter en zoon, 
voorspoedig opgroeien. Zijn geliefde moeder mocht hij behouden 
tot in IS 81, ve~e lange jaren na de dagen, waarin z\i bij een be
zoek te Neuwied in 1844 en een daaraan geknoopt reisje langs 
dell Rijn tot de overtuiging gekomen was dat zij "over den lasti
gen jongen nièt ongerust meer" behoefde. te zijn. Zoo leidde hij 
èen gelukkig leven, totdat hij kort vóór de herdenking van zijn 
25-jarig huwelijk in den zomer van 1895 getroffen werd door een 
aanval van apoplexie, die hem noodzaakte rust te nemen. Weldra 
bleek het onvermijdelijk dat hij zijn ontslag nam. Thans had hij 
te Arnhem levende, "der wereld al zoowat afgestorven en der aka-
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demische vooral" 1), gelegenheid die echte religieusiteit aan den dag 
te leggen, die h\j in GElJLINCX bewonderde. Het godsdienstig ge~ 

loof van zijne jeugd, dat zich bijv. duidelijk uitspreekt in de te 
Londen gehouden leerredenen, was niet bestand geweest tegen zijn 
wijsgeerig onderzoek. "De godheid" - zoo eindigt zijn Leidsche 
oratie van 1872 - "staat hoog boven alle persoonlijkheid, en hare 
werh..aamheid hoven die van den geest." In het geloof aan de 
persoonlijkheid van den grond der wereld zoekt LAND het kenmer
kende van den godsdienst. Religie daarentegen is voor hem de 
inhoud van een ander begrip, namelijk "vertrouwen, eerbied, liefde 
jegens den grond van ons bestaan of de hoogste macht, waannede 
wij te rekenen hebben." Die hoogste macht wordt in den regel 
door den religieusen mensch als persoon gedacht en zijne religie 
gaat daardoor met godsdienst gepaard; maar onvermijdelijk is dit 
niet, zooals PLATO en SPINOZA, door en door religieusemaar on
godsdienstige· denkers, kunnen bewij7.en 2). 

Of dit bestaan van religie bij een bepaald persoon mogelijk is 
anders dan als wijzigingsvorm van vroeger bestaanden godsdienst, 
is een vraag, wier behandeling ik bij LAND te vergeefs gezocht 
heb. Maar hoe zijne religie ook ontstaan moge zijn, zeker voelde 
hij die leyendig. Zij stelde hem in staat met kalmte de zware 
bezoeking te dragen, die zijn gedwongen werkeloosheid voor hem 
was. Voorzichtig levende, dagelijks wandelend in de hem zoo ge
liefde omstreken van Arnhem, zorgvuldig verpleegd door vrouwen 
dochter begon hij te hopen dat hij zijn afgebroken levensdraad zou 
kunnen voortspinnell. Hij schreef in het Engelsch een geschiedenis 
del' wijsbegeerte in Nederland voor een serie werken, die Prof. 
KNIGH'l' zou uitgeven, een geschrift dat wegens moeilijkheden van Prof. 
KNIGHT met zijn uitgever, niet in het Engelsch verschijnen zal 
maar in het Hollandseh, vertaald door LAND'S leerling, Mr. C. VAN 
V OJJLENHOVEN. - Wie dit werk gelezen heeft, vooral in het Engelsch, 
waarbij de vertaling van vele hollandsche plaatsen van bijzonder 
meesterschap over heide talen getuigde, zal erkennen dat LAND'S 
geestkracht onverzwakt was. Maar wie het - zooals ik - in zijn 
eigen handschrift las, en de met beverige haud gestelde onduide
lijke letters vergeleek met het vroegere, zoo merkwaardig flinke 
handschrift, moest inet droefheid vervuld worden en kon er zich 
niet over verwonderen dat de pen aan den schrijver ontviel vóór-

') Uit een brief van LAND geciteerd door v. V. in het Algemeen Nederlandsch Stu
denten-weekblad Minerva van 6 Mei 1897. 

') Inleiding, blz. 401, 402. 
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dat hij het slot had bewerkt, waarin hij nogmaals van SPINOZA en 
van GEHINCX had willen spreken. 

De eerste warme dagen v.an 1897 brachten hem een nieuwen 
aanval zijner kwaal en, na een ziekbed van twee dagen, op 30 
April een kalm en pijnloos einde. Op 3 Mei daaraanvolgende, een 
schoonen lentedag, werd zijn stofrel~ik overschot ter ruste gelegd 
op de begraafpla.:'tts te Arnhem, en getuigde zijn oude vriend W. 
F. R. SURINGAR, diep bewogen, van de droefheid, die velen ver
vulde. 

Moet ik het toeschrijven aan de bevooroordeeldheid van den 
levensbeschrijver, dat ik met groote bewondering vervuld ben voor 
het leven, dat LAND geleefd heeft? - Ik geloof het niet. Dat 
leven kan inderdaad gezegd worden te beantwoorden aan GOETHE'S 
uitspraak: "Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter 
die }'ülle" - een uitspraak, die GOETHE tot mijn verbazing 
algemeen toepasselijk schijnt te' vinden. Veel te weten, veel te 
begrijpen en bovenal de liefde te verdienen van hen, die hij waar
deerde, -- dat wa.'l het ideaal van LAND'S prille jeugd. Hoeveel van 
die droombeelden heeft hij op rijper leef tij rl zien verwezenlijken! Op 
allerlei gcbierl heeft hij de oplossing mogeIi zoeken VlUl moeilijke 
vragen, en in vele gevallen heeft hij die oplossing gevonden. Maar 
llIecr bevredigend dan zijn antwoorden op al die vraagstukken over 
Oostersche taal, letteren en geschiedenis, over theorie der muziek, 
logica, metaphysica, psychologie - veel meer bevredigend is de op
lossing, die hij gegeven heeft van de vraag ~ "Hoe behoor ik te 
leven p" 

Hij had zich die oplossing waarlijk niet gemakkelijk gemankt. 
"Wie zich om der waarheid wil aan de beschouwing" - d. w. z. 
aan het, leven van den onderzoeker - "wijdt" - heeft hij terecht 
gezegd - "kan niet verwachten daarom door andersdenkenden geacht 
te worden. Hij mag zich niet ontveinzen dat hij geduld wordt, in 
zóo verre hij mede aan het bedrijvende leven deel lleemt,· en zich 
doet kcnnen als hulpvaardig en bescheiden, rein van zin, verdraag
zaam zonder zijne overtuiging te verloochenen" 1). 

LAND had het op zijn moeilijken weg zoo ver gebracht niet 
alleen geduld, maar bewonderd en vereerd te- worden door allen, 
die hem nader kenden. Groot was die kring niet; want LAND stelde 
èn als schrijver èn als docent al te hooge eischen om een breede 

') Inleiding, blz. 485, 486. 
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schare van geestdriftige bewonderaars om zich heen te verzamelen. 
Maar in den betrekkelijk kleinen kring van oude vrienden, oudere 
en jongere leerlingen, vond hij groote liefde en grooten eerbied. 
Ook wie zijn besliste voorkeur voor het "beschouwend" le.ven een 
zwakheid achtte en me ellen mocht dat meer deelneming aan het 
"bedrijvende" den mensch beter past, kon niet nalaten te erkennen 
dat deze kenner en vriend der wijsbegeerte een degelijk geleerde, 
een man van fijnen smaak en een uitnem~end mensch was. 
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LUS r!, DER GESCHRIFr!'EN 

VAN 

.T. P. N. LAND. 

In deze lijst, voo,' wier volledigheid ik, ondanks veel 
dam'aan bestede moeite, niet kan instaan, zijn de afzonderlijk 
uitgegeven we/'ken van de artikels, in tijdsclll'iften en "bun
dels" '1cp/aatst, ondel\.eheiden door ze met meer sprekende 

lette/'s te drukken, en wel zoo dat de lJ1'ochlwes gespatiee"d 
'1t'û,'ukt staan, de boekdeelen met klein-kapitaaldl"uk z ifn aan
rleueven. Van de dagblada.rtikelen, waal' van mij er twee van
ouds bekend waren, die in het Levensllericltt ve!'1neld wOl'den, 
heb ik er hier geen opgenomen, onuiat het opsporen van de 
mij onbekende al te tiidroovenrl bleek. 

C. B. S. 
-------- .. __ . ---~----~--

1854·. Drie duitsche gedichten in "Asters, Dichtbundeltje, bij een
verzameld door eenige H.H. studenten te Leyden, Utrecht 
en Deventer, (uitgegeven ten voordeele van het Leydsch 

. Observatorium) Leyden, .Jacobus Hazenberg Corns. zoon, 
1854." 

Viking 
Vom Schildesklang. 
Harfenmärchen 

blz. 14-17 
" 39--4·2 

" 
55-61 

1855. Een duitsch gedicht III den Almanak van het Leidsch stu
dentencorps voor 185.5, getiteld: 

Sällgerweihe. blz. 175-178 .. 
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ltl56. .ToA~NEs BISCHOF VONEpHESOS, DER ERSTE SYRISCH1<~ KmCHEN

HIS'fORJKER. Einleitende Studien (Leyden 185ü). 

Over de ware opvatting en behandeling der lheolOfJ'ia 'IW

tllrali8. Godgeleerde B~idragen, 1856, blz. 353-385. 

Een christenzcndeling in de zesde eeuw. Gids, 1856, I, blz. 
761-7Dl. 

Wijsgeerige propaedeutiek. Aankondiging van "Grondtrekken 
der empirische Psychologie en Logika van Dr. ,Tos. Beck, 
Groot-Hertogel~jk l3adenscll Geheim-Hofi·aad. Naar den 
vierden onveranderden druk. Uit het Hoogduitseh. Voor 
Nederlanders bewerkt door ,T. Vriend, Kampen, 1856." 
Godgeleerde B~idragen, 1856, blz. öGO--()7G (anonym). 

Syrische bijdragen tot 
llllS de Firgiltita te. 
1005-1023. 

de patristiek. I Clemens Roma
Godgeleerde Bijdragen, 185(), blz. 

1857. Syrische bijdragen tot de patristiek. 1I Bardesanes de Falo. 
Godgeleerde B~idragen, 1t;57, blz. 470-"t83. 

1858. Disputatio de Carmine Jacobi. L. B. 1858. 

Syrisehe studiën te Londen. Algemeene Konst- en Letter
bode, N°. 14 en 15 van het jaar 1858. 

Dr. Cureton's Syriac Gospels. Extracted from "the JourIlal 
of . saered literature and biblical record" for October 
1858 (for private use), London (overdruk van 24 blz.). 

1859. De nieuwe syrische ban'dscbriften op de Leidsche Biblio
theek. Algemeene Konst- en Letterbode, N°. 3 van het 
jaar 1859. 

Cureton' s Syrische evangeliën en het . origineel van Mat
thaeus. Godgeleerde Bijdragen, 1859, blz. 724-758. 

]860. De wetenschap der godsdienst en de godsdienst der 
wet en s c ba p. Een kritische brief over het jongste mani
fest van "De Dageraad". Brochure bij P. N. van Kam
pen-, Amsterdam, 1860 (.anonym). 
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1861. De Koràn en de wording van den Islàm. Gids, 1861, I, blz. 
(H7-663. 

" 

Over den oorsprong en het wezen van het Buddhisme. 
Godgeleerde Bijdragen, 1H61, blz. 177-211. 

Over het verhaal van Bileall1. Godgeleerde Bijdragen, ISGl, 
blz. 881-933. 

1 k62. ANECDOTA SnuAcA collo edid. explic .. J. P. N. Land. Vol. 1. 

1863. 

" 

1804. 

" 

" 

Symbolae Syriacae, 1H62. 

Nog iets over den naam Peshlttû (Nn~tt'!)) der oudste syrische 
bijbelvertaling. Godgeleerde Bijdmgell, 1862, blz. 479-485. 

Een wijsgeerig programma. (Naar aanleiding van .Jhr. 13. H. 
C. K. van der' Wijek "De oorsprong en de grenzen der 
kennis", Groningen, 18(3). Godgeleerde Bijdragen, 1863, 
blz. 545-581. 

Israëls godsdienst vóór Mozes. Gids, 1863, lIl, blz. 20!J-273. 

Dienstbare wijsbegeerte. (Naar aanleiding van "Het Wezen 
der kennis. Een Leesboek der Logika door Mr. C. vV. 
Opzoomer.") Gids, 1864, II, blz. 369-424. 

Ben nieuwe lichtstrlk'tl op het oude verbond. (Naar aanlei
ding van R. Dozy "De Israëlieten te Mekka".) Nederl. 
Spectator, 1864, blz. 227-229 . 

. Syrische manuscripten in het British Museum. Nederl. 
Spectator, 1864, blz. 273. (Een schrijven aan de Redactie, 
door haar aldus betiteld.) 

Over den zamenhang tusschen weten en gelooven. 
Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraar&'tmht aan 
het Athenaeum Illustre te Amsterdam, den 10 October 
1864 uitgesproken door J. P. N. Land. 

lt!65. Eldad, Num. XI : 26. Godgeleerde Bijdragen, 1865, blz. 
'183, 184. 

" 

" 

De afgoderij van Israël in de woestijn. Godgeleerde B\idragen, 
1865, blz. 286-300. 

Het verbaal van Datan en Abiram en de Levitische geschied-. 
kunde. Godgeleerde Bijdra.gen, 1865, blz. 977-991. 

Jaarboek 1898. 4 
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1865. Van de Velde's nieuwe schoolkaart van Palestina. Nederl. 
Spectator, 1865, blz. 412, 413. 

lS<Hi. Nog iets over het verhaal van QOI'ach, Datan en Abiram. 
Godgeleerde Bijdragen, IS()(), blz. 4Hî-438. 

I S()7. Professor Rutgers en de tweede Jesajas. Theologisch 'rijd
schrift, 1867, blz. 189-211. 

" 

1 S68. 

Nog eens Oosterlingen. (Naar aanleiding van R. Dozy 
"Oosterlingen"). ~ederl. Spectator, 18fi7, blz. \)8, H9. 

Een dichter en een geoloog over den Sinaï. N ederl. Specta
tor, 1867, blz. 171. 

A.NECDoTA SYRIACA coii. edid. explic. J. P. N. Land. Vol. Il. 
.Joannis Episcopi Ephesi monophysitae scripta historica 
quotquot adhnc inedita supererant. L. B. 1868. 

Ons hooger onderwij s door Dr. J. P. N. Land, Hoog
leeraar te Amsterdam. Brochure. K. H. Schadd, Amster
dam, 18G8. 

Over den godsnaam m:-r en den titel ~:ll 'rheologisch Tijd
schrift, 1868, blz. 156-176. 

I ~(H)' HEBREEUWSCHE GRAMMATICA 'J'I<;N DIENSTE VAN HET HOOG ER 

O~DERWJ.JS. Eerste stuk. De leer van de klanken en die 
van de woorden. Amsterdam, 18fH). 

Nog iets over den godsnaam rnrr· 'rheologisch Tijdschrift, 
1869, blz. 347-363. 

1870. ANECDOTA SYlUACA collo edi{l. explic. J. P. N. Land. Vol. lIl. 

" 

Zachariae Episcopi Mitylenes aliorumque scripta historica 
Graece plerumque deperdita. L. B. 1870. 

Over uitspraak en spelling voornamelijk in de 
Nederlandsche taal door J. P. N. Land. Brochure bij 

. P. N. van Kampen, Amsterdam, 1870. 

De nieuwe richting in de Hebreeuwsche grammatica. Theol. 
Tijdschrift, 1870, blz. 63-83. 

Aankondiging in een fransch tijdschrift van een werk met 
den titel: Etude sur les facultés intellectuelles et mora-
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" 

1872. 

" 

" 

" 

1873. 
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les dans leur état normal et dans leurs manifestations 
anomales chez les aliénés et chez les criminels par Pros
per Despine, docteur en médecine. Paris, P. Savy 1868. 
(3 blz., geteekend: .T. P. N. Land, Professeur de philo
sophie à l'Université d'Amsterdam, décembre lS70.) 

Het keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling van 
Dr. A. Pierson, toegelicht door Dr. J. P. N. Land, 
hoogleeraar te Amsterdam. Brochure b~i P. N. yau Kampen, 
Amsterdam, 1871. 

De wording van staat en godsdienst in het oude Israël. 
Gids, 1871, IV, blz. 1-40, 243-275. 

De smeekschriften der Malabaarsche Christenen. Bijdragen 
tot de Land- en Volkenkunde van Nederl.-Indië, uitge
geven door het Koninkl. Instituut voor de Land-, TaaI
en Volkenkunde van Nederl.-lndië. 3de volgreeks, 6de Deel, 
(1871), blz. 135-166. 

In zake Opzoomer c. Spruyt.. Nederl. Spectator, ] 871, blz. 
381-383. 

De hoofdstad zetel van hooger onderwijs. l<'eestrede 
hij het 240-jarig bestaan van het Athellaeum Illustre te 
Amsterdam, den 8"tell Januari 1872 uitgesproken door 
Dr. J. P. N. Land, hoogleeraar te Amsterdam. P. N. 
van Kampen, 1872. 

De eenheid van den geest. Redevoering ter aanvaarding 
van het hoogleeraarsambt aan de Leidsclle Hoogeschool, 
den 18 November 1872 uitgesproken door Dr .. T. P. N. 
Land. Leiden, S. C. van Doeshurgh 1872. 

Een nieuwe Anti-Kant. (Naar aanleiding van W. Scheffer: 
Wijsgeeren en wijsbegeerte van den nieuweren tijd.) 
Neder!. Spectator 1872, hlz. 36, 37. 

Drie psalmen verklaard (Ps. 68, 120, 133r '1'heol. 'l\idschrift, 
1872, blz. 540-576. 

Beginselen der analytische logica. Een schets, ten 
gebruike bij de academische lessen ontworpen door J. P .N. 
1Jand. Met een plaat. Leiden, E. J. Brill, 1873. 

4* 
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1873. Lihri Syriaci: 12 hlz. uit den Catalogus Codd. Orient.alium 
Lugd. Bat.av., waarbij opgemerkt wordt: accumtissima 
descriptio horum lihrorum dehetur Voo CIc. ,J. P. N. Land. 

1874. Kritische Zedeleer. Gids, 1874, Il, hlz. 1-39. 

Over twee onuitgegeven redacties van den PhyBiologu8. Ver
slagen en Mededeelingen van de Koninkl. Akademie, Afd. 
Letterkunde, 2de Reeks, Deel IV (1874), hlz. 248--275. 

Symholisch idealisme (naar aanleiding van de discussie over 
het vlugsehrift van ] 871 tegen Dr. A. Pierson). Nederl. 
Spectator, 1874, hlz. 412, 413. 

1 S 7 4 -- IS 81. Eene hijdrage en verschillende aallteekeningen in de 
"Bouwsteenen. Jaarhoek van de vereeniging voor Noord
Nederlands muziekgeschiedenis". Derde Jaarboek, (1874--
18S1). 

De koorhoeken vau de St. Pieterskerk te Leyden 
(gedateerd Decemher 1880) ............ hlz. 37-48 
Aanteekening over J. A. Ban 1). . . . . . . 48 

" 

" 
" 

" " 

" 

Elias Bronnemüller .. 
Psalmen van Claudijn 

Ie Jeuue ........ . 
Theodoor Craanen. . . 
Adriaan Kuckelico ... 
D. Mostaert en de 

Solmisatie. . . . . . . . 
'V. L. Mahne ..... . 
W. Oudshoff ...... . 
Franciscus van Schooten 
Wolfiml Senguerd ... 
G. Voetius ......... 
Bonaventura Vulcanius 
Fr. Ad. Widder .... 
d'Outrein .......... 
Archibarhitos . . . . . . . 
Bernouilli .......... 
Meursius .......... 
Scaliger. .......... 
C. Schuijt ......... 

') Deze aanteekening en de volgende zijn door Land niet gedateerd. 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4U 

50 
60 

HO 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
64 

106 
106 
114 
114 
114 
122 
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] 875. ANECDOTA SYRIACA collo edid. explic. J. P. N. Land. Vol. 
IV. Otia Syriaca. L. B. 1875. 

Overtuiging. Gids, 1875, I, blz. 1-69. 

1876. PRINCIPLES OF' HEBREW GRAMMAR, translated from the Dutch 
by Reginald Lane Poole. 2 Parts. LOlldon, 1876. (Wegens 
de vele correcties van Land kan deze vertaling voor een 
tweede uitgaaf gelden.) 

" 

Brentano's logical innovations. Mind. Vol. I (Hl7(»), blz. 
289--292. 

De zoogenaamde Hierosolymitaansehe Bijbelvertaling. Ver
slagen en Mededeelingen van de Koninkl. Akademie, Afd. 
Letterkunde, 2de Reeks, Deel V (1876), blz. 196-209. 

On a su pposed improvement in forma110gic. Verslagen en 
Mededeelingen van de Koninkl. Akademie, Afd. Letter
kunde, 2de Reeks, Deel V (1876), blz. 358-373. 

1877. Ter gedachtenis Va.ll Spinoza. Uitgesproken in de 
akademische lessen van 24 Februari 1877 door J. P. N. 
Laud. Leiden, E. J. BriU, 1877. 

" 

Kant's space and modern mathematics. Mind, vol. Il (1877), 
blz. 38-47. 

J .. F. L. Schröder en zijne wijsbegeerte. Gids, 1877, lIl, blz. 
1-64. 

1878. Schotsche wijsgeeren aan Nederlandsche hoogescholen. Ver
slagen en Mededeelingen van de Koninkl. Akademie, Afd. 
Letterk. 2de Reeks, Deel VII (1878), blz. 168-185. 

" 
Philosophy in the Dutch Universities. Mind, Vol. III (1878), 

blz. 87-105. 

Erdmann "Die Axiome der Geometrie. " Critical N ote in 
Mind, Vol. III (1878), blz. 551-555. 

1879. Een vergeten origineel van SpinOZl"L Nederl. Spectator, 1879, 
blz. 157, 158. 

" 
C. B. Spruyt "Proeve van eene geschiedenis van de leer 

. der aangeboren begrippen." Critica! Note in Mind, Vol. 
IV (1879), blz. 591-596. 
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1 ti80. Over de eerste uitgaven der brieven van Spino7Al. Verslagen 
en Mededeelingen van de Koninkl. Akademie, Afd. Let
tel'kunde, 2de Reeks, Deel IX (IS80), blz. 144-15G. 

Over de toonladders der arabische muziek. Verslagen en 
Mededeelingen van de Koninkl. Akademie, Afd. Letter
kunde, 2de Reeks, Deel IX (1880), blz. 246--298. 

1881. J!'. Pollock "Spinoza". Critical Note in Mind, Vol. VI (1881), 
blz. 131-137. 

Ervaringswijsbegeerte. (Naar aanleiding van 't gelijknamig 
werk van Dr. H .• T. Betz). Nederl. Spectator, 1881, blz. 
226, 227. 

1882. BENEDICTI DE SI'INOZA Ol'ERA QUOTQUOT REPl<:R'l'A SUNT. Recog
noverunt. J. van Vloten et J. P. N. Land. Volumen prius. 
Hag. Comit. lSS2. 

" 

" 

HUYGENS. CORRESPONDANCE ET Ol<:UVRES MUSTCALES. Puhliées 
pa.r W .• T. A. Jonckhloet et J. P. N. Land. Leyde 1882. 

Spinoza .. Four essays by J. P. N. Land, KUlloFischer, 
.T. van Vloten and Ernest Renan. Edited by prof. Knight. 
London, 1882. 

Over de uitgaven en den tekst der Ethica van Spinoza. 
Verslagen en Mededeelingen van de Koninkl. Akademie, 
Afd. Letterkunde, 2de Reeks, Deel XI (1882), blz. 4-25. 

De PatllOdia van COllstantijn Huygens. Verslagen en Mede
deelingen van de Konillkl. Akademie, Afd. Letterkunde, 
2de Reeks, Deel XI, (1882), blz. 116-122. 

Over vier drukken met het jaartal 1670 van Spinoza,'s 
TractatU8 theolofJico-politicu8. Verslagen en Mededeelingen 
van de Konil1kl. Akademie, Afd. Letterkunde, 2de Reeks, 
Deel XI, (1882), hlz. 148-159. 

Een wijsgeer tegen wil en dank. (Naar aanleiding van Dr. 
V. A . .Tulius "Beschouwingen over de grondslagen der 
natuurkunde".) Gids 1882, I, blz. 530-548. 

J. v. M. een correspondent van Spinoza. Nederl. Spectator, 
1882, blz. 54. 

A study of Spinoza hy James Ma.rtineau. Nederl. Spectator, 
1882, blz. 390, 391. 
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1883. BI<:NEDlCTI DE SPINOZA OPERA QUO'l'Quo'r REPER'l'A ISUN'!'. Recog
noverunt .1. van Vloten et J. P. N. Land. Volumen 
posterius. Hag. Comit. 1 H83. 

18K4. Over de nieuwe uitgave der werken en de portretten van 
Spinoza. Verslagen en Mededeelingell van de Koninkl. 
Akademie, Afd. Letterkunde, 3de Reeks, Deel I (1884), 
blz. 225-240. 

lS85. Over papieren van COllstalltijn Huygens en zijne zonen. 

" 

" 

Verslagen en Mededeelillgell van de KOllillkl. Akademie, 
Afd. Letterkunde, 3de Reeks, Deel II (1885), blz. 52-71.. 

Aankondiging van H. Was "Plato's Politeia". Theolog. 'rijd
schrift, 1885, blz. 451-458. 

Recherches SUl' l'histoire de la gallllue arabe. Artes du sixièmc 
congrès international des Orientalistes, tenu en 181:'\3. 
Vol. Il, Section 1. Sémitique p. 35-168. (De over
drukken hebben het jaartal 1884.) 

Essai de notation lllusicaie chez les Arahes et les Persans. 
Bijdrage van .T. P. N. Land tot de "Etudes archéolo
giques, linguistiques et historiques dédiées à M. Ie Dr. 
C. Leemans à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
sa nomination aux fonctions de Directeur du Musée 
Archéologique des Pays-Bas, Leide, 1885", blz. 315,310. 

In Deel I van het 'fijdschrift der Vereeniging voor Noord
Nederlands muziekgeschiedenis (1885) de volgende ar
tikelen : 

'{'wee liedjes uit de v\iftiende eeuw (gedateerd 
27 December 1881) 

De melodie van het 10 Vivat (October 1881) 
Aanteekeningen op zangw~izen in den N e

dcrlandschen Gedenck-clanck van Adrianus 
Valerius ............ (October 1881) 

De geschiedenis van het toonpeil volgens 
engelsche onderzoekingen (Maart 1883) 

Quirinus van Blankenburg en zijne Fuga 
Obligata ............... (Mei 1882) 

Joan Albert Ban en de theorie der toon-
kunst ................ (Maart 1882) 

blz. 

" 

" 

" 

" 

" 

10- 16. 
16- 20. 

20- 26. 

65--- 90. 

90-- 95. 

95-112. 
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Het Luitboek van 'rhysins beschreven en 
toegelicht. 

Inleiding I, II ........ (voorjaar 1884) blz. 129-. 14li. 
Overzicht van den inhoud. 

Eerste Afdeeling . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 146--H)6. 
N ederlandsche wereldlijke zangwijzen. 

Het Luitboek van 'rhysius beschreven en 
toegelicht. (Vervolg). 

Tweede Afdeeling. . . . . . . . . . . . . . . .. " 205-22(i. 
Engelsche zangwijzen. 

Derde Afdeeling. . . . . . . . . . . . . . . . .. " 226-265. 
Fransche zangwijzen, 

en de volgende aallteekeningen: 

Rhedanus, een lnitcnist uit Rheden ......... . blz. :202. 
Balletzius uit Holland .................... . 

" 
203. 

De violist Petit in Holland ................ . 
" 

203. 
Muzikale "Bul'germellschen" te Amsterdam 

(XVlIlde eeuw) 
" 

204. 
Koorzangers(?) te Kampen (XIV de eeuw) ..... . 

" 
204. 

lSS6. De oude en de nieuwe universiteit. Redevoering uit
gesproken op den 311 den verjaardag der universiteit te 
Leiden, 8 Februari 1886, door Dl'. J. P. N. Land, Rector 
Magnificus. Leidcu, E. J. Brill, 1886. 

" 

Verslag van de lotgevallen der universiteit in het 
afgeloopen jaar, uitgebrachtden2ptcil September 1886 
door Dr. J. P. N. Land, bij het overdragen dcr waar
digheid van Rector Magnificus IUfn Dr. H. G. van de 
Sande Bakhuyzen. (Schijnt niet afzonderlijk uitgekomen 
te zijn, maar is te vinden in het Jaarboek der Rijks
universiteit te Leiden 1885-1886.) 

1~ollsehriftversuche und Melodieproben aus dem muhammeda
nischcn Mittelalter. Vierteljahrschriit für Musikwissenschait, 
II (1886), blz. 347-357. 

Schrijven aan Oscar Fleischer, door dezen afgedrukt in zijn 
uitvoerige aankondiging van Land's Recherches SUl" rhis
toire de la gamme arabe, blz. 503 van hetzelfde tijdschrift. 
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Aardr~jkskundige fragmenten uit de syrische litteratuur der 
zesde en zevende eeuw. Verslagen en Mededeelingen van 
de Koninki. Akademie, Afd. Letterkunde, 3de Reeks, 
Deel lIl, (1S87), blz. 164-194. 

Arnold Geulincx te Leideu. Verslagen en Mededeelingen 
van de Konillkl. Akademie, Afd. Letterkunde, 3de Reeks, 
Deel lIl, (1887), blz. 277-328. 

In Deel II van het 'rijdschl'ift der Vereeniging voor N oord
Nederlands muziekgeschiedenis (1887) de volgende arti
kelen: 

Het Luitboek van 'rhvsius beschreven en 
ol 

toegelicht (vervolg). 
Vierde Afdeeling ................... . blz. 1- 24 

Zuid-Europeesche zangwijzen. 
Vijfde Afdeeling .................... . 24- 57 

Geestelijke zangwijzen. 
Zesde Afdeeling .................... . 

" 
109-155 

Kerkelijke compositiën. 
Zevende Afdeeling. . . . . . . . . . . . . . . . 156--175 

Zelfstandige luitrnuziek. 
Achtste Afdeeling. . ................ . 177-195 

Danswijzen. lnheemsche dansen. 
Negende Afdeeling .................. . 

" 
278--297 

Dansw\izen. Allemandes. 
'1'iende Afdeeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297---318 

Danswijzen. Pavanes. Pass'emezzi. 
Elfde Afdeeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" 
31S--351 

Danswijzen. Gaillardes. Voltes. 

Het volmaeckte klaenwier van Joan Albert 
Ban. . . . . .. . ....... (October 1882), 57-- 61 
en ééne aal1teekening, 
Koorzangers te Kampen (XIV de eeuw),,, 18 

Als Bijlage voor de leden bevat dit Deel II het stuk "ZUl' 

Berichtiging" (zie Levensbericht, blz. 41). 

De gedenkschriften van een monophysiet uit de zesde eeuw. 
Verslagen en Mededeelingen van de Koninkl. Akademie, 
Afd. Letterkunde, 3de Reeks, Deel V (1888), blz. 237-271. 

Nieuwe Spinozalla .. (Naar aanleiding van een artikel van 
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1888. 
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L. Steiu in het Archiv für Geschichte der Philosophie). 
Nederl. Spectator, 1 ti 88, blz. '247. 

Aankondiging van "Nagelaten Geschriften van Mr. H. du 
Marchie van Voorthuyzen, uitgegeven door Mr. A. G. 
de Geer. Eerste Deel." Philos. Monatshefte 1888, blz. 
207-225. 

Aankondiging van het Tweede Deel van hetzeifde werk. 
Philos. Monutshefte 1888, blz. 581-587. 

1889. HET LVITBOEK VAN THYSIUS beschreven en toegelicht. Amster
dam, 1889. 

" 

INI,EIDING TOT DE WIJSBI<:GEER'l'E. 's Gravenhage, Martinus 
Nijhoff, 1889. 

JOANNIS EPISCOPI EPHESI COMMENTARII DE BEATIS ORIEN'l'ALIBUS, 
Lat. verterunt W. J. van Douwen et J. P. N. Land. 
In de Verhandelingen der Koninkl. Akademie, Afd. Let
terkunde, Dl. XVIII (1889). 

Aankondiging van "J. de Haas Jr. Inleiding tot de w~ishe
geerte". 'l'heol. Tijdschrift, 1889, blz. 515-523. 

De bibliotheek van Spinoza. (Naar aanleiding van den "In
ventaire des livres formant la bibliothèque de Béllédict 
Spinoza par A. J. Servaas van Rooijen".) Nederl. Spectator, 
1889, blz. 117-119. 

Paard = redeloos. (Naar aanleiding van 't nieuw-grieksche 
woord alof/on voor paard.) Neder!. Spectator l8tl9, blz. 180. 

Na het feest van Giordano Bruno (17 Febr. 1600 -- 9 
.Juni 188~)). Nederl. Spectator 1889, blz. 212,213. 

18HO. DE GAMELAN TE JOGJAKARTA door Dr. J. Groneman. Uitge
geven, met eene voorrede over onze kenni8 der javaaJl8che 
muziek, door Dr. J. P. N. Land. In de Verhandelingen 
der Koninkl. Akademie, Md. Letterkunde, Dl. XIX (1890). 

" 

Spinoza's Entwicklungsgang. (Aankondiging van het gelijk
namig werk van Dr. A. BaltzeI' en den "Inventaire des 
livres etc. van Scrvaas van Rooijen.) Philosoph. Monats
hef te, 1890, blz. 76-91. 

Een diplomaat als wijsgeer. (Aankondiging van ,,'l'he philo
sophy of civilisation, a sociological study by .Tan Helenus 
Ferguson".). Nederl. Spectator, 1890, blz. 27-29. 
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l890. Een meuwe bijdrage tot de Alexander-legende. (Aankondi
ging van A. WaUis Budge: "The history of Alexander 
the Great, being the syriac version of the Pseudo
Callisthenes, edited from five M S S. with an English trans
lation and notes".) Nederl. Spectator 1890, blz. 104, 105. 

., 

" 

lSU!. 

" 

" 

" 

" 

Oorzaken en gevolgen. (Naar aanleiding van Dr. G. Hey
mans: "Schets eener kritische geschiedenis van het causa
liteitsbegrip in de nieuwere wij.sbegeerte".) Gids 1890, lIl, 
blz. 477-512. 

De ontraadseling van het Mandaisme. (Naar aanleiding van 
Dr. W. Brandt's dissertatie.) 'J1heol. Tijdschr. 1890, blz. 
113-127. 

Dr. Heymans over het begrip van veroortaking. Nederl. 
Spectator 1890, blz. 266-268. 

ARNOLDI GEULINCX ANTV1<;RP1ENSJS OPERA PHIJ.OSOPHICA. Recog
novit J. P. N. Land. Volumen I, Hag. Comit. 1891. 

Arnold Geulincx und die Gesammtausgabe seiner vVerke. Archiv 
für Geschichte der Philosophie, IV (18Ul), blz. 86-109. 

Arnold Geulincx and his works. Mind, Vol. XVI (1891), 
blz. 223-243. 

Leibnitz und Spinoza. (Aankondiging van het gelijknamig 
werk van Dr. 1. Stein.) Philosophische MOllatshefte 1891, 
blz. 602-615. 

Tweeërlei opvatting van de wijsbegeerte. (Opmerkingen naar 
aanleiding eener recensie der "Inleiding" door Dr. A. 
Bruining.) Nederl. Spectator 1891, blz. 60, 61. 

Geloof en ongeloof. (Naar aanleiding van "Het bestaan van 
God, een populaire beschouwing door Dr. A. Bruining".) 
Nederl. Spectator 1891, blz. 308, 309. 

In deel III van het Tijdschrift del' Vereeniging voor Noord
Nederlands muziekgeschiedenis komen voor de volgende 
artikelen: 

Het Luitboek van Thysius beschreven en toegelicht (ver
volg en slot). 

'J1waalfde Afdeeling .................... blz. 1- 26. 
Danswijzen. BranIes. 
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1892. 

" 

" 

" 

( ()() ) 

Dertiende Atüeeling . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Danswijzen. Courantes. 

Veertiende Afdeeling................. 
Danswijzen. Minder gebruikelijke dausen. 

Het toonstelsel van Christiaan Huygens ... 
Joan Albert Ban en de theorie der toon

kuust. (Vervolg van het artikel in Deel I 
op blz. 95-112) ................ . 

Nalezing op de muzikale briefwisseling van 
Constantijn Huygens .............. . 

Middeneeuwsche kerkmuziek in Nederland-

blz. 26- 3f>. 

" 
36- 58. 

" 
197-204. 

" 204-219. 

" 219-231. 

sche archieven. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 231-250. 

ARNOLDI GEUUNCX ANTVERPIENSIS OPj<~RA PHILOSOPHlCA. Re
cognovit J. P. N. Land. Volumen H, Rag. Comit. 18H2. 

A.rnold Geuliucx als essayist. Gids 18H2, IU, blz. 265-308. 

Remarks on the earliest development of Arabic Music. 
Proceedings of the 9th international congress of Orienta
lists. Londoll 1892, blz. 155-163. 

Aankondiging van Dr. Karl Ragen "Deber die Musik einiger 
Naturvölker." Hamburg 1892. Internationales Archiv für 
Ethnographie 1892, blz. 260-262 1). 

Verslag aan den Minister van Binneulandsche Zaken omtrent 
het gUd Internationaal congres van Oriëntalisten. Staats
courant van 6 October ] 892. 

1893. ARNOLDI GEUUNCX ANTVERPIENSIS OPERA PHJWSOPHICA. Re
cognovit J. P. N. lAmd. Vol. lIl, Hag. Comit. 1893. 

" 

Verslag over het Oriëntalisten-congres, in 8eptember 1892 
te Londen gehouden. Verslagen en Mededeelingen , der 
Koninkl. Akademie, Afd. Letterkunde, 3de Reeks, Deel 
IX (1893), blz. 253-259. 

Louis de la Forge of de gevolgen van achteloosheid. Nederl. 
Spectator 1893, blz. 44. 

') Van deze aankondiging bestaat nog een andere, door den schrijver en de Redactie 
van het Internationales Archiv für Ethnogràphie met aanteekeningen voorziene uitgaaf, 
die mij alleen bekend is door een overdruk nit een duitsch tijdschrift, waarvan ik den 
titel tot dusverre niet heb kunnen vinden. 



- 60 -

( 61 ) 

1893. Reclame voor Schopenhauer. (Naar aanleiding van A. Seho
penhauer: De vier hoeksteenen der wereld en haar Bouw
meester. In het Nederduitsch overgebracht en met aan
teekeningen voorzien door Daniel Kiehl.) Nederl. Speet. 
1893, blz. 401, 402. 

1894. Bibliographische Bemerkungen. Archiv für Geschichte der 
Philosophie, VII (1894), blz. 362-376. 

" 

" 

Aanteekeningen betreffende het leven van ArnoId Geulincx. 
Verslagen en Mededeelingen van de Koninkl. -Akademie, 
Afd. Letterkunde, 3de Reeks, Deel X (1894), blz. 
99-119. 

Spinoza's Ethica in het Engelsch. (Aankondiging van: "Ethic 
etc., translated from the Latin of Benedict de Spinoza by 
W. Hale White".) Nederl. Spectator 1894, blz. 151-153. 

Kerkelijke wijsbegeerte. (Aankondiging van: "De H. Thomas 
van Aquino. Rede tot aanvaarding van het hoogleeraars
ambt van pater J. V. de Groot".) Nederl. Spectator 1894, 
blz. 344-346. 

In Deel IV van het Tij dschrift der Vereeniging voor Noord
Nederlands muziekgeschiedenis (1894) de volgende ar
tikelen: 

De luit en het wereldlijke lied in Duitseh· 
land en Nederland. 

(gedateerd November 1891) blz. 17- 33. 

'rwee aloude fluiten in Nederland opgegraven. 
(20 Maart 1891) 

Werken van Sweelinck te Oxford. 
" 

33- 36. 

(18 October 1892) " 125-129. 

Het gebed des Heeren van J. P. Sweelinck. 
(November 1893) " 164-174. 

Verbeteringen op de uitgave N°. XII der 
Vereeniging. (Niet gedateerd) " 174-177. 

Hl95. ARNOJ.D GEULINCX UND SEINÈ PHlLOSOPHIE von Dr. J. P. N. 

" 

Land, Professor an der Universität Leyden. Haag, 1895. 

V AN DE HOOFT-DEUCHDEN DE EERSTE TUCHTVERHANDELING door 
Amout Geulincx. Herdruk bezorgd door J. P. N. Land. 
Antwerpen, 1895. 
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1895. BENEDIe'l'I DE SPINOZA OPER.A QUOTQU01' REPERTA SUNT. Recog
noverunt .J. van Vloten et .J. P. N. Land. Editio altern, 
1895. 3 dln. 

1890. Nieuw licht over Spinoza en zijn eeuw. (Aankondiging van 
"Spinoza en zijn kring door K. o. Meinsma".) Nederl. 
Spectator, 1896, blz. IlO-U2. 

18!J7. Note sur la musique de l'île de Java. Actes du 10i(\m~ Con
grès international des Orientalistes. Session de Genève. 
1894. Quatrième partie. Leide, 1897, blz. 1-18. (ne 
overdrukken hebben het jaartal 1896.) 

? Artikel "Physiologus" in de Encyclopaedia Brittannica. (Het 
jaartal dezer uitgave is den bewerker van deze lijst on
bekend.) 

? Inleiding van: Spinoza's Werken 1. Godgeleerd-staatkundig 
Vertoog, uit het latijn vertaald door W. Meijel'. Met 
inleiding van Prof. Dr. J. P. N. Land. (Zonder jaartal) 
Amsterdam, S. L. van Looy. De Inleiding (bI. 5-34) 
is gedateerd: Leiden, December 1894. 

:J Een nagelaten werk, dat vermoedelijk in 1898 verschijnen 
zal onder den. titel: "De wijsbegeerte in de Nederlanden, 
door Dr. J. P. N. Land, in leven hoogleeraar te Leiden, 
vertaald door Mr. C. van Vollenhoven, 's-Gravcnhagc, 
Martinus Nijhoff, 1898." 


