Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

Citation:
C. Snouck Hurgronje, Levensbericht M.J. de Goeje, in:
Jaarboek, 1909, Amsterdam, pp. 107-166

This PDF was made on 24 September 2010, from the 'Digital Library' of the Dutch History of Science Web Center (www.dwc.knaw.nl)
> 'Digital Library > Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), http://www.digitallibrary.nl'

-1-

<'

~IICHAEL

JAN DE GOEJE
DOOR

C. SNOUCK HURGRONJE.

Den 17 den Mei 1909 verloor onze Akademie haar gedurende ruim
40 jaren (sedert 12 April 1869) altijd even werkzaam en helangstellend lid MICHA~I, JAN DE GOEJE 1). In het jaar lt;70 , volgende
op dat zijner benoeming tot lid, gaf h~i zijne eerste bijdrage 2) ten
beste en nog acht wetenschappelijke mededeelillgen zijn in den loop
1) Als bronnen voor dit levensbericht dienden mij 1° de talrijke in druk verschenen
werken van DE GOEJE, waarvan Dr. TH. W. JUYNBOLL met veel zorg eene zooveel
doenlijk volledige lijst (hierna als "Lijst" te citeeren) heeft gemaakt, die als eerste
bijlage deze schets vergezelt en mij dus de beperking tot het vermelden van hoofdzaken
vergemakkelijkt, 2° rijke, met 1875 aanvangende persoonlijke herinneringen, 3° velerlei
documenten en geschriften en bij navraag verkregen inlichtingen. De kinderen van den
overledene gaveu mij de beschikking over eene groote verzameling officieele stukken,
brieven van bevriende vakgenooten, aanteekeningen van allerlei aard. Zeer bijzondere vermelding verdieuen hieronder: t.1. eene in 2 quaterntjes met samen 23 beschreven bladzijden
vervatte "Korte aanteekening van de merkwaardigste dingen aangaande MICHAËL JAN
DE GOEJE" (buiten op het schutblad is de eerste quatern gemerkt: "N°. 3 JAN"), waarin
de vader, Ds. P. DE GOEJE, van de geboorte van JAN af op ongeregelde tijdstippen
heeft aangeteekend wat de lichamelijke, zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van
den knaap merkwaardigs opleverde; de laatste aanteekening, van half April 1853, bijna
9 maanden vóór des vaders dood, toen JAN ongeveer 16'/. jaar telde; B de brieven, die
DE GOEJE van 28 April 1858 tot nabij zijn levenseinde ontving van zijnen boezemvriend
TIlEODOR NÖLDEKE, den grootste der levende Semitisten, sinds 1872 hoogleeraar te Strassburg; C de sinds Augustus 1862 door NÖLDEKE bewaarde brieven van DE GOEJE (de
laatste van 30 December 1908), die Prof. NÖWEKE mij welwillend ten gebrnike afstond
en die, met zijne eigene brieven, eene onschatbare verzameling opleveren voor hem, die
zich een beeld wil vormen van het leven dezer beide groote mannen, tevens voor allen,
die belang stellen in de geschiedenis der beoefening van de Semitische wetenschappen
in Europa gedurende de laatste halve eeuw.
Inlichtingen over enkele bijzonderheden mocht ik vooral ontvangen van Dr. J. W.
DE GOEIE (oudsten zoon), Mejuffrouw MARIANNE DE GOEJE (eenig overgebleven zuster),
Prof. Dr. H. OORT (zwager), Ds. P. HEERING (neef), en Dr. A. VAN OVEN (vriend van
den overledene). Aan allen mijn hartelijke dank voor hunne hulp.
') Lijst, N°. 46 .
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der jaren daarop gevolgd 1). Toen hij 10 September 1906 mor e
m aj 0 rum hier mededeelde, dat hij zijn 70 ste levensjaar had volbracht en dus "rustend" was geworden, zeide onze Voorzitter
KERN, dat het inderdaad wel noodig was, zulks te heriuneren,
daar anders niemand het bemerkt zou hebben. In de laatste maand,
waarin hem zulke physieke inspanning nog mogelijk was, 12 Januari
1908, sprak hij hier voor het laatst, en in Februari daaraanvolgende, te ongesteld zelfs om de vergadering te komen bijwonen,
verheugde hij zich erover, die mededeeling niet langer te hebben
uitgesteld, "daar er anders misschien vooreerst niet van had kunnen komen". Sedert mochten wij hem niet meer in ons midden
zien; de doodelijke ziekte was met haar sloopingswerk begonnen.
Was het hem eene eer geweest, nog jong in de Akademie te
worden opgenomen, sinds lang had hij die eer met woekerrente
terugbetaald en mocht de Akademie zich erop beroemen, in haar
midden een geleerde te hebben van zoo grooten naam in heel de
wereld der wetenschap.
In het Friesche dorp Dronrijp (Menaldumadeel), waar ook de
schilder AI,MA 'fADEMA het levenslicht aanschouwde, werd hij 13
Augustus 1836 geboren als derde van acht 2) kinderen, als tweede
van vier zoons van den predikant PIETER DE GOEJE en Wn,HELMINA
Bl<:RNARDINA SCHILLING 3). Het gezin moest zich met zeer beperkte
middelen behelpen. Men weet, hoevele uitmuntende leden der
maatschappij in ons land uit zulke pastorale gezinnen zijn voortgekomen, waar de academische vorming des vaders dezen allicht
noopt de geestelijke gaven zijner kinderen tot rijke ontwikkeling
te brengen, waar eene ernstige levensopvatting heerscht en de nood
allen van jongs af leert, elkander te verdrogen en te helpen.
Zoo was het ook hier: de zonder rechtzinnige leerstelligheid,
naar den trant dier dagen ond-bijbelsch geloovige leeraar , ter zijde
gestaan door eene voortreffelijke vrouw, die al hare kinderen door
tee re liefde aan zich en aan elkander wist te binden, deed al wat
hij kon om zijn kroost met een belangrijk geestelijk kapitaal voorzien de wereld in te zenden. Zijn streven werd gezegend: allen
1) Lijst, N°s 56, 57, 68, 82, 94, 112, 121, 128.
2) Een kort na de geboorte in 1844 overleden zoontje niet medegerekend.
s) De moeder was geboortig uit Lingen en van zuiver Duitsche afkomst. Zij verloor
als klein kind beide ouders en werd toen ter opvoeding aangenomen door den Leidschen
hoogleeraar in de theologie LUKAs SURINUAR, die met een zuster harer moeder gehuwd
was· Door opvoeding was zij dus eene Hollandsche en ten huize va.n haren oom leerde
zij den student in de theologie P. DE GOEJE kennen, die later haar echtgenoot werd.
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werden zij, zoover zij niet veelbelovend jong zIJn heengegaan,
mem,chen van beteekenis in hunnen kring. Bij geen hunner was
die kring z66 wijd, die beteekenis z6ó groot als bij MICHAËL JAN,
dien w~i heden gedenken.
De nauwgezetheid van den vader als opvoeder uit zich in de
aanteekeningen, die hij van JAN's geboorte af gedurende bijna 17
jaren over zijne lichamelijke, moreele en intellectueele ontwikkeling
te boek stelde. Wij zien den vader toezicht houden op het schQolonderwijs, dit door eigen onderricht zeer belangrijk aanvullen, de
li~fhebberijcn en het verkeer van den knaap leiden.
IJl November 1839 verhuisde het gezin naar Heerenveen. Hier
kwam JAN onder de paedagogische leidiIig eerst van eelle "schoolmaitres" (denkelijk elj.1lCr bewaarschool), vervolgens van "Meester
WF,sTR.A". Van den laatste kreeg hij, ook nog nadat hij 1 Januari
1846 ter "Franschc school" was toegelaten, eIken Zaterdag privaatlessen in het rekenen, omdat hij daarvoor bijzondere liefhebberij
toonde 1).
Bovendien werd Ih GOEJE reeds op zesjarigen leeftijd naar de
teekenschool gezonden, waarvoor hij weldra bleek nog niet de vereischte bedaardheid te bezitten zeven jaren daarna werd, op
zijn eigen verzoek, met dit onderwijs opnieuw begonnen, - kreeg
hij iets later van zijnen vader Hollandsche en als achtjarige op
eigen verzoek ook Pransche tanllessen. Spoedig nadat hij leerling
der Fransche school geworden was, mocht hU ook ter zangschool
gaan, die hij vier jaar lang (Februari 1846-Januari 1850) bleef
volgen 2). In de tweede helft van 1846 begon zijn vader hem lessen
in het Latijn te geven 3). Drie jaren later waren niet slechts oefeningen in het· EngeJsch en Duitsch (dit laatste sinds Mei 1847)
daarbij gekomen, maar gaf de ruim twaalfjarige knaap zelf aan
twee zusters (MINA en L1ZE) onderricht in het Hollandseh, schr~iven
en rekenen en vond· het onaangenaam, haar onderwijs in het
J) Ook later heeft DE GOEJE de wiskunde met zekere voorliefde beoefend.
In 1849 kwamen er tijddijk pianolessen bij, maar deze werden spoedig gestaakt
wegens gebrek aan liefhebber!i. Later (1862) als jongmensch in Engeland vertoevend,
speet het DE GOEJE, dat hij geen instrument had leeren bespelen. Zingen bleef hij steeds
gaarne doen; zijne barytonstem was zwak, maar wellnidend. In zijne jongere jaren te
Leiden nam hij werkzaam deel aan de muzie,kuitvoeringen, die onder leiding van A. J.
W ETRENS in de Hooglandsche Kerk gegeven werden, en later is hij zoowel van de
Leidsche Maatsohappij voor Toonkunst als van de Leidsche .Afdeeling der Maatschappij
tot Bevordering van Toonkunst bestunrslid geweest.
') Behalve het nut der vroegtijdige oefening in die taal, bracht het Latijn-Ieeren
voor eenen predikantszoon ook eene kleine geldelijke toelage mede, die voor MICHAËL
JAN sinds 1 Juli 1846 genoten werd.
~)
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Fransch aan zijn ouderen broeder BEH,NARD te moeten overlaten.
Van het achtste jaar af vinden we herhaaldelijk aanteekeningen
over JAN'S vaardigheid in het schaatsenrijden; ook groote wandelingen behoorden tot de gewone uitspanningen, waarop vader de
zoons vergastte. Andere liefhebberijen, die jarenlang door de bweders BERNARD en JAN voortgezet werden, waren het aanleggen van
eClle verzameling vogeleieren ; van eelle collectie vliIiders, waarvoor
excerpten gemaakt werden uit een van anderen geleend standaardwerk (RöSEL) over de vlinders; het hengelen, waarvoor de knapen
geruimell tijd des morgens te vier uur plachten op te staan; het
inbinden eu beplakken van boeken en de vervaardiging van kartonnen doozeIl, enz. 1). In nuttige en ook louter aangename spelen
genoten zij veel vrijheid. 'Stijf was de opvoeding niet: in de kermisweek vau 1849 bezochten de broeders samen de comedie. Maar
zij mochten niet om winst spelen, en tegen jongensgrappen, die
velen thans onschuldig zouden noemen, werd wel eens ernstig
opgetredeu 2).
De spaarzaamheid, die aan de ,familie door de omstandigheden
was opgelegd, werd ook door JAN ijverig betracht. Zijn weekgeld,
eerst een stuiver, later (na September 1847) een dubbeltje, soms
vermeerderd met kleine geschenken van goede vrienden, werd zorgvuldig bewaard en meest voor nuttige zaken besteed 3). Die zuinigheid was geenszins egoïstisch, want bij gelegenheid van verjaardagen
en andere huiselijke feesten vinden we telkens de geschenken vermeld, waarmede JAN zijne ouders verraste en meestal maakte hij
daarbij een gedicht, soms, zooals op den zestienden trouwdag (9
:\1 aart 1848) der ouders, op muziek gezet 4).
De keuze van een beroep was in verband met de beschikbare
middelen beperkt. Voor den oudsten zoon BERNARn bestond uitzicht op ecne Friesche beurs voor studie aan de universiteit; iets
') Zoo plakten de zoons voor den 18den trouwdag llUuner ouders doozen ter bewaring
van zadeu en voor ander huiselijk gebruik.
') In October 1844 brachten de broflders eenige dagen te Beetsterzwaag dool', De
achtjarige JAN zond later van huis een briefje per post aan een vriendinnetje te dier
plaatse, waarbij de vader aanteekent: "Ik heb hem ernstig bestraft over deze te ver
gaande guitenstukken" .
') Behalve uit verschillende andere aanteekeningen blijkt dit uit hetgeen de vader
naar aanleiding der algemeene duurte in 1847 door tweejarig misgewas der aardappelen
opmerkt: "In plaats van iets op de kermis te besteden voor gekheden, spaart hij al zijn
geld op. deels bij Jufvr. H., deels bij Ma, om er nuttige dingen voor te koopen."
') Bij diezelfde gelegenheid verraste liij zijne ouders met een vuurwerk, waarbij hij
ûch de hand zoodanig brandde, dat met de genezing drie weken verliepen.
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dergelijks te verkrijgen voor den tweeden, die in leeftijd niet veel
verschilde, scheen moeilijk. Zoo rijpte in Augustus 1850 het sinds
lang overwogen plan om JAN voor apotheker op te leiden. Van
zijn 14de tot zijn 15 de levensjaar werkte de knaap acht uren daags
als "leerling" in de apotheek van den heer P. PEAUX 1) en ontving
in de vrije uren privaatles in het rekenen en teekenen , en van
z~jl1en vader onderricht in het Latijn en in moderne talen, sinds
Februari 1851 ook in het Grieksch.
JAN'S vorderingen in de klassieke talen waren zeer verblijdend,
maar de bezigheden in de apotheek bevredigden hem niet, en wat
erger was, zij hadden een slechten imloed op zijne gezondheid.
Ook vroeger was de physieke gesteldheid van den knaap niet
altijd goed geweest. De gewone kinderziekten (kinkhoest, mazelen,
, koorlsel1, griep) lieten Àl.em niet ongemoeid, maar in Maart en
volgende maanden van 1848 leed hij Baal" 't schijnt aan eene niet
als zoodanig herkende typheuse aandoening, welker naweeën zich
lang deden gevoelen 2). 'l'oen het herstel begon, werd er, in den
ijver om den verloren tijd in te halen, te veel van zijne jeugdige
hersens gevergd, en daar Virgilius aan de beurt van behandeling
was, bleef later een zekere tegenzin tegen dezen dichter uit de
ziekte over.
De pharmaceutische periode was gekenmerkt door zwakte, een
kwijnenden toestand, in 't eind van 1850 bovendien eene zeer
pijnlijke, langdurige ingewandsziekte. Men zocht llUal" een anderen
weg om hem de artsenijbereidkunde te laten leereu. Opleiding door
Prof. G. J. MULDER voor apotheker in Oost-Indië werd in overwegmg genomen, maal" het bleek, dat JAN nog meer dan een
jaar beneden den voor aanneming als kweekeling vereischten leeftijd was.
Het eindbesluit (Juli 1851) was, dat hij theologie zou studeeren
indien het na eenige jaren gelukken mocht, daarvoor de noodige
middelen te verkrijgen; zoo niet "dan zendeling te worden, waaraan hij veel zin heeft", heet het in de aanteekening van den vader.
Wie DE GO"EJE later gekend heeft, begrijpt, dat deze "zin"
niet zoozeer uit eigen aard of aanleg, als wel uit zijne pastorale
omgeving verklaard moet worden. Zoo hadden, ruim drie jaren
') Met 1 December 1850 werd hij officieel erkend en ingeschreven
·leerling door de "Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek
in Vriesland" ; hij genoot eene bezoldiging van f 50 per jaar.
S) Aanteekening van den vader onder 27 Juli 1848: "JAN is na
het voorjaar nog alt\jd wat zwak van hoofd , spoedig verlegen, en niet
haftig en moedig als voorheen."

....
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vroeger 1), .JAN en BERNARD een zoo diepen indruk ontvangen van
het hooren van het jaarverslag van het Zendelinggenootsehap, dat
z~i "eene lijst onder de scholieren en kennissen (lieten) rondgaan
om te collecteerelI voor het Genootschap". En zoo uitten zich ook
hij andere gelegenheden, gedurende de jongensjaren, de gemoedelijke ernst en het plichtbesef, die DE GOEJE gedurende Zijll geheele
leven eigen bleven, in de toenmalige kerksche vormen, die hem
weldra vreemd zouden worden 2).
JAN ging nu nog gednrende een jaar (Augustus] 851-September 1852) des morgens naar de Fransche school, vooral om
het rekenen en het Engelsch bij te houden, en legde zich onder
leiding zijns vaders met verdubbelden ijver op het Latijn en Griekseh
toe 3). Voor het onderwijs zijner zusters (in het Engelsch en Duitseh)
en vun zijn jongeren broer (iri het rekenen) bleef h~j zich verdienstelijk maken.
Gedurende dit laatste jaar van verblijf in het ouderlijk huis leed
hij veel aan eene met hoesten en bloedopgeven gepaarde keelaandoening , die zijne ouders vaak zeer bezorgd maakte en die eerst
in 1853 4) als geheel geweken kon worden beschouwd.
Over de lichamelijke gezondheid van den knaap en den jongeling
hebben de ouders heel wat ongerustheid doorstaan. Z\ine zedelijke
zoo wel als zijne verstandelijke ontwikkeling gaf hun daarentegen
onvermengde voldoening. "Een fiksehe, vlugge jongen, dienstvaardig,
goedaardig, waar wij ons genoegen van hebben" teekende de vadel'
reeds in zijne eerste jeugd over hem aan, en al hetgeen later volgt,
vestigt den indruk, dat dit zoo is gebleven .
.Met Septemher lS52 kwam Dl<; GOIUE op het gymnasIUm te
Enkhuizen, waar twee gehuwde zusters van zijllen vader de zorg
') Aanteekeningen van den vader onder 24 Februari 1848.
') Ook op philanthropisch en zedelijk gebied nitte zich het jonge leven op eene wijze,
die het stempel der toenmalige pastorie vertoont. In des vaders aanteekeningen onder
lï Jan. 1850 lezen wij: "Eene kleine nitdeeling van spijs md de andere kinderen gehonden"; onder Jan. 1853 naar aanleiding van Ju,'s nit Enkhnizen geschreven nienwjaarsbrief: "Wij verheugen ons steeds over zijn godsdienstzin. Hij is lid geworden van
't afschaffingsgenootschap door raad van Ds. 'VOR".
') Blijkens aanteekeningen van 16 October 1851 werd eIken morgen GriekEch behandeld (1 Ang. 1852 heet het: "JAN heeft dit jaar groote vorderingen gemaakt in
't Griekseh, wij zijn nn aan Herodotns, en 't gaat opperbest") en verder tweemaal per
week Cicero de nat. deornm, tweemaal Virgilins, tweemaal Nepos van 't Hollandsch in
't Latijn terugvertaald.
') Aanteekening van Jan. 1853 naar aanleiding van uit Enkhuizen ontvangen brieven:
"Berigt, dat zijne keel zoo veel beter wordt, dat hij ook weer begint te 7lÏngen. Dat
heeft lang geduurd, dat hij niet l'lÎngen kon," en later: ,,19 Maart schrijft BERNARD,
dat JAN weder zingt als een lijster en dat hjj hem gaarne hoort; dat zij ook zeer goede
vrienden zijn".
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voor de huisvesting der twee oudste zoons van haren broeder
deelden: zoo kwam JAN in huis bij zijnen oom G. GAST, thans
nog in leven, en door hem tot aan zijnen dood met hartelijke
genegenheid beloond voor de zorgen, die hij hem gewijd heeft in
zijne jeugd.
Met niet minder vlijt dan tot dusverre tehuis, legde DE GOEJE
zich n u onder leiding eerst van den rector Dr. H. C. MICHAI~LIS,
later van diens opvolger Dr. D. H. JUltRJENS op de voorbereidende
klassieke studie toe, en 11 Augustus 1854 had in de Luthersche
kerk te Enkhuizen zijne plechtige promotie summa cum laude tot
de academie plaats, waarbij hij van den kansel der Luthersche
kerk eene nog bewaard gebleven - Latijnsche rede uitsprak
"de Quinto Horatio .Flacco".
Zijn vader mocht dit gelukkige oogenblik niet meer beleven; in
Januari van ditzelfde Jaar was hij vrij plotseling overleden. De
oudste zoon, BERNAltD, wiens bijzondere begaafdheid door wie hem
kenden geroemd wordt, was reeds in l853 als student in de
letteren te Leiden ingeschreven. De vader, die beide oudste zoons
tot dicht bij den drempel der universiteit zelf geleid had, ontsliep
met de gegronde hoop, dat JAN in 1854 zijnen broeder naar de
academiestad zou kUUllen volgen om in de theologie te gaan
studeCl'ell, en had voor beiden de Boodige middelen weten te verkrijgen om hunne studiën te volbrengen.
DE GOEJE'S moeder verhuisde met het zestal, dat nog onder de
ouderlijke vleugelen gebleven was, weldra na het verlies van haren
echtgenoot naar Leiden', waar zijzei ve was opgevoed, waar haar
oudste zich nu weer bij haar voegde, waarheen de tweede, JAN,
ham' weldra volgde. BERNARD stierf in October 1856 als jong student,
en zoo werd JAN dus reeds op jeugdigen leeftijd deelgenoot der
zorgen zijner moeder bij de opvoeding van een talrijk kroost.
N aar de Academie nam hij mede een zeer helangrijke hoeveelheid kennis, weliswaar niet stelselmatig verzameld of aangebracht,
Illual' toch bijzonder bruikbaar tot verdere ontwikkeling; ee~le reeds
rijke ondervinding van de nooden des le"ens en kracht om zich te
behelpen en anderen te steunen, zonder klagen eigen leed te dragen
eu met liefde dat van anderen te helpen verzaehten; de gewoonte
vall zwaren arbeid, afgewisseld met om;chuldige uitspanning; eene
gemoedelijke, streng-zedelijke levensbeschouwing, gevormd in eene
ouderwetsch-godsdienstige omgeving, even verwijderd van sentimentaliteit als van dogmatisme; de ervaring, dat, waar, zooals in zijn
ouderlijk gezin, liefde woont, de zegen des Heeren niet wegblijft
ook in vaak kommervolle omstandigheden. Hij genoot daarbij het

-8-

....

( 114 )
voorrecht, ZlJ het dan voortaan van de leiding zijns vaders verstoken, III dat gezlll na korte scheiding weder zijn tehuis te vinden.
Den 14 den September 1854 werd DE GOEJE ingeschreven als
student in de theologie, maar niet lang nadat hij (2 Mei 1856)
het propaedeutisch examen had afgelegd, stond het vast, dat hij
voor het predikambt geene roeping, voor de studie der Semitische
letteren besliste voorliefde had.
Wellicht mag de zin voor Oostersche studiën mede door het
voorbeeld van zijnen vader opgewekt zijn. Deze had namelijk als
student in de theologie te Leiden de in 1827 door de Groningsehe
faculteit der Letteren en Wijsbegeerte uitgeschreven prijsvraag:
"Exponantur praecepta Corani, de officiis hominum erga Oeum,
erga semet ipsos et erga alios" beantwoord, en zijne verhandeling
had in concurrentie met eene andere, die overigens door de faculteit nict onverdienstelijk werd geacht, de gouden medaille behaald.
Zij is in druk bewaard gebleven 1) en geeft een en gunstigen indruk
vall de methode en het inzicht van den lateren predikant van
Heerenveen; maar, gelijk zoo menig theoloog, die in zijnen studietijd. iets aan Orientalia deed, schijnt Ds. DE GOFJE door de practijk
van het pastorale ambt van voortzetting dier studie weerhouden te
zijn geworden. Hoewel hij de opleiding zijner zoons grootendeels
voor eigen rekening nam, heeft hij hen dan ook niet in de beginselen van het Hel)l"eeuwsch ingewijd 2).
'l'och kan de herinnering aan de lauweren, die de vader als
student met eene verhandeling op Arabisch gebied behaalde, den
zoon geprikkeld hebben tot kennismaking. Anders was de tweejarige
beoefening van het Hebreeuwsch te Enkhuizen, onder leiding van
den doopsgezinden predikant D. HARTING, voldoende reden om van
den beginne der academische studie af in die richting de meeste
belangstelling te toonen. Hoc dit ook zij, als jong studellt trok
lh GOEJE al spoedig de bijzondere aandacht van Prof. '1'. W. J.
1) In de "Annales Academie Groninganae CI::nOCCCXXVII-CWWCCCXXVIII",
Groningae apud 1. OomkenR, CIOIOCCCXXXI. De schrijver wilde, naar het voorbeeld
van H. RELAND en anderen, in tegenstelling met MARACCI en wie hem naschreven, den
Qoran en de Moslimsche auteurs zelve laten getuigen, wat de Islam leert, en zich aldus
vrij houden van de "iniquior, quam par erat, sententia", die dikwijls "non sine
praejudicio et plerumque non sine inscitia Iingnae Àrabicae" over Mohammed werd geveld. Meet men de prijsverhandeling met de maat van haren tijd, dan is zij zeer Ycrdienstelijk te noemen. Àan Prof. F. J. VAN DEN HAM dank ik de kennis der plaats,
waar zij te vinden was.
2) Onder November 1852 teekent de vader aan: "Ds. HARTING zal met 't Hebr. met
hen (d. i. BERNARD en JAN) beginnen", en onder 19 Maart 1853: !1Zij hebben reeds het
cp.fste H. van Josua bij Ds. HAI\T!NG vertaald."
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,TUYNBOU., die ZOO wel het Hebreeuwsch voor de theologische propaedeusis, als de zoogenaamde "dialecten" (Arabisch, Syrisch en
Chaldeeuwsch) voor meer gevorderde theologen 1) doceerde. 01-: GOE.JE
volgde beide colleges van den aanvang af en was weldra. onder
zijne tijdgenooten de primus in kennis van de Semitische of, zooals
men dest~ids nog zeide, de Oostersche talen.
De overgaug tot de litterarische faculteit had voor hem vele
bezwaren. Geldel\ike steun, die hij als theoloog genoot, ging verloren 2). Ook kou hij zich nog niet onverdeeld aan de studie zijner
keuze wijden, want het eenige doctoraat, dat de facnlteit der letteren - destijds eigenlijk in hoofdzaak eene kweekschool voor klassieke
philologen in den meest beperkten zin des woords - verleende, was
dat in de klassieke philologie, en COBET en RAKE achtten zich
wegens de aan dien titel verbonden bevoegdheden verhinderd om
met de exameneischen in bijzondere gevallen eenigszins toegevend
te zijn. Gelukkig werd de noodige finantieele steun gevonden, en
Th, GOEJE'S werkkracht overwon de andere moeilijkheid: hij legde
alle vereischte examens met glans af 3) en verwierf zich tegelijkertijd
van de Semitische talen, met name van het Arabisch, eene kennis,
die als grondslag voor een leven van zelfstandige studie kon dienen.
lnwendigen strUd heeft het afscheid van de theologie Dl; GOEJE
niet gekost. Van den kerkelijk-~odsdienst.igen zin, waarin hij opgevoed was, had eigenlijk alleen de zedelijke factor vat gekregen" op
zijn gemoed; het dogmatische of wijsgeerige had nooit zijne belangstelling, het tnystieke ontl'Oerde hem niet. rroen nu in de eerste
studiejaren de overgeleverde schriftleer bij hem kwam te vallen
door de slagen der historische critiek, viel vanzelf ook de daarmede
verknochte religieuze wereldbeschouwing zijner eerste jeugd en bleef
alleen de zedeleer over. Kalm en zonder pijn verliep dit proces;
alleen gevoelde de jonge student, toen hemzelf klaar werd, wat
') Tot 1877 moest de theoloog bij het afleggen van zijn candidaatsexamen eeu getuigschrift overleggen. dat hij dit "dialecten" college een jaar met vrucht gevolgd bad.
Voor de meeste theologen was deze bepaling eene nnttelooze plagerij, maar indirect heeft
zij verscheidene jongelieden, die anders wellicht nooit aan Semitische taalstudiën gedacbt
zouden hebben, met het Arabisch enz. bekend gemaakt en zoo tot de studiekeuze van
menig later verdienstelijk Orientalist het hare bijgedragen.
') De beurzen vielen weg-, de collegegelden werden hooger en daar de vrijstelling
van het vervullen van militiedienst ophield, moest voor eenen plaatsvervanger gezorgd
worden.
") Het zoogenaamde klein-mathesisexamen legde DE GOEJE af 16 December 1854,
later, wegens den overgang naar de Litt. Fac. het groot. mathesis 15 November 1856,
beide magna cum laude; het propaedeutisch voor de Theologie 2 Mei 1856, het candidaats in de Letteren 27 Mei 1857, beide summa cum laude, en op het 21 Mei 1858
afgelegde doctoraal volgde 12 Dctober 1860 eveneens met den hoogsten lof de promotie .
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hem was ontvallen, de behoefte, zich rekenschap te geven van den
waren grondslag zijner moraal. Hij deed dit in een kleinen "catechismus" 1), eene soort van zelfbiecht in zestien vragen en antwoorden.
Het kwam hem toen voor, dat het door wegneming van de traditioneele, onwezenlijke versieringen blootgelegde fundament der zedeleer eeu redelijke godsdienst was, welks vormen met de trappen van
ontwikkeling van het menschdom wisselden, welks beste prediker
en leeraar JEZUS was geweest.
Sedert hebben alleen concreete vraagstukken van taalkundigen,
litterarischen of historisch en aard of practische levensvragen van den
dag zijne aandacht kunnen boeien; het abstracte, het stelselmatige,
de theorie, het mysterie misten voor hem alle bekoring.
Hetgeen hem het machtigst trok naar de Semitische studiën,
met het Arabisch als middelpunt, dat was het voorbeeld van Dozy.
N aar dezen had zijn leermeester en vaderlijke vriend J UYNBOLL ,
ua hem twee jaren in de beginselen van de drie Semitische talen
ingewijd te hebben, hem verwezen van 1856 af, en DE GOEn:
heeft zelf in zijn levensbericht van Dozy 2) verhaald, hoe hij er
dOOl' aanhouden met moeite in slaagde, naast het tweetal studenten,
(W. H. ENGKLMANN en L. DE HAR'rO?) die toen nog een Arabisch
college van Dozy kregen, de derde plaats te mogen innemen, maar
ook hoe hij, eenmaal toegelaten, weldra de voornaamste plaats in
dien kleinen kring besloeg, ja, na twee jaren als eellige overbleef.
Dozy stond toen op het toppunt van zijn wetenschappel\iken
roem. Door de "Recherches SUl' l'histoire politique et littéraire de
l'Espagne", om niet meer te noemen, had hij zich een Europeeschen
naam verworven; lIU was hij, behalve met Arabische tekstuitgaven,
bezig met het schrijven van zijne "Histoire des Musulmans d'Espagne",
en hij Jas met zijne leerlingen sommige der daarvoor gebezigde
bronnen. De overweldigende indruk, dien Dozy's veelzijdigheid,
vernuft en smaak op den jongen student llJaakten, is later uit den
aard der zaak met de rijping van het eigen oordeel wel eelligszills
getemperd, zijne vereering voor dezen meester had echter zoo diepe
wortels geschoten, dat er met de werktuigen eener strenge critiek
niet meer bij te komen was.
Teekenend was in dit opzicht DE GOEJE'S houding ten opzichte
van Dozy's historisch-critischen misstap, even groot van afmeting
') "Mijn Catechismus", ruim 10 bladzijden van een schoolcahier, blijkbaar geschre.
ven kort vóór of na den overgang tot de litterarische faculteit,
2) Bladz. 22-24 van den overdru.k.
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als zijne wetenschappelijke verdiensten, de uitgave zijner "Israelieten
te Mekka", waarin hij zich waagde op terrein, dat hij niet behoorlijk kende, en met veel vernuft, willekeur eu geweld een monstrueus sameustel van gissingen ineenzette, dat bijna alleen hemzelf
voorkwam, resultaat van een ernstig wetenschappelijk onderzoek te
zijn. Vóór 1864 bereidde DE GOEJE met den vereerden meester
enkele uitvet'koren vakgenooten, niet zonder geheimzinnigheid, op
de groote ontdekking voor. 'l'oen het boek verschenen was, gaf hij
in een Gidsartikel 1) lucht aan zijne geestdriftige bewondering. Hij
nam het orieutalisten, die niet met hem onder de suggestie der
bekoring van Dozy verkeerden, bij na kwalijk, dat zij dat enthousiasme
niet deelden en zelfs afkeurden. Nog in zijn levensbericht 2), bijna
20 jaren later, trachtte hij van de verloren zaak te redden, wat
hem te redden scheen.
Hetzelfde boek fou, had een ander het geschreven, niet lang
de nuchtere critiek van DE GOEJE verschalkt hebben. Men ziet
eruit, dat DE GOE.JE, hoe nuchter overigens in zijne opvatting van
het leven, ook in geestdrift kon ontsteken, en niets heeft ooit zulk
vuur zoo krachtig en zoo duurzaam bij hem weten aan te blazen
als de bewonderende aanschouwing van dien grooten geest, die zijn
leermeester bij uitnemendheid werd en die in hem zijn meest
geliefden en geachten leerling heeft gevonden.
Van het oogenblik af, waarop hij Dozy goed had leeren kennen,
was deze het· voorbeeld, waarnaar hij zichzelf wilde vormen, niet
iÏl slaafsche nabootsing, maar door zelfstandige navolging. ZÓÓ als
Dozy, Arabische teksten, die als bronnen voor eenig bepaald deel
del' beschavingsgeschiedenis dienen moesten, te verzamelen en critisch
te bewerken, en dan ten slotte de resultaten van zulke studie in
smaakvollen vorm publiek te maken, aldus den eeuwenouden naam
der Leidsche school van Arabisten te helpen ophouden, dat werd
en bleef zijn wetenschappelijk ideaal, en hij kwam dat nabij naar
de mate van zijne bijzondere gaven en krachten.
Of dan niet ook de voortgezette studie der klassieke philologie,
al werd hem daarvan door wet en gewoonte eene grootere mate
opgedrongen dan hIj uit vrije beweging gezocht zou hebben, haren
invloed op zijne vorming gehad heeft?
Het zou overdreven zijn, dit geheel te ontkennen. De wetenschap, die men moest vergaren om bij COBET en BAKE met den
hoogsten lof candidaat en doctorandus in de letteren te worden,
') Zie Lijst, N°. 34.
') Bladz. 26-27 van den overdrUk.
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kOIl niet alleen ballast zijn. Rij de critische behandeling van Arabische
teksten, waaraan een goed deel van DE GOEJE'S leven gewijd was,
is hem de kennismaking met COBETsmethode ongetwijfeld van nut
geweest. Maar - waartoe dit verzwijgen? - tot de bewonderaars
van het onder'wij8 onzer t,oenmalige klassieke philologen behoorde
DE GOEJE niet.
Zijne elementaire kennis der klassieken had hij opgedaan, meest
onder leiding zijns vaders, vooral door zoo veel mogelijk te lezen,
zonder zich te laten ophouden door tekstcritische zwarigheden en
grammatische finesses. Mochten hem daardoor sommige fijne puntjes
ontbreken, hij betreurde dit niet, want h\i had in den regel met
lust en genoegen gewerkt en nooit' te kampen gehad met den
tegeuzin tegen de klassieken, die vele gymnasiumdocenten }mnnen
leerlingen weten in te boezemen, waar zij steeds op versterking
der middelen en zelden op het doel bedacht, de hersens dier jongens
trachten te vuIl en met grammatische en metrische regels zonder hen
te brengen tot vlotte lectuur. Hij vond, dat aan deze laatste wo
spoedig mogelijk het leeuwendeel moest worden toegekend en vooral
gewaakt, dat niet de lust en de belangstelling del' leerlingen gingen
lijden onder de overdreven zucht hunner leeraren naar grammatische
of tekstcritische akribie. En hij meende, bij alle bewondering voor
de beteekenis van onze classici als geleerden, dat sommigen hunner
als docenten aall dat euvelleelijk mank gingen 1). Aan dankbaarheid jegens zijne classieke leermeesters ontbrak het hem niet, maar
zIJ was lIiet onvermengd.
Had dus DE GOEJE aan de Universiteit maar éénen leermeester
in des woords hooge ren zin, hij dankte, zooals de meesten onzer,
voor zijne ontwikkeling veel aan tijdgenooten. Ofschoon hij de studie
veel te ernstig opvatte en veel te weinig materieele middelen had
om aan het studentenleven in den luidruchtigen zin des woords op
groote schaal deel te nemen, h~i heeft de gezelligheid iu dien kring
evenzeer gezocht en liefgehad als die in eigen familie.
Gelijk vroeger algemeen gebruikelijk was, werd hij in het jaar

1) In het Museum (Lijst, W. 281) gaf DE GOEIE in 1893, instemming met de algemeene strekking betuigend, eene passage weer uit een boek van Enw. G. BROWNE
(thans hoogleeraar te Cambridge), waarin deze taalgeleerde zegt, door den afschuw,
dien het klassieke schoolonderwijs hem in zijne jengd tegen het Latijn en Grieksch
had ingeboezemd, bijna afkeerig te zijn geworden van alle taalstudie. Ook deze leverde
eer. pleidooi vóór veel lectuur, die bij den leerling belangstelling wekt, en tegen veelheid
van grammatische regels, daar deze immers eerst dan werkelijk kunnen worden opgenomen wauneer zij de korle formule eener opgedane ervaring vormen.
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zijner inschrijving lid van het studentencorps (2 October 1854),
later ook van de studentensocieteit.
Onder zijne studiemakkers, die met hem denzelfden studiew~g
bewandelden, moet hier vooral W. H. ENGEJ,MANN genoemd worden 1), die eer dan hijzelf een gewaardeerd leerling en medewerker
van Dozy was, maar die sinds zijne promotie in 1858 door zijne
levensomstandigheden in eene andere richting gedrongen werd.
Intieme vriendschap en verwantschap van aspiraties verbond hen
tot ENGELMANN'S vroegtijdigen dood (1868) 2).
Van zeer bijzondere beteekenis is het voor DE GOEJli; geweest,
dat de even veelzijdige als scherpzinnige Semitist, THEODOR NÖLDEKE,
thans emeritus-hoogleeraar te Strassburg , als jeugdig doctor in
October 1857 naar Leiden kwam en tot Maart 1858 in de Warnerverzameling der Oostersche handschriften bleef werken. NÖJ,DEKE
was slechts eenige'" maanden ouder dan DE GOEJ1;, maar had na
driejarige studie te Göttingen zeer jong, in 1856, den doctorstitel
behaald en daarna een jaar te Weenen Arabische en Perzische
handschriften bestudeerd en zich op het Turksch toegelegd. Na zijn
verblijf te Leiden ondernam hij het beantwoorden eener prijsvraag
der Parijsche Académie over het ontstaan van den Qoran; z\ine
verhandeling werd bekroolld en later bijgewerkt en uitgegeven.
Die "Geschichte des Qoràns", een meesterstuk voor den tijd, waarin
het verscheen, was slechts een del' talrijke blijken van de veelomvattende en tevens diepe geleerdheid van den jongen man.
Gedurende zijn verblijf te Leiden nam NÖWEKE ook aan het
gezellige leven deel, en er ontstond vooral tusschen hem en DE
GOEJE en ENGUMANN eene innige vriendschap, die tot den dood
der Nederlandsche leden dezer trias voortdliurde 3). Met lh GOEJl<:
') Intiemen omgang had DE GOEJE overigens onder zijne medestudenten, behalve
met zijn lateren zwager H. OORT, vooral met A. C. DUKER (nu emeritus-predikant te
Haarlem), A. VAN OVEN (later Directeur der Hoogere Burgerschool te Dordrecht), J. W.
MOSSELMANS (als student overleden), D. J. MOM VISCH (later recbter te Arnhem), ook
L. DE HARTOG, thans rustend hoogleeraar , die met ENGELMANN bij Dozy Arabisch leerde,
maar weldra tot de juridische studie overging. In 1856 richtten de vrienden een gezelschap "Encyclopedie" op, met het doel om voordrachten over wetenschappelijke onderwerpen te honden voor een gehoor van studenten uit verschillende faculteiten; 10 Juni
1859 werd DE GOEJE hiervan eerelid. Dr. VAN OVEN besluit zijne mij welwillend verstrekte mededeelingen, waarin ook aan de volharding en zelfbeperking van DE GOEJE
hulde wordt gebracht, met deze woorden: "Hij was een van de beminnelijkste menschen,
die ik op de wereld ontmoet heb, en ik zal tot mijn dood toe innig dankbaar ervoor
zijn, dat hij mijn intieme vriend geweest is."
') Zie DE GOEJE'S in-memoriam Lijst, N°. 132.
') NÖLDEKE droeg hun beiden het eerste werk, dat hij na zijne "Geschichte des
Qornns" uitgaf, zijne in 1863 geschreven, in 1864 gedrukte ,,13eiträge zur Kenntniss
der Poesie der alten Araber" op. In DE GOEJE'S schrijven (15 December 1863) naar
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bleef NÖLD}!:KE van L858 af ged urellde rUIm een halve eeuw in
gestad ige brief wisseling.
Ih: GOEJE zag tegen hem, toen hij te Leiden verscheen, met
bewondering voor zijne veelzijdige en tevens grondige kennis op;
toen Nör,DEKE hem in 1907 eraan herinnerde, dat hUIllle vriendschap haar halve eeuwfeest vierde, schreef DE GOEJE hem (in October)
over dien indruk der eerste kennismaking 1) in termen, die getuigden, hoeveel hij zich aan den omgang met hem verplicht achtte.
Vijftig jaren lang bleven de vrienden in elkanders lief ·en leed
deelen, over al hetgeen beider belangstelling wekte, van gedachten
wisselen en, zonder dat ooit een wanklank de harmonie verstoorde,
elkander vierkant "de waarheid" zeggen telkens wanneer zij verschilden over vragen van wetenschappelijkel1, staatkundigen of algemeen-menschelijken aard.
Zoo heeft het bijv. DE GOEJI': veel moeite gekost, en geheel is
het hem nooit gelukt, NöLmY(E's zin voor linguïstische studiën te
begrijpen en te waardeel'en , daar deze neiging den begaafden vriend
vanzelf ertoe leidde, veel tijd te besteden aan de beoefening
ran uit een cultuurhistorisch en litterarisch oogpunt beschouwd
minderwaardige talen en tongvallen. DE GOEJE achtte dien tijd als
ontstolen aan de om degelijke krachten schreeuwende Arabische
litteratuur en geschiedenis, waarvoor hij wist, dat weinigelI zooveel
konden doen als juist NÖLDEKE.
Dl': GOF,JE was al spoedig van meening, dat de Arabische taal
om hare rijke cu harmonische vormellontwikkeling, de Arabische
aanleiding daarvan heet het o. a.: "Moge die innige harmonie ons gansclle leven door
tusschen ons blijven bestaan, en wii er steeds trotsch op kunnen blijven elkandors
hartelijke vrienden te heeten."
') "Ik weet nog goed, welken indruk uwe verschijning in Leiden op mij maakte.
Dat gij reeds doctor waart en reeds eene disseItatie over zoo'n moeieJijk onderwerp geschreven hadt, terwijl ik eerst kort geleden mijn candidaats had gedaan en nog zoo
ver van mijne promotie afstond, was veel, maar veel meer, dat gij reeds zooveel van
de wereld hadt gezien en reeds eene gevestigde meening hadtover vraagstukken, waarvan
ik nauwelijks de beteekenis kende, En eindelijk voelde ik diep het contrast tusschen
uwe levendigheid, uw vernuft, uwe rijpheid met mijne schooljougensdufheid, mijn
langzaam denken, mijne onhandigheid. De omgang met u is voor mij zeer nuttig geweest, wat ik echter eerst later goed beseft heb." Ruim zes jaren vroeger. toen NÖLDEKE
naar aanleiding van de voltooiing van de Tabarî-uitgave de herinnering van al de
zorgen, die dit werk gebaard had, opgehaald e~ DE GOEJE'S hartelijk dankwoord in de
Introductio even hartelijk beantwoord had, schreef DE GOEJE hem 0, a. (1 April lOOI}:
"Gij hebt gevoeld, dat de enkele woorden in de Introductio aan u gericht uit het diepste
van mijn hart kwamen. Uwe vriendschap is voor mij steeds een groote schat geweest,
en ik heb daaraan veel te danken, veel meer dan gij aan de mijne. Moge uw weusch
vervuld worden, die ook de mijne is, hoewel een lang leven geen ideaal van mij is,
dat wij er het halve eeuwfeest van mogen vieren",
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litteratuur en geschiedenis om hare beteekenis voor de wereldhistorie
het natuurlijke middelpunt der Semitische studiëll vormden. Dan
volgde in zijne schatting het Hebreeuwsch en om die beiden heen
behoorden zich met niet al te veel pretensie de overige Semitische
talen te raIlgschikken. Zijn ideaal was aan vankelij k, het geheel te
overzien, een gezichtspunt te kiezen als dat van Renan, en van
daar uit de enkele deelen waar te nemen en te beschrijven. ~\Veldra
ervoer hij, dat dit menschelijke kracht te hoven ging, met name
dat de opkomende Assyriologie en de onvermijdelijke nasporing
van den samenhang van verschillende Afrikaansche talen met de
Semitische eene verdeeling van het werk met verschillende centra
eischte. Toen hij bovendien tot eeue taxatie was gekomen van de
beperking, die zijn eigen aanleg en vermogen hem oplegden, ook
ten aanzien van het gebied, dat zich van het Arabische middelpunt
uit liet beschouwê'n, trok hij zich met steeds grootere beslistheid
op het centrum, dat zijn eerste uitgangspunt was geweest, terug.
Zoo vormt zijn arbeid van ruim eene halve eeuw één harmonisch
geheel; kleine aarzelingen in het begin, ook later nu en dan ter
afwisseling ondernomen uitstapjes in den omtrek, hebben daaraan
niet te kort gedaan.
Belangstelling voor de studie van het Arabische volk en zijne
taal en Van de geschiedenis der internationale beschaving op Moslimschen grondslag, die deze taal toch als voornaamste voermiddel
had gebezigd, was er genoeg; van Parijs, vVeenen, Leipzig en ook
vau Leiden uit was reeds veel geschied om die levendig te maken.
De hulpmiddelen, die binnen ieders bereik waren, lieten echter
nog alles te wenschen over. De in het Oosten bezorgde Arabische
drukken, die wij thans bij duizenden tellen, en die wij sinds lang
gewoon zijn als voor onze studie onmisbaar te beschouwen, ontbraken nog of waren rn het Westen onbekend. Door Europeesche
geleerden bewerkte critische uitgaven van Arabische werken waren
er pas weinige, en daar men het geheel nog gebrekkig overzag,
was men vaak met het minst belangrijke begonnen. Om behoorlijk
te kunnen werken, moest de toenmalige Arabist bij eene der weinige
rijke handschriftenverzamelingen zitten en liefst bovendien de gelegenheid hebben, van eene"of meer andere bibliotheken handschriften
te leenen. Wie deze gelegellheden had en wist te gebruiken, stond
9-an nog voor de moeilijkheid der keuze uit de overweldigende stof;
hij wist nauwelijks, waar te beginnen, daar elk te ondernemen
werk uitstel medebracht van een ander, dat even dringend scheen,
en de verschillende afdeelingen der litteratuur, om deugdelijk behandeld te worden, elkander noodig hadden .
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De zekerheid, dat de tot voortzetting zijner studie onmisbare
hulpmiddelen, die de rijke Warnerverzameling hem schonk, niet
na afloop van zijne acàdemische studie huiten zijn bereik zouden
raken, wist zijn vaderlijke vriend JUYNBOU hem Jl/2 jaar vóór
zijne promotie te verschaffen. JUYNBOU, had voor het beheer van
de Oostersche handschriften P. DE JONG tot adjutor, maar hij
wist voor DE GOF.TE de instelling van een tweeden adjutorspost,
zij het ook met eene schamele bezoldiging, te bewerken 1).
Er behoorde moed toe en liefde voor de wetenschap om, zelf
onbemiddeld, op zulk een materieelen grondslag zonder bepaald
gegrond uitzicht op beter beloonde ambten, zijne werkkracht aan
de Arabische studiën te blijven wijden. Toch heeft DE GOEJE slechts
nu en dan in de eerste zes jaren na zijne promotie twijfel voelen
opkomen, of hij niet in zijn maatscha.ppelijk belang een anderen
weg moest inslaan.
rroen J UYNBOU. I () September 18 () 1 overleed, was DE GOEJE
nog geen jaar doctor. De littemrische faculteit, die sinds lang
hunkerde naar een en lecl'stoel voor het Sanskrit en daarvoor in
KJ<JRN haren aangewezen candidaat had, wenschte de vacature in
dien zin te benuttigen, en dit kon te gemakkelijker, omdat Dozy
en RUTG"ERS de lessen, die JUYNBOJ.L placht te geven, (de elementaire colleges in het Hebreeu wsch en de zoogellaamde Semitische
"dialecten"), voorloopig wel wilden waarnemen. Men stuurde op
deze oplossing aan in de hoop, dat te zijner tijd voor DE GOEJE
wel een buitengewoon hoogleeraarschap te verkrijgen zou z~in.
1) De benoeming tot Adjntor Interpretis Legati Warneriani met ingang van 1 April
1859 op eene jaarwedde van f 800.- had plaats bij Kon. Besluit van 8 Maart 1859.
Verschillende pogingen, die later gedaan werden om DE GOEJE'S materieele positie te
verbeteren hadden eerst in 1865 het gevolg, dat bij Kon. Bes!. vau 13 Januari de jaarwedde tot f 1000.- werd verhoogd. Tot buitengewoon h~glC:'eraar (jaarwedde f 1600.-)
werd DE GOEIE benoemd bij Kon. Besl. van 5 Juni 1866, en bij Kon. Besl. van 7 December 1867 werd hem in die hoedanigheid zitting verleend in den Academischen Seuaat
en in de faculteitsvergaderingen. Gewoon hoogleeraar, tevens Interpres Legati Warneriani,
op eene jaarwedde van f 2800.- werd DE GOEJE bii Kon. Bes!. van 5 Juli 1869, nadat
hij de interpresfnnctie, op verzoek van Cnratoren der Hoogeschool , reeds van 27 Maart
van dat jaar af, sedert het vertrek van Dr. DE JONG naar Utrecht, waargenomen had.
In 1877 bracht de nieuwe Wet op het Rooger Onderwijs deze wijziging in DE GOEIE'S
positie, dat de jaarwedde op f 6000.- werd gebracht, de collegegelden vervielen, en
hij niet meer, zooals tevoren, zonder meer "hoogleeraar in de letterkundige faculteit"
heette, maar uitdrnkkeliik met het geven van onderwijs in het Arabisch werd belast
(Koninklijk Besluit van 15 September 18ï7). Daze, overeenkomstig DE GOEIE'S eigen
voorstel, zoo bijzonder beperkend geformuleerde omschrijving voor een proft'SBoraat, dat
vroeger ook het Bijbelsch-Arameesch en het Syrisch omvat had, en dat in het stelsel
der nieuwe wet stellig toch ook de geschiedenis en de instellingen van den Islam voor
zijne rekening kreeg, teekent weer de bii DE GOEJE met de jaren dieper gevoelde behoefte aan concentratie.
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Het duurde echter na JUYNBOI.L'S dood viel' jaren voordat de
beslissing der Regeering KERN in staat stelde, zijne openingsrede
te houden, en toen was het met DE GOEJE nog even ver als in
den aanvang, terwijl hij intusschen ruimschoots getoond had, dat
het de moeite loonde, hem voor de wetenschap zijner keuze te
behouden. Nu eens hoopte men voor een der beide adjutoren op
eellen leerstoel te Groningen, die scheen te zullen vaceeren, maar
die bij nader inzien door den titularis bezet bleef 1), dan op eellen
te Amsterdam, die echter door een ander werd bezet 2); ware het
gunstiger voor een der beide adjutoren geloopen, dan had men
tevens ruimte gewonnen om de positie van den anderen, die te
Leiden bleef, te verbetemn.
DE GOEJE was sinds 1862 schoolopziener, welk tijdroovend ambt
hij met veel opgewektheid waarnam. Toen nu in 't midden van
1865 de betrekking ~an inspecteur van het lager onderwijs, waaraan eene jaarwedde van /2500.- verbonden was, kwam te vaceeren, kon hij· aan de verleiding om zijne maatschappelijke positie
te verbeteren geen weerstand bieden en stelde zich beschikbaar.
Gelukkig had de sollicitatie geen succes; niemand heeft zich daarover na afloop hartelijker verblijd dan lh GOF..Jll. zelf, die reeds
kort na de beslissing zeide, toch dankbaar te zijn, dat men zijne
in arren moede ondernomen poging tot afval maar had verijdeld.
Sterker deed zich eene andere verleiding gelden. Voor de opleiding van administratieyc ambtenaren voor Oost-Indië had men
docenten noodig, en er was geen eigenlijk kweekbed, van waal'
men die kon betrekken. Men behielp zich met theologen of litteratoren, die aan eene of andere Oostersche taal iets gedaan hadden,
in de hoop, dat zij de andere, welke zij moesten doceeren, gaandeweg ook wel zouden leeren. Zulke plaatsen werden behoorlijk
betaald, en, ofschoon DE GOE.JE eigenlijk in die studiën niet veel
lust had, liet hij zich toch wel eens bepraten om er mede te begÎlll1en opdat hij casu quo in aanmerking zou kunnen komen.
Vooral van 1865-1866 scheen het hiermede emst te zullen worden,
daar er plannen bestonden tot oprichting eener Indische school te
Utrecht, waar DE GOEJE uitzicht geopend werd op een hoogleeraarschap met f 5000.- bezoldiging. Maar nu zetten zich dan ook
"de IJeidsche autoriteiten, die begrepen, dat DE GOEJE .Arabist moest
blijven, aan het werk, en zij slaagden erin, hem tot buitengewoon
hoogleeraar te doen benoemen. Den 6 October 1866 aanvaardde hij
'j Hiervan was omstreeks het midden van 1864 sprake ..
~ De vacature. die door VETU'S plaatsing aan de Indische School

werd 10 October 1864 door LAND vervuld .

..
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zijn ambt met eene redevoering over "De belangrijkheid van de
beoefening der Arabische taal en letterkunde" - tot het gebruik
der Hollandsche tual machtigden hem Curatoren in hun schrijven
van 9 Juli te voren - een bezadigd maar wurm pleidooi voor de
beteekenis van de studie zijner keuze voor de beschavingsgeschiedenis der menschheid, tevens getuigend van een diep gevoel van
hetgeen de jongere geleerden der Leidsche orientalistenschool aan
den naam hunner beroemde voorgangers verplicht waren. Ofschoon
zijne inkomsten nog zeer matig bleven, achtte hij zich nu voor goed
aan zijne lievelingswetenschap verbonden en dacht vervolgens nooit
ernstig meer aan wat hij als desertie beschouwde.
Nog éénmaal werd een aanslag op zijne standvastigheid gedaan.
In 1869, na het overlijden van Prof. MII,UI~S, die te Utrecht de
Hebreeuwsche colleges voor de theologische propaedeusis gaf, bood
men DE GOEJI<; de gelegenheid aan om zijn buitengewoon professoraat voor dat gewone, waaruan bovendien vele collegegelden verbonden waren, te verwisselen. Hij hedacht zich .niet lang en
bedankte, waarop DE JONG, sinds 1806 1) Interpres van het Legaturn Warnerianum, daar tot hoogleeraar benoemd werd, en nu
volgde nog in hetzelfde jaar DE GOF..m's benoeming tot gewoon
hoogleeraar en Interpres , naar aanleiding waarvan hij aall N ÓLDEKI<;
schreef, dat daarmede "het toppunt zijnet· wenschen in dit opzicht
(was) hereikt".
Al die zorgen om het maatschappelijk bestaan hebben dus, al
waren zij in de eerste zes jaren na de promotie soms bedenkelijk,
de continuïteit van DE GOEJI~'S wetenschappelijke werkzaamheid
nooit verbroken. Van 1856 tot 1909 heeft hij zich met gelijk.
matigen gang in één richting bewogen.
Die richting, wij weten het reeds, was in het algemeen de door
Dozy gewezene: niet de grammatische noch de linguïstische zijde
der Arabische studie, maar littemtuur, geschiedenis en aardbeschrijving trokken DE GOEJE aan. Daar de bronnen meerendeels in handschriften gezocht moesten worden, sprak het vanzelf, datde critische
bewerking dezer teksten veel tijd in heslag nam en dat uitgave
van Arabische werken, waarop eigen of anderer historische of
litterarische studiën zouden dienen te berusten, een voornaam deel
der taak van deze geleerden was. Dozy heeft dan ook vrij veel
tekstedities met de nooàige hulpmiddelen in het licht gegeven.
1) Dr. P. DE
Besluit, waarbij

JONG

was van Adjutor tot Interpres bevorderd bij hetzelfde Koninklijk
tot buitengewoon hoogleeraar werd benoemd.

DE GOKJE
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maar hij heeft zich nog meer daarvan voorgenomen zonder dat het
tot uitvoering is gekomen. B\l hem was dat uitgeverswerk altijd
een middel, waarvan hij liever had gezien, dat anderen het hem
geleverd hadden, en het doel, waarnaar hij met zekeren spoed
streefde, was het schrijven van studiën en boeken in grooten stijl
over de in die bronnen behandelde zaken.
DE GOEJE'S aanleg leidde meer tot ontginning en fundeering dan
tot het optrekken van gebouwen uit deels voorloopig materiaal van
halve stevigheid. Al uitgevende kreeg hij er genoegen in, dit nog
meer, en voortdurend beter te doen; steeds bleef hij vinden, dat
er nog I100dige edities ontbraken om tot afdoende behandeling van
een of ander uitgebreid onderwerp over te kunnen gaan. Zoo is hij
dan ook nooit gekomen tot het schrijven van werken in den trant
van Dozy's "Histoire des Musulmans d'Espaglle" of zelfs van zoo
omvangrijke voorstuft'iën als Dozy's "Recherches", maar bleef hij
in zijne hef.te en meeste uren den eenen belangrijken en moeilijk
te beheerschen tekst na den andet·en voor gebruik toebereiden, en
dat naar de methode van zijnen meester, maar met gewichtige verbeteringen, die zijne toenemende ervaring en kennis hem aan de
hand deden. Op dit gebied is hij de ongeëvenaarde meester aller
Arabisten van zijnen tijd geworden.
De keuze der eerste teksten, waaraan DE GOEJE zijne krachten
beproefde, werd door zijne leermeesters bepaald. JUYNBOT,L en Dozy
rieden hem aan, als dissertatie den tekst van den beroemden geograaf
IBN I;lAUQAL te bewerken, maar bij nader inzien bleek deze arbeid,
hoewel belangrijk en aantrekkelijk, te zwaar en te tijdroovend voor
een proefschrift, en zoo kwam het, dat DE GOEJE hiervoor de
behandeling van een anderen geograaf, AJ,-JA<QOEBî, koos, die eene
hoofd bron voor IBN l:TAUQAL was geweest. Van JA<QOEBî's beschrijving der landen nam hij alleen het gedeelte, dat over NoordwestAfrika handelde, maar dit onderging dan ook in de Latijnsche
vertaling en aanteekeningen eene grondige bewerking, en eene
inleiding wees den auteur zooveel doenlijk zijne plaats aan onder
de bekende Arabische aardbeschrijvers 1).
Zoo was DE GOF...nl1'S aandacht bepaald bij dezen hoogst gewichtigen
tak der wetenschappelijke litteratuur in het Arabisch: de werken der
geografen, vooral die der 3de en 4 de eeuw van de Hidjrah, mannen,
die op voor hunnen tijd voortreffelijke wijze verslag hebben gedaan
van hetgeen zijzelve of anderen- door reizen en navragen omtrent

•
1) Lijst,

N~.

1-

8

Jaarboek 1909.

bz
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de hun bekende bewoonde wereld te weten waren gekomen, zoowel wat betreft de landen als hunne bewoners ,de verkeerswegen, •
de politieke, sociale en economische toestanden 1).
Terwijl DE GOEJE aall zijn proefschrift bezig was, nam hij verschilkIlde andere Arahische werken onderhanden. Alvorens echter
nieuwe teksten in het licht te geven, maakte hij eene studiereis
naar Engeland. Een verblijf van drie maandelI te Oxford en vau
drie weken te LOllden (7 .Juni-einde September 1862) wist hij
te benuttigen tot het deels afschrijven, deels collationneeren of
excerp~eren van tal van belangrijke handschriften. Meest waren het
geographische en historische werken, die hem hier hezighielden,
maar ook van een beroemd classiek woordenboek, de Asas al-Balàghah
van Az-ZAJ\IACHSJAR1, dat hij met Dozy samen zou uitgeven, maakte
hij te Oxford voor zijn gedeelte een afschrift, dat door een sameuloop van omstalldigheden nooit uit de portefeuille gekomen is 2).
Tevens bood dit verhl~if hem gelegenheid tot even aangenaam als
nuttig verkeer met geleerden als AUFRECHT, Rem.ER, MAx MÜLL}jIt,
GWYNNE, SPRENGEJ" en vooral met "\V RIGHT.
In den loop van zijn leven is DE GOEJE met bijna al zijne
vakgenootell in de wereld in vriendschappel~ike aanraking geweest.
Met weinigen was hij zoo innig verbonden als met WILl.IAl! WRIGHT,
en heh'~lfde gold van den allerintieUlsten vriend van lh: (JOE,TE,
van NÖw,EKE. Toen W RIGH'r in Mei 1889 overleden was, schreef
DE GOEJE aan NÖLm:Kli:: " . . . . . maar toch hoopte ik nog, want
ik kon het denkbeeld hem te moeten missen niet verdragen. 't Is
voor ons beiden een zwaar verlies. Laten w~i ons dubbel sterk aan
elkander hechten".
Na zijn terugkeer uit Engeland ging hij met verdubbelden ijver
aan de verschillende teksten, die hij zich voorloopig voorstelde uit
te geven. Meestal werkte hij aan verscheidene tegelijk, met dien
1) NÖI.DEKE schreef terecht aan DE GOEJE 16.7.'69: "Geographie ist doch in vieler
Hinsicht die gJänzendste Seite der arabischen Hteratur".
') Blijkens een brief aan NÖLDEKE van 13.8.'64 heeft DE GOEJE later voor zijnen
tekst nog een Berlijnsch handschrift zooveel noodig gecollationueerd, maar in 1865 (brief
aan N. van 13 Maart) zag Dozy van medewerking aan deze uitgave af, en daar Dozy's
gedeelte veel minder goed overgeleverd was dan dat van DE GOEJE, vond deze voorloopig den arbeid nog te zwaar en stelde de eindbewerking uit. Later werd de Äsa.s in
het Oo;,ten gedrukt, waardoor eene critische uitgave wel niet overbodig, maar toch
minder urgent werd.
Onder Nos 31 en 288 der Lijst vindt men medeelingen van DE GOEJE, waartoe zijn
verblgf in Engeland hem aanleiding gaf. Voorts zijn nog brieven bewaard, die DE
GOEJE uit Eugeland aan zijne moeder schreef; behalve détails over zijn verblijf aldaar
geven zij op elke bladzljde treffend/" getuigenis van de liefdevolle verhouding tnsschen
hem en de zijnen.
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verstande, dat hij telkens aan dát boek zijne beste uren besteedde,
tot welks critische bewerking de hem ten dienste staande bronnen
voor het oogenhlik het overvloedigst waren. Stuitte h~i op een
hezwaar, welks wegneming afwachten Doodig maakte, dan ging hij
tijdelijk tot een ander werk over.
De eerste geographische uitgave na zijne dissertatie was een gedeelte van de aardbeschl'ijving, die IDRÎsî in de ode eeuw der
Hidjrah had opgesteld voor z~inen beschermer HOGElt van Sicilië,
den Christenvorst met Arabische zeden, volgens Al\fARI het beste
geographische werk der middeleeuwen. Dozy had reeds jaren tevoren
eenige urientalisten gewonnen voor het plan een er uitgave onder
z~ine leiding van dit merkwaardige boek, dat, afgezien van het
door AMARI bewerkte gedeelte over Sicilië, alleen in de onbetrouwbare, op een onzuiveren tekst gemaakte vertaling van A. JAUBERT
toegankelijk was. D,E Gm:JE's reis naar Engeland had in de eerste
plaats ten doel, het materiaal voor deze editie te vermeerderen.
De buitenlandsche medewerkers trokken zich later terug, zoodat
alleen Dozy en DE GOEJE de gedeelten, die zij op zich genomen
hadden, namelijk die betreffende Spanje en Noord-Afrika, met
.Fransche vertaling, aanteekeningen en glossaire in het licht gaven 1).
Later volgde in den loop van 25 jaren (1870-1894) DE GOEJE'S
Bibliotheca geographorum arabicoruJ11 in 8 deelen, van welker 3de
deel (Moqaddasl) hij in 1906 nog eene veel verbeterde editie liet
drukken 2). Terwijl deze laatste gedrukt werd, nam lh GOEJE zich
voor, als nieuw deel aan zijne Bibliotheca toe te voegen eene uitgaaf van het geographische werk van lBN SA<ÎD naar het Oxbl'dsche
handschrift 3); maar het is daarmeê niet verder gekomen dan tot
het laten maken eenel' photographische reproductie. 'Vel hezorgde
hij daarentegen nog in 1907 eene nieuwe uitgave van het helangrijke, vroeger door V\T RIGHT uitgegeven reisverhaal van den Spaansehen pelgrim IBN DJOEBAIR 4). De Bibliotheca bevat de werken van
eenige der beroemdste geografen, die in het Arabisch schreven, uit
den bloeitijd dier wetenschap in het gebied van den Islam, de
3 de en 4de eeuw van de Hidjrah. Aan tekst en tekstcritisch apparaat werd alle zorg besteed, die eene groote belezenheid in dit en
andere deelen der litteratuur, oefening, scherpzinnigheid en eindeloos geduld mogelijk maakten, en zooals al hetgeen DE GOEJE
uitgaf, waren deze werken vergezeld van de noodige litteratuur1)
2)
')
')

Lijst, N°. 8.
Lijst, Nos 9-i6.
Dit blijkt o. a. uit eenen brief aan
Lijst, N°. 28.

NÖL1lEKE

van 6.10.1904.
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historische inleiding, van volledige indices en van een glossarium,
waarmede de uitgever zijnen lezer de moeite bespaarde, die hem
zelf het verstaan van sommige passages gekost had.
Terwijl die geographische uitgaven in bewerking waren, en verder ook gelijktijdig met hare verschijning, werkte DI!: GOEJE tal
van historische bronnen door de pers,
Van 1862-66 werd al-Bala{~oerî's omstreeks het midden van de
de
3 eeuw der Hidjrah geschreven werk over de Moslimsche verovering der landen, eene der rijkste en merkwaal'digste geschiedbronnen voor de eerste periode van den Islam, gedrukt, voorzien
met de hulpmiddelen, zonder welke DE GOEJE geenen tekst in de
wereld zond. In de voorrede en vroeger reeds elders 1) sprak hij
zijn leedwezen erover uit, dat zijne toen nog onvoldoende bedrevenheid in de Arabische grammatica hem hier eu daar te veel
parten gespeeld had, en hij heeft zich dan ook beijverd om die
leemte in zijne vroegere studie aan te vullen. Dat hem dit gelukt
is, daarvan getuigen niet slechts zijne steeds nauwkeuriger uitgaven
yan uiterst moeilijke teksten, maar ook de wijze waarop de "Ara bic
Grammar" van wijlen \V. W lUGHT, toen ROBERTSON SMI'l'H door
den dood verhinderd was, zijn voornemen tot revisie uit te voeren,
door Dl'; GOEJE yoor den derden druk is bijgewerkt 2).
'l'wee onvolledig bewaard gebleven geschiedboeken van auteurs
uit de 5de en de 7de eeuw del' Hidjrah kwamen in 1869 en 1871
van de pers 3); het eene deel in samenwerking met DE JONG, het
andere door DJ<: GOEJE alleen gereedgemaakt. De bij het 2 de deel
gevoegde Voorrede bevatte scherpe terechtwijzingen aan het adres
van den Heidelbergschen hoogleeraar G. WEIL, die in zijne "Jahrbücher" zoowel de Balûqoerî-editie als Deel I der Fragmenta op
nog al hoogen, schoolmeesterachtigen toon had gecritiseerd. Privatim
uitte DE GOEJE zich ook bij andere aanleidingen nog meermalen
afkeurend over critici, die op hun gemak kennismaken met een
door vakgenooten, ten koste van veel tijd eu zweet voor hen bewerk') O.a. in een schrijven aan NÖ:'DEKE van 25.8.'65 naar aanleiding van diens emendaties op de uitgave van drie chaliefenlevens uit de Kitäb al-'oejoên (Lijst N°. 18),
die later in de Fr~gmenta historicornm (Lijst, N°. 19) beter herdrukt werden. Hij
herinnert eraan, dat hij zijne Arabische grammatica bijna geheel zonder leiding heeft
moeten leeren, en daardoor wel wat te zeer op de vruchten van 't veel cursorisch lezen,
waartoe Dozy zijne leerlingen aanzette, heeft gerekend. Men ziet hieruit (zie boven,
bladz. 14), dat DE GOEJE de waarde en de beteekenis van goede grammatische grondslagen ten volle erkende. Alleen wilde hij de beoefening der spraakkunst steeds doen
samengaan met, en ondergeschikt houden aan belangwekkende lectuur.
2) Lijst, N°. 27.
') Lijst, N°. 19.
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ten tekst, en zich dali in eene bespreking nagenoeg bepalen tot het
aanwijzen van door hen opgemerkte vergissingen of van hetgeen zij
daarvoor houden. Hij heeft zich echter later niet meer tot zoo toornige
taal laten verleiden als die hij in deze zelfverdediging voerde 1).
Van geene der Arabische historiebronnen werd met meer nadruk
sinds lang eene editie gewenscht dan van de reusachtige compilatie
van A!_r~lABARî (t 310 der Hidjrah), die in 20 deelen de hem als
hetrouwbaar bekende berichten over de geschiedenis van de schepping af tot 302 der Hidjrah (g 15 n.C.) had opgeteekend. Professor
KOSEGARTEN te (}reifswald had indertijd (1831,1835,1853) een
van de vijf deelen, welker bestaan hij geconstateerd had, uitgegeven.
Heeds in 1858 correspondeerde DI', GOEJE met NÖLDEKE over eene
onder leiding van Dozy te ondernemen editie van de deelen der
chroniek, die men nog zou kunnen bijeenbrengen, maar het bleef
toen bij voornemeijS. In 1862 ontdekte hij te Oxford twee tot
dusver niet als zoodanig herkende deelen van het werk en gaf
daaraan door middel van de Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ruchtbaarheid 2). Zoo bleef de aandacht wakkeI', en zochten ook anderen in Oostersche en Westersehe boekerijen;
hetgeen zij vonden, wekte sinds 1871 de hoop, dat men met vereende krachten een volledig exemplaar zou kunnen samenstellen.
Met 1872 beginnen de ernstige stappen om zich toegang tot de
Oostersche en Westersche bibliotheken, die gedeelten van de chroniek bevatten, bevoegde medewerkers voor de editie, fondsen voor
het doen vervaardigen van afschriften of collaties te verschaften en
het werkplan vast te stellen. Het gelukte aau DE GOE.1E'S geduldige
volharding, zijuen tact en zijne kunde, het werk behoorlijk op touw
te zetten, in 1879 het eerste stuk in druk te doen verschijnen,
en wat meer zegt, trots allerlei bezwaren en teleurstellingen, in
1901 de uitgave tot een goed einde te brengen 3). De geschiedenis
dezer onderueming heeft hijzelf in 46 bladzijden zijner Introductio
(XXII-LXVIII) beschreven met uitvoerige vermelding van ieders
aandeel in het reuzenwerk en met hartelijke dankbetuiging aan
allen, die onder zijne leiding tot het slagen hadden bijgedragen.
Die dank was welverdiend; maar allen waren het erover eens, dat
zonder D~; GOEJE, die het grootste deel zelf bewerkte, al het werk
') In mijn in-memoriam, dat in het Internationales Archiv für Ethnographie (Band
XIX, Heft lIl) verscheen, wees ik erop, dat eene in 1903 door DE GOKJE geschreven
brochnre (Lijst, N°. 287) eene uitzoudering op dezen regel vormde en duidde ik de
oorzaak aan van de bittere stemming, die in dat geschrift hare uitdrnkking vond.
2) Lijst, N°. 3l.
') Lijst, N°. 20.

br
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der anderen zorgvuldig hery,ng en veelszins verheterde, de uitnemende
inhoudsopgaven, de inleiding en het glossarium geheel, de indices
grootendeels voor zijne rekening nam, het resultaat nooit bereikt
zou z~in 1).
Ondertusschen gaf DE GOEJE alleen nog de voortzetting van
A~'-'!'ABARî's chrolliek door AL-'ARÎB op de gebruikelijke wijze uit 2).
Ruim eeu jaar vóór zijnen dood vatte D~: GOE.TE bet voornemen
op, eene nieuwe uitgave van zijn historisch en eersteling al-Balaqoerî
gereed te maken. Sinds 1862, toen hij met het drukken van dit
hoek begonnen WHS, had hijzelf zich van een ijverig scholier tot
eeu perfect philoloog ontwikkeld en tevens waren de tot herstel en
recht verstand van den tekst dienende auxiliaire bronnen oneindig
overvloediger dan toen. Na rijp beraad en onder den invloed del'
aansporing van vakgenooten hegreep hij, dat deze nicl.lwe editie
aan de vroeger voorgenomene van den geograaf IBN SAtîn vooraf
moest gaaIl. Helaas! het is niet verder gekomen dan tot het voorzien van een klein gedeelte der oude uitgaaf met marginale aanteekeningen.
\Vie zich met Arabische litteratuur van historischen of geographischen aard bezighoudt, komt ieder oogenblik met dichters in
aanraking en kaB niet buiten opzettelijke studie der moeilijke oude
poëzie der Arabieren. Meer in het bijzonder op dit gebied lag
lh GOEJE'S editie van den dîwan van een beroemd dichter uit de
2 de eeuw der Hidjl'uh, die hij b~i het derde eeuwfeest der Leidsche
Universiteit bezorgde 3) en verder het Dichterboek van lBN QOETAIBAH
uit de derde eeuw, dat in 1 n04 van z~ine hand verscheen 4).
Behal\'e de rcusachtige massa arbeid, die DE GOÈJE te verrichten
heeft gehad om de genoemde, door heillzelf of onder "zijne directe
leiding bewerkte teksten voor algemeen gebruik toe te bereiden,
I) NÖLDElm schreef hem 29.4.1901: "In aller Eile habe ich wenigstens die Introductio
"durchfl.ogen und dabei wieder alle Hoffnungeu nnd Sorgen, alle Befriedigungen und
"Enttäuschungen nachempfunden. die uns, vor Allen aher Dir, das grosse Unternehmen
"gehracht hat, habe namentlich wieder Deinen Muth, Deine Ausdauer und Dein prak"tisches Geschick bewundert, ohne die das Werk nie zu Stande gebracht wäre. Ich
"wüsste sonst Niemand, wirklich Niemand, der die Sache mit einiger Äussicht auf
Erfolg in die Hand hätte uehmen können". En later, 7.12.1904, wanneer hij de reusachtige Annali van Prins CAETANI \"an TEANO bespreekt, waarin de oudste bronnen
voor de geschiedenis van den Islam in critische bewerking weergegeven worden: "Wie
"grossartig muss Deine Befriedigung sein, wenn Dn Dir sagen kannst: "Ohne mich
"wäre ein solches Werk gar nicht denkbal'!" "
2) Lijst, N°. 21. De gedeelten, die reeds vroeger door Dozy's uitgaaf van al-Bayll.n
al-Moghrib wereldknndig geworden waren, liet DE GOEJIè achterwege.
') Lij~t, N°. 24.
')Lijst, N°. 25.
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had hij in bijmt alle crit.ische tekstuitgaven van beteekenis, die in
zijuell tijd verschenen, de verbeterende hand, of anders gaf h\i
toch na het verschijnen eenel' uitgave tekstcritische aanteekellingen
daarop, die men voortaan bij het gebruik van het gerecellseerde
werk niet meer kon missen.
Ter kenschetsing van de wijze, waarop DE GOEJE vaak anderen
bij hunnen wetenschappelijken arbeid behulpzaam was, mogen hier
de woordell herhaald worden, waarmede Dozy, die voorwaar niet
dikwijls prees, in de voorrede tot zijn "Supplémellt aux dictionnaires
arahes" erkende, wat hij aanzijn meest geachten leerling eu vriend
verschuldigd was:
"Parmi les noms d'autres savants qui ont contribué à remlre mon
recueil plus digue de l'approbatioll des lecteurs éelairés, celui de
M. DE GOEJE apparaît plus rarement qlle de droit.Moll excelleut
ami, pellsant à l'adage: Pauperis est numerare pecus, et
aimant à rendre d{s services eu cachette, ra voulu ainsi; mais la
vérité m'oblige à dire que l'intimité qui nous unit depuis de lougues
allnées, pendant lesquelles j'ai apprécié toujours davantage l'ételldue
de ses cOllnaissallces allssi bien q ue la noblesse de SOIl caractère,
a. eu pom ce livre les résllltats les plus profitahles. Maiut article
n'a été imprimé qll'après avoir été IOllgtemps discut~ entre llOUS,
et plusieurs citations, notamment de Yfwout et de ]' Agbànî de
Boulac, sont de lui".
In de 28 jaren, die verliepen sedert dit geschreven werd,
heeft menigeen aanleiding gehad, zich bij die erkenning aan te
sluiten.
Vooral hij zijne geografenverzameling en bij aV~'abarî is helll
ouder het werk de verzuchtiug wel eens ontsnapt: als ik vooruit
geweten had, wat eraan vast was, geloof ik lliet, dat ik den moed
tot beginnen zou hebben gevonden. Maar de aard van de inspanning, die voor dit werk lloodig was, verdroot hem nooit. Het
speuren, met steeds toenemende belezenheid en ijzeren volharding,
naar den oorspronkelijken VOl·m van een bedorven tekst, naar de
geschiedenis van een beroemd boek, naar de mate zijner afhankelijkheid van andere, was hem eene aangename geestelijke sport;
het samenstellen zijner algemeen gewaardeerde glossaria en het
schrijven. zijner inleidingen leverden hem een waar genot; het meer
werktuigelijke vervaardigen der indices beschouwde hij als eene
heilzame afwisseling bij intellectueele inspanning.
Als Adjutor en later als Interpres van het Warneriaansch
legaat vervulde DE GOEJE een belangrijk deel van de taak
der beschrijving van de Oostersche handschriften der Warner-

..
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collectie 1) en, vooral gedurende de eerste jaren vond hij bij
dezen litteratuur-historischen arbeid meer dan eens aanleiding om
over bijzonder merkwaardige werken in een vaktijdschrift uitvoe.'iger
mededeelingen te publiceeren dan in het kader van een ooschrijvenden catalogus pasten 2).
Het werd te voren reeds gezegd en men zal het na ons vluchtige
overzicht van al hetgeen DE GOEJE deed om bronnen toegankelijk
te maken natuurlijk vinden, dat cr aldus voor het schti.jven van
eellig groot werk over beschavings- of litteratuur-geschiedenis der
Moslims geen tijd overbleef. Had DE GOEJE hiertoe een onweerstaanbaren drang gevoeld, aan zou el' van zijne verdienstelijke tekstuitgaven slechts een klein gedeelte zijn klaar gekomen, Zelfs het
telkens bij hem· opgerezen plan om de door hem uitgegeven geografen
of althans sommige daarvan, in eene Europeesche taal bewerkt,
ook voor niet-Arabisten toegankelijk te maken, moest hij op den
duur laten varen.
Aanvankelijk heeft hij stellig gemeend, beide soorten van publicatie: bronnenuitgave en bronnenverwerking , evenwijdig te kunnen
doen voortschrijden, en, reeds twee jaren na zijne promotie begon
hij, met het voorbeeld van Dozy's "Recherches" voor oogen, in
zijne Mémoires d' histoire et de ,r;é0!lraphie orie'lltales 3) onderwerpen
van niet te langen adem te behandelen, die verband hielden met
de teksten, welker critische bewerking hem bezighield. In twee
jaren verschelJen drie nummers, maar daarna kwam er stilstand,
en eene eigenlijke voortzetting is uitgebleven.
Het eerste van deze boekjes bevatte, naar aanleiding van gegevens,
die bij den geograaf IBN E:IA.UQAL voorkwamen, eene studie over
de Karmaten-secte, die in de 4de eeuw der Hidjrah den Islam met
ondergang bedreigde; in 1886 verscheen hiervan eene tweede, veel
vermeerderde uitgaaf 4). De tweede mémoire toonde op grond van
de studie van al-Balaqoerî aan, dat een door NASsAU LEES uitgegeven en als eene gewichtige bron voor de geschiedenis der verovering van Syrië beschou wd boek niets dan een historische roman
was; deze cl,itische beschouwing vond zóó algemeen ingang, dat
') Zie Lijst, N°. 7. De nieuwe editie van dezen Catalogus begon in 1888 te verschijnen, maar tot dusver zijn slechts Deel I ('n het eerste stuk van Deel II in het
lieM gekomen.
2) Zie Lijst, Nos 32, 40. Ook over andere werken, die DE GOEJE in handschrift
leerde kennen, schreef hij lezenswaardige opstellen; men zie Lijst, N0s 61, 110, 115.
") Zie Lijst, Nos 2-5.
') Later werden de nieuwe gegevens nog aangevuld in een artikel van DE GOEJE in
het Journal Asiatique. Zie Lijst, N°. 100.
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eene tweede editie overbodig werd geacht. De derde behandelde
de echte geschiedenis der verovering van Syrië naar de daare\'en
genoemde voortreffelijke bron, die DE GOEJE zelf bezig was algemeen toegankelijk te maken; in de tweede uitgave der Mémoires
werd deze dus N°. 2 Cl 900). Toen kwam als nieuw derde nummer
in 1903 de }<~ransche bewerking van eene 28 jaren tevoren in deze
Akademie gedane mededeeling over de geschiedenis der Zigeuners
naar aanleiding van Arabische gegevens 1), waarbij thans rekening·
gehouden werd met de bedenkingen , die vakmannen tegen de conclusies van het opstel van 1875 hadden ingebracht. rrevel1S werd
hierbij gevoegd eene }'rnl1sche vertaling van een 9 jaren tevoren
in den feestbundel van Prof. VE'l'H verschenell opstel 2) o~er eene
kolonie van een Sajàbidjah genoemd volk aan de kusten der Perzische Golf en in lràq, waarin IJ(;; GOl<jJE Maleiers wilde herkellnen.
Na 1864 kwame!J. overigens noch nieuwe mémoires, noch andere
zelfstandige werken uit DE GOE.m's werkplaats, met uitzondering
van een in 1875 verschenen boekje, in het Duitsch, over de destijds actueele quaestie van het oude bed van den Oxus 3); de bij
Arabische geografen over de geschiedenis van den loop dezer rivier
voorkomende gegevens werden daarin nauwgezet in verband met
het van elders bekende overwogen met de toen reeds groote
bevoegdheid, die de schrijver juist over zulke onderwerpen bezat.
Hetgeen DE GOEJE'S studiën verder aan een grootm· publiek dan
dat der eigenlijke vakgenooten leverden, verscheen in den vorm van
verhandelingen en artikelen in de voornaamste wetenschappelijke
periodieken zijner wetenschap in }'rankr~ik, Duitschland en Engeland, in de werken van onze en vreemde akademiën, in de Acta
der Orientalistencollgressen, in vaderlandsche theologische en geographische vaktijdschriften, in populair-wetenschappelijke periodieken,
en tal van boekaankondigingen in de daarvoor bestemde revues.
De artikelen, die DE GOEJE over Oudtestamentische onderwerpen
geschreven heeft, vallen bijna al1e in den tijd van de opkomst der
historische Bijbelcritiek bij ons te lande. De degelijke beoefenaars
waren nog weinige; de hoofdlijnen, waarlangs het onderzoek zich
1) Lijst, W. 56, zie ook Nos 58 en 106. Dr. A.

KLUYVER

heeft in een opstel pver

DE GOEJE in het Journalof the Gypsy Lore Society van Juli 1909 de beteekenis van

deze Zigennerstudiën in het ware licht geplaatst.
S) Lijst, N°. 98. Ik moet bekennen, dat de identificatie der Sajabidjah met "Djawah"
mij gewaagd voorkomt, gelijk het meeste, dat men bij oude Arabische auteurs over den
Indischen Archipel gemeend heeft te vinden.
') Lijst, N°. 6.

>
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later zon bewegen, moesten nog getrokken worden; de methode
miste nog de latere vastheid. Daarom hebben die opstellen dan ook
thans slechts eene betrekkelijke, meest historische waa !"de.
Zoowel zijne bijbelsche opvoeding als zijne ernstige propaedeutische studie als theoloog hadden bij lh~ GOF.JE eene belangstelling
in vraagstukken betreffende de Israelitische geschiedenis doen ontstaan, die nog lang na werkte en nooit verdween. Daarhij kwam,
. dat het in de eerste jaren na ûjne promotie, ja eigenlijk tot 18(19,
toch min of meer onzeker bleef, of niet het doceeren van het
Hebreeuwsch en de Israelitische antiquiteiten op <lell duur voor
hem de voorwaarde eener behoorlijke maatschappelijke positie zou
worden: Eindelijk vormde de omstandigheid, dat hij van 1866-77
jaarlijks Illet eell aantal theologen de Arameesche gedeelten van den
B~ibel moest behandelen, eene hem geenszins onaangename aanleiding om met de Oudtestamentische studiën in aanraking te blijven.
Toch waren DI, GOEJE'S artikelen op dit gebied niet talrijk, en na
1872 werden zij zeldzaam. De genegenheid duurde voort, maal· zij
ging gepaard met de overtuiging, dat eene zoo intensieve beoefening der Arabische letterkunde als dis hij zich tot taak had gesteld,
productief optreden op het gebied der Ismelitische litteratuur voor
hem uitsloot.
Niet anders ging het met de overige Semitische volken en hunne
talen en litteratuur. In zijne eerste periode en vooral in de eerste
jaren van zijn professoraat meende DE GOEJE een belangrijk deel
van zijnen t\id te moeten wijden aan orienteering in den wijderen
krilJg der Semitische studiën. De eerste mededeeling, die hij in
de Koninklijke Akademie deed (1870), over de namen Phoenicië
en Kanaän 1), getuigde nog van dit streren. Tevoren reeds had hij
over de Berbers 2) en hunne talen en over Abessinië 3) populaire
opstellen geleverd en nog vroeger 4) lllet Dozy zijne krachten beproefd aan de beginselen van het Aethiopisch.
Die Afrikaansche talen trokken zijne belangstelling vooral omdat
eene diepere studie daarvan licht scheen te heloven over den oorsprong der Semieten. Weldra zag hij in, dat men, om zich met
') Lijst, N°. 46; vergelijk ook N°. 45.
2) Lijst, N°. 42.
') Lijst, N°. 43.
') Blijkens een brief aan NÖWEKE van 17 December 1862: "Eindelijk ben ik nog
met Dozy begonnen Aethiopisch te leeren. Wat is dat een lastig letten:chrift!I! Later
vertelde DE GOEJE vaak glimlachend, dat hij het Aethiopische alphabet eenige malen
geleerd en weer vergeten had; men ziet hieruit alleen, dat hij telkens naar zijne Arabische teksten teruggetrokken werd en dat allotria slechts matige actieve belangstelling
bij hem vonden.
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eemge hoop op succes op dien weg te begeven, ook Egyptoloog
moest zijn; hij ontdekte bovendien b\l zichzelf geene specifieklinguistische ader en keerde tot zijne Arabiea terug, bijna met een
verzoek om verontschuldiging wegens de afdwaling.
De Arameesche dialecten heeft hij bestudeerd in de mate, die
noodig was om aan zijne theologische hoordel's tot 1877 de beginselen te leerCl1. Zelfs al hRd hij er den tijd voor kunnen vinden,
dan zou een doordringen in de linguïstische geheimen van allerlei
van die tongvRllen zonder noemenswaardige litteratuur hem niet
toegelachen hebbell. Wel speet het hem soms, in de jaren van de
wilde jeugd der Assyriologie, zich niet te kunnen verdubbelen om
dan op grond eener degelijke kennis van het Arameeseh, de spijkeropschriften onderhanden te nemen. H~i meende op historische gronden,
&tellig, dat de eeuwenlange algemeene verbreiding van het Arameesch
als officieele tRal in .oWest-Azië en zelfs in Egypte van Mesopotamië
als moederland was uitgegaan, en dat derhalve eene streng-philologische methode in de spijkeropschriften eene Arame.esche taal zou
moeten ontdekken. De vrees voor ontrouw aan zijne levenstaak
hield hem echter zelfs van een eersten stap in deze richting terug.
Hij bepaalde zich tot herhaalden aandrang op NÖWEKE, maal' ook
dezen bleef het spijkerschrift te machtig en bovendien had hij over
den oorsprong van het internationale Arameesch eene andere opinie
dan DE GOF..JE.
In Ji'eb ruari 1882 noopte DE GOE.H1'S rectoraat hem vanzelf tot
populaire behandeling eener algemeene stelling op Semitisch gebied.
Arabië het vaderland der Semitische volken, had SPRE~'GER geleerd,
en anderen vooral GUID! en HOMMEL - hadden gewichtige
bedenkingen tegen die uitspraak in het midden gebracht; DE GOEJE
trachtte op den Dies Natalis der Leidsche Universiteit deze bezwaren
te .weerleggen 1).
N a deze gelegenheidsrede onthield DE GOEJE zich, evenals reeds
in de + tien jaren, die daaraan voorafgingen, van pogingen om
groote panorama's te ontwerpen. Alleen danken wij eenige voortreffelijke overzichtstudiën van zijne hand 2) - over de Arabische
litteratuur, de Duizend-en-Eene Nachtvertellingen, A'l'-'rABARÎ en
andere oude geschiedschrijvers, de geschiedenis van het Chalifaat,
de geographie van Arabië - aan den aandrang, door redacteurs
van Engelsche, Duitsche en internationale encyclopedische werken
op hem uitgeoefend.
l) Lijst, N°. 69.
') Lijst, N°s 84, 85, 123, 300, 301.
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Men meene echter niet, dat zijne belangstelling in hetgeen er
op het steeds wijder zich uitstrekkend en steeds intensiever bewerkte
gebied om het zijne heen tot stand gebracht werd, met de jaren
verflauwde; alleen liet hij zich door eene allengs meer besliste eigen
vocatie en bescheiden meting der eigen kracht weerhouden van
actieve bemoeienis met hetgeen buiten den kring der Arabische
ontginning gebeurde.
Hoe gaarne hij van al dat andere kennis bk-ef nemen, dat bleek
o. a. uit de boekaankondigingen, die van zijne hand in allerlei
binnen- en bnitenlandsche t~idschriften verschenen. DMrin legde hij
zich geelIe strenge beperking op, maar betrad hij gaarne bevrienden vreemden bodem, begrijpende, dat anders menig belangrijk
werk in ons land ongerecenseerd gebleven wnre; tevens vond hij
in afgelegde recellsiebeloften voor zichzelf eene niet onaangename
drangreden om boeken te lezen, waarvan de lectuur anders allicht
steeds voor meer dringenden arbeid uitgesteld zou zijn.
Zoo hebbeu dan de meeste dier recensies de waarde van nauwkeurige relazen met enkele daaraan vastgeknoopte opmerkingen.
Komen de behandelde schrijvers echter in de bumt "an Arabische
bronnen of geven zijzelve die uit, dan, wij zeiden het reeds, wordt
DE GOEJE'S bespreking eene doorwrochte studie, die voortaan als
onmisbaar supplement bij het besproken boek behoort. Uit het
groote aantal dergelijke tekstcritische studiën herinner ik hier slechts
aan de voor een paar jaren verschenen meesterlijke, vijf vel druks
beslaan de aauteekeningen op de onde,· SACHAU'S leiding uitgegeven
gedeelten van lBN SA<ns groote traditiewerk 1).
Ook van DE GOEJE'S eigen wetenschappelijke artikelen geldt het
zooeven gezegde. Men ziet hem daar eveneens in zijne volle kracht
wanneer hij put uit de bronnen, die hijzelf ontgroef of uit andere,
die daarmede in verbinding staan. Nu eeus was het een historisch,
dan een geographisch of een litterarisch , eelle enkele maal een
ethnographisch onderwerp, waarvan hij bemerkte, dat zijne teksten
er nieuw licht over konden geven. Dan ging hij zorgvuldig na,
hoe de stand der quaestie op 't oogenblik was, wat men van de
zaak wist of meende te weten en vertolkte vervolgens wat zijne
Arabische auteurs aan het bekende toe te voegen hadden.
Het kwam daarbij lang niet altijd tot eene definitieve uitkomst.
Sommige der behandelde vraagstukken, zooals de geschiedenis VRn
het Oxusbed 2), waren daarvoor op het oogenblik, dat DE GOKJE
') Lijst, Nos 243, 244. Men vindt de overige gemakkelijk in rubriek V van de Lijst.
2) Sinds 1875 schijnen ernstige geologische bezwaren gerezen te zijn tegen de eind.
conclusie, die DE GOEJE uit de Arabische berichten meende te kunnen afleiden.
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ermede in aanraking kwam, nog niet rijp; bij andere, zooals de
oorsprong en de verhuizing der Zigeuners 1), de Arabische gegevens
over Japan 2), de herkomst van het inkleedingsverhaal der Duizenden-Eene Nachtvertellingen 3), waren te vele niet-Semitische factoren
in het geding om den Arabist het laatste woord te laten. Maar
zoowel in de genoemde studiën als in die andere betreffende
Arabische gegevens over Slavell 4) en Noormannen 5), den samenhang der Moslimsche legende over den muur van Gog en Magog
met den historischen Chineeschen muur 6), de geographische bronnen der verhalen van SrNDBADS reizen en voorts weder den invloed
de?er verhalen op de legende van Sint Branclaen 7), den historischen
grondslag van de legende der Zevellslapers van Efeze 8), over het.
internationaal handelsverkeer in de middeleeuwen 9), steeds opende
de bijlichting met de Arabische lamp nieuwe gezichtspunten en
prikkelde zij anderen' om hetzij hunne voorloopige resultaten nog
eens na te rekenen of nieuw materiaal tot bevestiging van DE
GOEJE'S voorstelling der zaak van elders aan te dragen.
Onder de vele artikelen, die de geographie der Arabieren raken,
verdient hier nog bijzondere vermelding een zeer gewaardeerd overzicht 10) betreffende de Arabische geografen, dat in 1 S7 4 werd
opgenomen in het 'rijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, van welk genootschap DE GOEJE sinds 1876 herhaaldelijk bestuurslid, sinds 1897 eerelid is geweest.
De bijdragen van ethnographischen aard waren als kruimkens,
die van de tafel vielen, kinderen van het toeval 11). Ethnograaf was
lh GOEJE niet, al stelde hij levendig belang in de fijne studiën
van WILKEN, en al liet hij zich ook gaarne vinden om als voor-

') Lüst, Nos 56, 58, 118. Boven bladz. 29 werd reeds naar het in-memoriam van
Dr. A. KLUYVER verwezen voor de waardeering dezer studiën.
2) Lijst, Nos 68 en 70. Later heeft G. FERRANIJ aangetoond, dat men ter verklaring
van sommige der Waqwaq-berichten het oog op Madagascar zal hebben te slaan.
') Lijst, Nos 77 en 85. De Heer E. COSQUIN heeft DE GOEJE'S voorstelling omtrent
den samenhang van het inkleedingsverhaal met de geschiedenis van ESTHER met krachtige
argumenten bestreden in zijn opstel "Le prologue-cadre des mille et nne n'nitR etc." in
"Revue biblique internationale" (Janvier et Avril 1909).
') Lijst, N°. 64.
0) Lijst, N°. 89.
6) Lijst, N°. 82.
') Lijst, Nos 87 en 88.
B) Lijst, N'. 112.
0) Lijst, Nos 127 en 128.
10) Lust, N°. 55.
") Lijst, Nos 57) 90, 121, 122, 173.
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zitter op te treden van de maatschappij, die het Internationales
Archiv für Ethnographie uitgeeft 1).
Onder de vele kleinere opstellen van dergelijken aard dankten
een aantal hun ontstaan aan den wellsch om mede bij te dragen
aan eene verzameling, die een geëerden vakgenoot of vriend op
een of anderen gedenkdag werd aangeboden 2). rroen NÖI,DEKE op
zijn 70 sten geboortedag (2 Maart 1906) een feestbundel met bijdragen van 85 bevriende vakgenooten werd Gpgedragen, achtte
men DE GOE.JE aangewezen om die "Fe.."ltschrift" van een inleidend
woord te voorzien, en zelf ging hij naar Strassburg om zijn trouwen
vriend het huldeblijk aan te bieden.
'
Van vriendschap en piëteit getuigden ook zijne nekrologen en
biographieën van 14 oudere en jongere tijdgenooten, die hem voorgingen in den dood, waaronder drie levensberichten - van Dozy,
lh: JONG en WILKEN - die in de Koninklijke Akademie werden
voorgedragen. Dat hij ..\1AX Mür,I,ER'S levensbeschrijving moest geven,
was voor hem eene schaduwzijde van de groote eer, diens plaats
als buitenlandsch lid van het Institut de ~-'rallce te mogen innemen,
maar hij kweet zich van die ongewone taak met den hem eigen tact.
Het geheel zijner geschriften, waarvan zich uit den aard der zaak
in dit levensbericht slechts een zeer oppervlakkig overzicht laat
geven, doet, in weerwil van hun weinig subjectief karakter, de
eigenschappen van hoofd en hart van hem, die ze schreef, uitnemend
uitkomen.
Al die eerbiedwaardige uitgaven van Arabische werken met tekstcritisch apparaat, met indices en glossaria en inleidende beschouwingen, al die mémoires en opstellen over letter-, geschied- en
aardrijkskundige onde'nverpen, al die feestbijdragen , levensberichten
en boekaankondigingen, zij spreken van onuitputtelijken werklust,
van conscientie, geduld, scherpzinnigheid, van steeds toenemende
geleerdheid, van door de jaren onveranderd gebleven eenvoud,
vriendelijkheid en bescheidenheid.
Diezelfde eigenschappen bepaalden DE GOEJE'S werkzaamheid als
docent en deden het gemis van een paedadogisch stelHei minder
gevoelen.
1) Mijne in dat tijdschrift verschenen herdenking van DE OOEJE, inzonderheid in
zijne relaties tot de ethnographie, werd hierboven bladz. 25 reeds geciteerd.
') Lijst, N°s 76, 98, 104, 113, 114, 118, 120, 124, 125. Voor een zoodanig doel
was oorspronkelijk ook bestemd de studie over den ImAm as-Sjlfi'î (Lijst, N°. 96),
waarin de vèrhandeling van Wü.STENFELD met gegevens uit Aboe Noe'aim en al-Maqrîzi
aangevuld wordt. Zij zou opgenomen zijn in een buudel, WÜSTENFELD bij zijn 50jarig
doctoraat aan te bieden, maar het plan dier huldiging is niet tot uitvoering gekomen.
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Aanvankelijk heeft hij gehoopt, dat de belangstelling in de studie
der Semitische beschavingsgeschiedenis zich in een wijderen kring
van studenten zou gaan openbaren dan onder het troepje theologen,
dat de testimoniumverplichting jaarlijks (van 1866-1877) tot hem
dreef en waaruit in den regel ook de enkelen voortkwamen, die
zich ernstig op het Arabisch gingen toeleggen. Ware die verwachting verwezenlijkt geworden, dan zou DE GO:F:.m getracht hebben,
dool' een orienteerend col1ege over de geschiedenis en antiquiteitelI
der' Semitische volken aan die belangstelling te voldoen. In het
eerste jaar van z\jn professoraat is hij zelfs begonnen, zich dnarop
voor te bereiden.
Hij placht de lessen in het "Arabisch, Syriscll en Chaldeeuwsch"
met eene toespraak te openen. De eerste van die, in handschrift
bewaard gebleven, voordrachteu, gehouden in 1866, kort na zijne
benoeming tot hoogleeraar , was eene bestrijding van RENAN'S
beschouwing der beteekenis van de Semitische volkelI voor de
geschiedenis der beschaving. De tw.eede (1867) toonde het belaug
der studie van met Israël verwante volken voor de beoefenaars der
Israëlitische geschiedenis aan, en daarin verklaart de spreker zich
bereid om "zoodra mij het verlangen van eenigen uwer daartoe
kenbaar wordt gemaakt, op het voor de toehoorders meest geschikte
uur, tot aan de Kerstvacantie wekelijks eel1e voordracht over dat
onderwerp (de geschiedenis en oudheidknnde der Semitische volken)
te houden", In de latere openingstoespraken, die op eenigszins
varieerende wijze over de Semitische talen, hare grenzen en verdeeling, inzonderheid over de Arameesche dialecten handelen, wordt
van een dergelijk voornemen geen gewag meer gemaakt, en in die
van 1870 en 1871 zelfs uitdrukkelijk gezegd, dat de weinige
collegeuren voor het aanleeren del' talen bestemd moeten worden
en daarvan niets mag worden afgenomen voor "lezingen ex cathedra,
die het auditorium niet kan nawerken en beoordeelen" 1),
ln het begin was het dus gebrek aan belangstelling bij de studenten, waardoor de voordrachten achterwege bleven. Maar ook
later, toen DE GOEJE'S leerlingen zulk eene orienteering zeer op
prijs gesteld zouden hebben, kwam het er niet toe. Zijn aanleg
en zijne neiging bewogen zich eigenlijk niet in zulke richting; hij
heeft na korte aarzeling geoordeeld, dat het zijne taak was, zijne
discipelen de bronnen te leeren' verstaan, het aan henzelve overlatend, zich te orienteeren en de stof te verwerken. Hij leidde hen
') Van 1872-1877 zijn vroegere openingstoespraken, soms met kleine wijzigingen
of toevoegselen, llerhaald.
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ongeveer op dezelfde wijze tot de wetenschap in als hijzelf daartoe.
geraakt was, altijd met vermijding del' door hem op zijnen weg
opgemerkte steilten en hinderpalen.
Zijne opleiding was, we weten het, in geenen deele systematisch
geweest, maar hij bad dan ook nooit of bijna nooit de studie als
eene plaag ondervonden, en hij wilde zijnen leerlingen zelfs die kleine
hem in zijne jonge jaren opgelegde onnoodige vermoeiingen des geestes,
zoo veel aan hem lag, sparen. In zijne eerste openingsles zeide hij:
"Ik zal trachten u de beoefening dezer talen zoo gemakkelijk mogelijk te maken door zoo spoedig het kan met u te gaan lezen en
u zóó practisch de onmisbare grammatische kennis bij te brengen".
Die aanmoedigende toon klonk door al z~jne lessen. Niet tot aanmoediging van jongelieden zonder aanleg of werklust; aan zulken
gaf hij dra op vriendelijke wijze te kennen, dat het voortzetten
dezer studie voor hen weinig nut of genoegen zou opleveren. En
aan de begaafden predikte hij onophoudelijk door woord en voorbeeld de noodzakelijkheid van doorgezette zwal·e inspanning. Maar
hij had er een afkeer van, dat werken onaangenaam te maken
door de bij vele docenten gebruikelijke verwi'3seling van middel
en doel.
Hij wilde, dat men vlug zou gaan gevoelen, bij de studie iets
te winnen, niet alleen geestelijke gymnastiek te doen, maar ook
geestelijk voedsel te genieten. 'regen geen hul pmiddel, dat eenen
discipel over moeilijkhedeu heen hielp, had hij bezwaar; hij pleitte
zelfs voor zulke, die stelselmatige school vossen wel als pon tea asinorum brandmerken.
De in 1 S7 7 ingevoerde nieu we wet op het Hooger Onderwijs
was DE GOEJE in menig opzicht welkom. Zij schonk studenten in
de Semitische letteren gelegenheid, zich zonder in classieke letteren,
rechten of theologie examens te moeten doen, dadelijk ongestoord
aan hunne eigene studie te wijden. Zij verloste hem van het opofferen van kostbare uren aan de lectuur van Arameesche teksten met
niet-belangstellende theologen; zij verzekerde hem den noodigen
invloed op de vorming van hen, die zich op de taal-, land- en
volkenkunde van onzen Oost-Indischen Archipel gingen toeleggen.
Juist doordien het aantal zijner eigenlijke leerlingen in den regel
zeer klein was, kwamen z,ine moreele eigenschappen in de werking
op hen zoo ten volle tot haar recht. Gelijk in het gezin verstandige
genegenheid vaak meer opvoedende kracht heeft dan stelselmatige
paedagogiek, zoo waren het bij hem de steeds kalme, vriendelijke toon,
de vertrouwelijke belangstelling en hulpvaardigheid, de eenvoudige
hartelijkheid, het eindeloos geduld, zijn voorbeeld van opgewekten
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arbeidslust, die hem tot een geliefd en gewaardeerd leermeester
maakten.
De aard van DE GOEJE'S studie zoowelals van zijn onderwijs
maakte de studeerkamer tot zijn hoofdverblijf; ernstige drang om
Oostersche landen, volken en talen met eigen oog en oor waar te
nemen, bleef hem vreemd. Maar het bevredigde hem niet, alleen
kamergeleerde te zijn. Behalve aan gezellig verkeer en beweging in
de frissche lucht - de regelmaat zijner dagelijksche wandelingen
was algemeen bekend - had hij behoefte aan actieve deelneming
aan het open bare leven. Zijn werkzame geest vond ook zijne uitspanning bij voorkeur in arbeid van anderen aard dan de gewone.
Niet de zucht om te spreken of van zich te doen spreken, maar
de lust om hiel' en daar iets nuttigs tot stand te helpen brengen
was bij zijn optreden in" de groote maatschappij de drijfveer.
Reeds vroeg opende zich voor hem de gelegenheid om met zijn
wetenschappelijk werk practisch maatschappelijke bezigheid te verbinden. In 1862 werd hij benoemd tot schoolopziener in het derde
district van Zuid-Holland 1). De kleine, vooral in de eerste jaren
niet onwelkome emolumenten 2), die aan dit ambt verbonden waren,
zouden DE GOEJE niet hebben kunnen bewegen om er, zooals hij
deed, gedurende zestien jaren een deel van zijn besten tijd aan te
besteden. Daartoe was liefde voor de zaak noodig, eene liefde, die
met de allengs opgedane kennis en ervaring toenam.
De verschillende geschriften 3), die DE GOEJE over he~ onderwijs
in en buiten ons land, ook naar aanleiding van wetsontwerpen tot

') Met ingang van 1 November 1862. Voor het gemakkelijke overzicht laat ik hier
nog eenige tot dit verband behoorende data volgen. De schoolopzienersfunctie eindigde
met het einde van 1878, toen wijzigingen in de Wet op het Lager Onderwijs aan het
ambt een ander karakter gaven; daarop volgde onmiddelijk, met ingang van 1 Januari
1879, de benoeming tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie (sinds Januari 1895 was
hij voorzitter dezer commissie) en 19 Februari 1879 bovendien de verkiezing tot lid
van den Gemeenteraad. Uit beide laatstgenoemde functies verzocht DE GOEJÈ eerst 5
December 1908 ontslag. Hij trad voorts nog op als bestuurslid van het Genootschap
"Mathesis Scientiarum Genitrix" (5 Mei 1864), als bestuurslid der Vereeniging "de
Practische Ambachtsschool" (14 Dec. 1882-8 November 1895), als lid der Commissie
van Oppertoezicht en Beheer over de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden (4 April
1871; van 1902 tot zijn overlijden was hij voorzitter dezer commissie, en zijn jongste
broeder C. H. DE GOEJE voerde van 1878-1900 het bevel over de school), als Curator
der Gemeentelijke Instelling voor de Opleiding van Oost-Indische Ambtenaren (24 December 1885 tot de opheffing der instelling, in 1891).
I) Eene toelage voor reiskosten van f 400.- per jaar, waarvan ongeveer de helft
als gratificatie beschouwd kon worden.
") Zie rubriek VI van de Lijst.

9

Jaarboek 1909.

trI.
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regeling van het lager 1) en hooger onderwijs in het licht gaf,
legden soms vrij wat gewicht in de schaal, maar toch vertegenwoordigen zij slechts een klein deel zijner bemoeienissen op dit
. gebied. Het was vooral door zijn schoolbezoek en in zijne persoonlijke aanrakingen met onderwijzers en onderwijsautoriteiten , dat zijn
invloed ten behoeve van het openbaar onderwijs en ook van de
opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen zich liet gelden.
Telkens bleek het, hoe men zijn streven in onderw.ijskringen op
prijs stelde; o. a. hierin, dat men steeds meer beslag op hem k>gde
ten behoeve van commissiën als die voor ambachtsonderwijs, voor
de Kweekschool voor Zeevaart, voor de Indische Instelliug.
Toell de lIieuwe regeling van het Lager Onderwijs (1878) hem deed
besluiten tot nederlegging van het schoolopzienersambt, overstroomden hem de bewijzen van waardeering en haastte men zich, hem tot
lid der Plaatselijke Schoolcommissie te benoemen, weldra ook tot
lid vau den Gemeenteraad te kiezen, welke beide functiën hij dertig
jaren lang met lust en nauwgezetheid waarnanl.
Ik herinner mij uit een dagblad, dat in 1879 DE GOF..JE'S candidatuur voor den Leidschen Gemeenteraad vermeldde, de aan teekening: Dr. DE GOEJE is radicaal. Reeds toen bevreemdde mjj die
uitdrukking; de kenschetsing was door en door onjuist. WHarsch~jJl
lijk berustte zij op een gerucht van DE GOEJE'S voor dien tijd
geavanceerde denkbeelden over een of ander bijzonder onderwerp.
Maar van alle dogmatisme, doctrinarisme, beginselen gescherm was
DE GOF.J}<~ zoo innig afkeerig, dat geen scherpe partijnaalll ooit op
hem kon worden toegepast. Hij vond, dat al te vaak "beginselen"
werden uitgedacht om met schijn van dwingend :recht tot eene a
priori gewenschte gevolgtrekking te geraken. Zelf wilde hij steeds
ieder maatschappelijk probleem op zichzelf beoordeelelI eu zich niet
vooruit binden om de hem onbekende consequenties eener nog zoo
schoon klinkende premisse te aanvaarden.
In het algemeen stond hij op den bodem der liberale partij van
het midden der 19de eeuw, welker voornaamste practische wenschen
hij zoo vanzelfsprekend achtte, dat hij zich belangr~ike afwijking
daarvan bij menschen van gezond verstand moeilijk kon verklaren.
Maar ten aanzien der uitwerking en der verdere ontwikkeling van
het programma behield hij zich alle vr~jheid voor. De liberale
koloniale staatkunde had evenzeer zijne volle sympathie als de openbare volksschool voor alle gezindten. Hij beschouwde eene kiés') Zijne brochure naar aanleiding van het wetsontwerp-KAPPEYNE heeft tot menige
wijziging in den door hem gewenschten zin aanleiding gegeven •.

- 37 -

( 143 )

rechtuitbreiding , die de algemeene volksontwikkeling vooruitsnelde,
als een gevaar, daar zij de heerschappij voorbereidde van eenige
demagogen en niemand kon voorspellen, waarop deze in de practijk zou uitloopen. Tegenover het kerkel~ik leven was hij wel sceptisch, niet vijandig. Den bekeeringsijver van velen, die ieder hun
eigen panacée voor maatschappelijke of zedelijke kwalen ontdekten
en zich dan ergerden als hunne vrienden niet met hen mee holden
op het pas door hen gevonden pad, beschouwde hij met ietwat
ironische verbazing. Van alle overdrijving, exceutriciteit, gezochtheid
bleef hij verre, en als hij er gedwongen mede in aanraking kwam,
dan kOll hij suakken lIaar wat hij "gewolle menschen" lIoemde,
die als hij deden wat hunne hand te doen vond, zonder ophef of
misbaar. Toch kon h~j ook de meest ongewone lllenschen zeer wel
verdragen. mits zij in een,af ander opzicht buitengewoon verdienstelijk waren.
Aan het politieke leven in den engeren ûu nam hij deel als
bestuurslid, soms voorzitter van de Liberale Kiesvereeniging. Met
allen ijver ageerde hij tegen het kieswetsontwerp-'l'ak, en toen na
de verwerping hiervan de liberale partij zich toch allengs voor eeu
belangrijk deel in de democratische richting liet medetrekkel1, toen
trok hij zich allengs terug. Hoe weinig doctrinarisme ook daarbij
hem beheerschte, ziet men o. a. uit eellen brief aan NÖLDEKE 8 Mei 1908 -- waarin hij mededeelt, wegens ongesteldheid het
voorzitterschap der Oost-Indische ambtenaars-examencommissie te hebben neergelegd. ,,'t Kost mij altijd moeite, een der touwtjes door
te knippen, die mij aan de samenleving binden. Maar 't is niet
anders. 't Volgende jaar 1) leg ik ook mijn lidmaatschap van den
Gemeenteraad (sedert 1879) en mijn voorzitterschap van de Schoolcommissie neer. 't Zou misschien nog wel een paar jaar kunnen
gaan, als ik weel' beter word, maar eigenlijk is toch de tijd voorbij
en is het raadzaam, dat de oude paai met zijne ouderwetsche begrippen plaats maakt voor jongere en nieuwe denkende kracht".
Aan hem, die wo schreef, was alle zelfoverschatting vreemd.
Zonder zich ooit op den voorgrond te stellen, werd hij als vanzelf in de meeste kringen, waartoe hij behoorde, eene leidende
persoonlijkheid. Dat kwam door zijne bereidwilligheid o~ lastig
werk op zich te nemen, zijn. zachtmoedig beleid, zijn geduld met
anderer gebreken, zijn tact om voor onvereenigbaar gehouden elementen tot samenwerking te brengen, zijn levendig bewustzijn van
') Inderdaad geschiedde dit nog in December van het jaar der dagteekening van
dezen brief•.
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de betrekkelijke waarde aller menschelijke dingen. In de Litterarische Faculteit en in den Senaat der Leidsche Universiteit, in den
Gemeenteraad, in deze Akademie en in de internationale Orientalistencongressen, overal werd zijn advies gaarne gehoord en vaak
gevolgd.
Zonder oratorisch talent wist hij steeds een woordje van pas te
spreken en daardoor zag hij zich ook in internationale bijeenkomsten
vaak een voorzittershamer in de hand gedrukt. Zonder te blinken
of te schitteren verbreidde hij overal een zacht maar helder licht
en eene matige, maar weldadige warmte om zich heen; dáárom
was het, dat steeds velen zich gaarne in zijne nabijheid schaarden.
Bij zijn vijfentwintigjarig jubileum en bij het scheiden uit zijn
ambt stroomden hem uit alle werelddeelen de bewijzen van hartelijk
gemeende sympathie toe. Diep getroffen en verrast was hij, toen hem
bij het einde van zijn laatsten academischen cursus, 16 Juni 1906,
namens tal van leerlingen, vrienden en vakgenooten eene geldsom werd overhandigd om tot grondslag te strekken van een naar
hem te noemen fonds tot bevordering zijner geliefkoosde studiën.
De hoogste onderscheidingen, die voor een geleerde bereikbaar zijn,
werden hem in den loop der jaren door regeeringen en wetenscllappelijke lichamen kwistig toebedeeld 1). Hij zocht die vormen
van erkenning niet, hij overschatte ze niet, maar besprak ze ook
niet met dat air van minachting, waarachter zoo vaak afgunst of
hoogmoed schuilgaan. Eenvoudig en dankbaar nam hij ze aan.
Dankbaar en eenvoudig genoot hij al het goede, dat het leven
hem bood, en gewend als hij was van de kindsheid af,zijne
eischen niet hoog te stellen en eigen leed en moeite niet zwaar te
tillen, vond hij dat goede verrassend veel. Zijne moeder mocht hij
lang bezitten 2); zij bleef bij hem wonen totdat hij 27 Juni 1867
met WILHELMINA HENRIET'l'E LEEMBRUGGEN in den echt trad, en
zij was nog vijf jaren getuige van zijn huwelijksgeluk. Zijne kinderen zag hij tot hunne bestemming komen, de dochter en beide
'. :'! . 1 zie de lijst vau de vooruaamste dier onderscheidingen als tweede bijlage
hl,n,chte:.."
') N~ DE GOEJE'S hnwelijk verhuisde zij van het hnis Rapenbnrg N°. 55, dat de familie sinds 1863 bewoonde (vroeger woonden zij achtereenvolgens op de Bloemmarkt en
op de Haarlemmerstraat) naar de Hooigracht met hare oudste dochter REINOIDINA. de
onder den schnilnaam AGATHA bekende verdienstelijke kinderschrijfster • haren jongsten
zoon BERTVS, die weldra aan ruggemergstering overleed, en de jongste dochter MARIANNE,
de eenige thans nog overgeblevene, sÎlidB Januari 1872 leerares aan de Hoogere Burgerschool voor meisjes te Rotterdam. Den Hden Mei 1872 is de moeder overleden. DE
GOEJE bleef het huis aan het Rapenb1l1'g na zijn huwelijk bewonen tot 1878, toen hij
naar Vliet N°. 15 overging..
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zoons gehuwd, de laatsten in eervolle betrekkingen geplaatst. Toen
hij zijne echtgenoote na 33 jaren van gelukkig samenleven (22
Juni 1 900) verloren had, gevoelde hij diep zijne eenzaamheid,
maar waardeerde het des te meer, dat weldra zijne schoonzuster
en hare dochter hem haar gezelschap en hare zorg wilden schenken .
. Voor rhetorisch pathos was hij te nuchter van aard; maar dankbaarheid kon hem, die geen redenaar was, welsprekend maken.
Nooit zal ik het vergeten hoe hij mij, bij een mijner laatste
bezoeken, toen ged won gen ledigheid hem vanzelf noopte tot eenen
terugblik op de afgelegde baan, opsomde wat al zegeningen hem
ten deel waren gevallen, hoe welwillend de menschen over het
algemeen voor hem geweest waren, hoeveel waardeering zij hem
hadden geschonken, hoe goed hij het gehad had in eigen huis en
gezin, hoc hij nu nog mocht gcnieten van hezoeken der eenige
zuster, der kinderen en kleinkinderen, vooral ook hoe zijne nicht
met treffende piëteit zich wijdde aan zijne verpleging. Waarlijk,
zoo eindigde hij, ik behoorde te jubelen in plaats van te klagen
en ik moest wel grenzellloos onbescheiden zijn om van het leven
meer te verlangen dan wat het mij gaf.
Meermalen sprak hij het in vroegere jaren uit, dat wanneer zijne
kinderen hem niet meer noodig hadden, en hij zijne ambtelijke
taak had afgewerkt, het einde hem niet te vroeg kon komen, daar
hij zeer ongaarne in invaliden .staat zijn bestaan zou voortslepen en
vooral innig wenschte, dat de levenskracht van zijn lichaam het
niet in duur zou winnen van de werkkracht van zijnen geest. Toch
bleef hij, zoolang zijne gezondheid nog goed scheen te zijn, het
oog op de toekomst richten: plannen maken voor eene nieuwe uitgave van zijn ouden al-Balà.qoerî, van een nieuw deel zijner
Bibliotheca geographorum, soms half schertsend de vrees uitend,
dat hij eene door anderen voorgenomen editie van een ander werk
van BalaqoerÎ 1) wel niet meer zou beleven; deelnemen aan wat er
omging in den wetenschappelijken kring, waarvan h~j eene halve
eeuw een sieraad was geweest; hartelijke belangstelling toon en in
het lief en leed zijner vele vrienden. Levensmoede was hij niet,
wel van het leven voldaan.
Hij zijn aftreden wegens zeventigjarigen leeftijd was de algemeene
indruk, dat hij nog jaren lang voo]' de wetenschap zou kunnen arbeiden. Toen de verraderlijke ziekte, die deze hoop beschaamde, hem het
werken onmogelijk maakte, bleef zijne optimistische natuur wel
1) De Ansàb al-asjräf, waaraan Prof. Dr. C. H.
burg, de uitgave zou bezorgen.
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steeds hopen op herstel, maar nu en dan scheen hij toch te gevoelen,
dat die hoop ijdel was, en daar had hij vollen vrede mede.
Mag men hem gelukkig prijzen, die als man de liefste droomen
zijner jongelingschap in vervulling zag gaan, die op hoogeren leeftijd met voldoening mocht wijzen op de uitvoerin~ van de meeste
plannen, welke hij ilJ de kracht yan zijn leven had gemaakt, die'
daarbij begaafd was met een gemoed, even geschikt om het goede
waardeerend te genieten, als om tegenspoed gelaten te dragen, die
zonder zwaar lijden bet leven verliet vóórdat bet bem tot last
geworden was, dan is MICHAËl, .JAN DE GOEJE een gelukk1'g man
geweest. Zelf heeft hij zich met ootmoedige erkentelijkheid zoo
genoemd, in elk tijdperk van zijn door gaven van geest en hart
zoo ongemeen rijke leven.
Een Oostenrijkscb geleerde, die kort na DE GOF..JE'S overlijden
enkele woorden van eerhiedige herinnering aan hem wijdde 1), sprak
van zijne "echt-Nederlandsche degeJ\ikheid". Ook wij z\ln gaarne
geneigd, hij den terugblik op het welhesteede leven van een zoo
voortreffelijk man in hem het echt-Nederlandsche type te zien van
den geleerde, den staatsburger en den mensch. Het ware voor ons
vaderland te wenschen, dat wij het recht daartoe ontleenden aan
de talrijkheid der Nederlanders, die daaraan beantwoordden, maar
ik vrees, dat de werkelijkheid zulk eene venvachting zou teleurstellen. Wel mogen we echter zeggen, dat onder ons dit type tot
de hoogst gewaardeerde behoort en in zóóverre spreken van het
Nederlandsch karakter der eenvoudige, maar indrukwekkende grootheid van dezen man; en wel hebben wij het recht, waar tal van
uitnemende vreemdelingen met ons wedijveren in de vereering zijner
nagedachtenis, met iets van de bescheiden dankbaarheid, die onzen
diep betmurden vriend sierde, te roemen, dat hij een der onzen
is geweest.

J) Prof. D. H. MÜLI.F.R in de Neue Freie Pressc van 23 Mei 1909: "Mit echt holländischer Gründlichkeit widmete er sieh nnter JUYNBOn und Dozy dem Studium der
arabischen Sprache, und insb6sondere der historischen nnd geograpbischen LiteI'lltnr
der Àmber."
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Lijst der geschriften van Prof. Dr. M. J. de Goeje
SAMENGESTELD DOOIt
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JUYNBOLL.

Arabische tekstuitgaven en andere afzollderl~7lc 1,erschenen werken
(gedeeltelijk met med~werlci?l9 van (tllderen.).

1. Specimen literarium inaugurale exhibens descriptionem al-Magribi sumtam
e libro regionum al-Jaqubii versione et annotatione illustratam. JJugd.Bat., E. J. Erill, 1860 (XVI, 170 eu 29 p. ar. tekst).
Mémoires d'histoire et de géographie orientales. Leyde, E. J. BriU,
1862-1903. Onder dezen titel verschenen de volgende 4 rnémoires;
2. Mérnoire sur les Carmathes du Bahraïu, 1862 (86, XXI p. ar. tekst);
2e éd., 1S86 (VIII, 232 p.).
3. Mémoire sur Ie Fotouho's-ScMrn attribué à Abou Ismaïl al-Baçri, 1864
(40, LIX p. ar. tekst).
4. Mérnoire sur la conquête de la Syrie, 1864 (132, XI p. ar. tekst);
2e éd., 1900 (VIII, 232 p.).
5. Mémoire sur les migrations des 'L'siganes à travers l' Asie, 1903 (VIII,
91 p.). vgl. nO. 98.
6. Das aIte Bett des Oxus Arnft-Darja; rnit einer Karte.Leiden, E. J.
Brill, 1875 (IV, 115 p.).
Î. Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Acad. Lugd. Batavae. Vol.
III-V. Lugd. Bat., E. J. Brill, 1865-1873 [Vol. lIl-IV met P.
de Jong]. Edit. secunda; Vol. I [met M. Th. Houtsrna] Vol. II, pars
prior [met Th.W. Juynboll]. Lugd. Bat., E .•T. Brill, 1888-1907.
8. Description de l' Afrique et de l'Espagne par Bdrisî. Texte arabe ....
avec une traduction, des notes et un glossaire. Leyde, E. J. Brill, 1866
[met R. Dozy] XXVIII, 391, 242 p. ar. tekst.
Bibliotheca geographoruin Arabicorurn. Lugd. Bat., E. J. Brill,
1870-1894. Onder dezen titel verschenen de volgende acht deelen:

,
m'
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9.

10.
11.

] 2.

13.
H.

15.

1 G.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

Pars 1. Viae regnorum. Descriptio ditionis moslemicae, auct. al-Istakhri.
1870 (VIII, 352 p. ar. tekst).
Pars Il. Viae et regna. Descriptio ditionis moslemicae, auct. Ibll Haukal.
1873 (XXI, 406 p. ar. tekst).
Pars UI. Descriptio imperii moslemici, auct. al-Mokaddasi. 1877
(VIII,t98 p. ar. tekst). - Editio secunda. Lugd. Bat., K J. Brill,
190() (VIII, 4.9S p.).
.
Pars IV. Indices, glossarium et addenda et emelldauda ad partes I-Hl,
1879 (VIII, 444 p.).
Pars V. Compendium libri Kit:1b al-Boldàll, aueL Ibn al-:Fakîh alHamadhûnî, 1885 (LX VII, ;368 p. ar. tekst).
,
Pars VI. Kitilb ul-mas,îlik wa'l-mamillik, au ct. Ihll Khordildhbeh. Acced.
excerpta e Kit:îb al-Kharàdj, auct. Kodilmu. 1889 (XXIV, 2H), 30S p.
ar. tekst).
Pars VII. Kit:îb al-a'lak an-nafîsa, auct. Ibn Rosteh et Kitftb al-Bolditn,
auct. al-Jakûbî. 1892 (VIII, 373 p. ar. tekst).
[Het laatste werk is de 2e herz. druk van: Kitabo'l-Boldän, auct. alJaqubi, quem edidit A. W. 'r. Juynboll, I.ugd. Bat., E. J. BriU, 1861].
Pars YIII. Kit:"tb at-'ranhîh wa'l-Ischrilf, anct. al· Masûdî. Acc. Indices
ct glossarium ad 'romos ·YII ct VUl. lS9t (XI,III, 5U8 p. ar. tekst).
AI-Bel{tdsori. Liber expugnationis regionum. Lugd. Bat., }ij. J. Brill,
18(if3 (nu, 228, 539 p. ar. tekst) [Pars prior, 1863 (21<11 J).). Pars
altera, 1Sti5 (231, p.). Pars tertia, lS66 (228, 65 p.)].
Historia khalifatus Omari II, Jazidi II ct Hischámi. Lugd. Bat., E .
•T. EriU, 1865 en, 7fj p. ar. tekst).
Fragmenta historicorum arabicorum. Lugd. Bat., E. J. BrilI, 1869-71.
Tom. I, contincns partem tertiam operis Kitábo'l-Oyun wa'l-hadáïk fi
akhbári'l-hakáïk, 18fi9 [met P. de Jong] VIII, 410 p. ar. tekst.
Torn. 1I, continens partem sextam operis 'radjáribo'I·Omami, auct.lbn
Maskowaih cum Indicibus et glossario (X, 129, 206 p. ar. tekst).
'rabari. Anllales. Cum aliis edidit M. J. de Goeje ..Lugd. Bat., E. J.
Brill, 1879-1901.
Series 1. Vol. I-VI (31.76 p. ar. tekst)
Series Il. Vol. I-lil (2071 p. al'. tekst).
Series lIl. Vol. I-IV 2561 p. ar. tekst).
Iutroductio, glossarium, Add. et emend. (IV, 803 p.).
Indices (IV, 708 p.).
Arîb. Tabarî continuatus. Lugd. Bat., E. J. Brill, 1897 (XXVII,
213 p. ar. tekst).
Selections from the arwals of Tabari, edited with brief notes and a
selected glossary. Leiden, late E. J. Brill, 1902 (XII, 73 p. ar. tekst)
[Semi tic Study Series ed. by R. Gottheil aud M. Jastrow Jr. - N°. IJ.
Selections from Arabic geographical literature, edited with notes, ibid.,
1907 (X, 114 p. ar. tekst) [Sem. Stud. Ser. - N°. 8J.
Diwiln poëtae Abu'l-Walid Moslim ibno'I·Walld al-Ançárî. Lugd. Bat.,
E. J. Brill, 1875 (LXXIX, 316 p. ar. tekst).
Ibn Qotaiba. Liber poësis et poëtarum. Lugd. Bat., E. J. Brill, 1904
(LIlI, 591 p. ar. tekst).
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II.

Geschrifte1t door Prof. Dr. M. J. de Gotje voltooid,
herzien of door diens betlliddelillg /)erSChellen.

26. 'L'he Kamil of el-Mubarrad, edited by W. Wright. Part I-XII.
Leipzig, Brockhaus, 1864.-18U2 [Part XII (Critical notes) by M. J.
de Goeje, 1892, IV, 222 p.].
27. A grammar of the Arabic language, translated from the German of
Caspari and edited with numerous additiolls and corrections by W.
W right, 3 d edit. revised by W. Rob. Smith anel M. J. de Goeje,
2 vol., Uambridge 18~6-1898.
21:L The travels of Ibn-J ubayr, edited by W. W right. Secolld eelition revised
by M . .J. de Goeje, Leiden, KJ. BrilI, 1907 [Gibb Memorial, Vol. V]
53, 393 p. ar. tekst.
2!l. Tria opuscula auctore al·Djilhiz, quae edidit G. vau Vloten (opus posthumum). Ilugd. Bat. (E. J. BrilI, 1903 (IJ, 157 p.).
30 Mlîmoire posthume de M. Dozy contcllant de nouveaux documents pour
l'étude de la religioll des Harraniens achevé par M. J. de Goeje: 'l'ravaux de la 6 e session du Congrès Intern. des Orient., tenu en 1883 à
Leide. Vol. II, 291-366.
Actes et travaux du /ie C:mgrès Intern. des Orientnlistes, tellu en 18H3
ft Jleide. JJeide, E. J. BrilI, lS81,-188G,
Erklärung der Gemmen met Pehlevi-Legenden im K. Museum im Hang
[door A. D. Mordtmallll, medegedeeld met eenige opmerkingen door
M. J. de GoejeJ: Versl. en Meded. d. K. Ak. v. Wetensch., Afd.
Letterk., 1875, 2e R., Dl. V, 108-111.
W. H. Kosters. De historische achtergl'Ol1(l van de Psalmen van Salomo
[na diens dood in de Akad. voorgelezen met eene slotopmerking door
M. J. de GoejeJ: VersI. en Meded. d. K. Ak. v. Wetensch., Afd.
Letterk., 18lJS, 4 e R., Dl. II. 1!JO-223.
E. Littmann. Iets over de betrekkingen tusschen Nederland eu Abessinië,
in de 17 e eeuw [met eenige opmerkingen van M. J. de Goeje]: Bijdr.
tot de Taal-, Land en Volkenk. 1/. N.-Indië, 6e Volgr., Dl. X (LIV)
p. 477-500.

lIl.
daarb~'j

Verhandelingen en b~'jdragen ill tijdschriften, feestbundels, enz.;
eenige ve't'slagell en opstellen met afzonderlijke1t tilel betreffellde
geschriften Vatl anderen, welke hieronder (sub V) 1wgmaals
in alphahetische volgorde vermeld worden.

1862.
31. Literarische Notiz [über ei ne HS. des (ächten) Tabarî m Oxford]:
Z n M G.,XVI, 759-7(;2.

1864.
32. Besohreibung einer alten Hs. von AM 'Obaids Garîb al-hadit: Z DM G.,
XVIll, 781-807.
33. De oorsprong van ons cijferschrift: De Gids, 1864, I, 457-467
[M. F. Woepcke. Sur l'introduction de l'arithmétique en Occident.
M. F. Woepcke. Mémoire sur la propagation des chiffres indiensJ.

h
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34. Een stap vooruit: De Gids, 1864, IT, 297-312 [R. Dozy. De Israëlieten te MekkaJ.
1865.

35. De gouden eeuw: Ned. Speet., 1865, p. 53-55 [Wo Munzinger,
Ostafrieanisehe StudienJ.
36. Algiers: Ned. Spect. , 1865, p. 284--287 [D. Harteveld. Herinneringen
uit Algiers J37. Arabische poëzie: Ned. Spect.. 1865, p. 389-391 lA. F. von Schaek.
Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien]. .,
1866.

3S. De belUIIgrijkheid van de beoefening der Arab. taal en letterkunde.
Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Hoogeschool van Leiden. 's Gravenh., :M:. Nyhoff, 1866.
39. Pal grave 's reis door Arabië: De Gids, 1866, IV, 24.9-277 [W. G.
Pal grave. Personal narrative of a year's journey through Centra!- and
Eastern Ara bia J.
4.0. Gaubarî's "Entdeckte Gebeimnisse": Z D M G., XX, 485-510 [betreft
Codex 191 der verzameling Oost. Hss. ter Univ. Bibliotheek te Leiden].
41. Der Name "Rothes Meer": Orient und Occident, Jahrg. ID, 4·30-433.
1867.
42. De Berbers: De Gids, 1867, ID, 13-41 [A. Hanoteau. Essai de
grammaire Kabyle. - A. Hanoteau. Es~ai de grammaire de la langue
TamachekJ.
1868.

43. Abessinië: De Gids, 1868, I, ~50-281 [M. Th. von Heuglin. Reise
durch Ahessinien. - H. Dufton. Narrative of a journey through Abyssinia. - Cb. T. Beke. The British captives in AbyssiniaJ.
4<4. Opmerkingen over een paar bijbelplaatseu (Exod 20: 4 en Deuter. 32: 8):
Theol. Tijdschr. IT, 176-11S2.
1870.

!

I

!
i!
i

t

I

45. Iets over Phoenicië: De Gids 1 H70, II, 30-45 [M. A. Levy. Phönizische Studien. - R. Schlottmann. Die Inschrift Eschmunazars. - P.
Schröder. Die phönizisehe Spraehe].
46. Over de namen Phoenicië en Kanaän: Versl. en Meded. d. K. Ak. v.
Wetenseh., Afd. Letterk. ze R., Dl. I, 76-97.
47. Het tiende hoofdstuk van Genesis: Theo1. Tijdschr. IV, 233-268.

1871.
4.8. CriticislDS on the text of Genesis: The Academy, II, 396-39H [.J.
Olshausen. Beiträge zur Kritik des überliefertell Textes im Buehe Genf',sis]..
48. Die Istakluï-Balkhï-Frage: ZDMG., XXV, 4.2-58.

IL
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1872.
50. Proeve van verklaring van Micha IV , I-V, 2: Theol. Tijdschr. , VI,
279-2134.

1873.
51. De Euphl'aatweg Jlaar Indië: De Gids, II, 425-463 [Chesney, Narrative of the Euphrates expedition].
52. Eene bladzijde uit· Engelands handelsgeschiedenis: Ned. Spect. 1873,
p. 67-68.
53. Atjeh: Ned. Speet., 1873, p. 388 [A. W. T. Juynboll. Een Atjineesche vlag met Arabische opschriften].
fi4. Eene arabische hemelglobe; Ned. Spect., 11373, p. 410-411 [A.
Drechsler. Der arab. Himmels-Globus angefertigt 1279 zu Maragha
VOD Muhammad bin Muwajid Elardhi].
1874.

55. Eenige mededeelingen over de Arabische geographen : Tijdschr. Aardr.
Gen., 1874, I, 190-199.
1875.
56. Bijdrage tot de geschiedenis der Zigeuners: Versl. en Meded. d. K.
Ak. v. Wetensch., Afd. lJetterk., 2e R., Dl. V, 56-80.
[Vertaald door J. Snijders in D. MacRitchie's Account of the Gypsies
of India p. 1-59. London, lSSö.]
57 Mededeeling betreffende den zwaard cultus : Versl. en Meded. d. K. Ak.
v. Wetenseh., Afd. I.etterk., 2e R., Dl. Y, 105-107.
1871Î.
513. De heidens of Zigeuners: Eigen Haard 1876, p. 55-58.
[Vertaald in: Journ. Oypsy Lore Soc. II, 129-138 (1890) onder den
titel: The "heidens" of the Netherlands. J
59. De herkomst onzer teelgewassen en huisdieren: De Gids, 1876, ID,
1-14 [Vict. Hehn. Kulturpflauzen u. Hausthiere in ihrem Übergang
aus Asien nach Griechenland u. !talien sowie in das übrige EuropaJ.
1878.
60. Het verval van het Kalifaat van Bagdad: De Gids 1878, IV, 271-281
[A. v. Kremer. Cnltnrgesch. des Orients unter den Chalifen].
61. Ueber die Geschichte der Abbasiden von al-Jak-ftbî: Travaux de la 3 e
bession du Congrès intern. des Orientalistes Vol. II. 1-16.
62. Kleine bijdrage tot de geschiedenis der Reinaertsage: Versl. en Meded.
van de Maatsch. der NederI. Letterk. te Leiden, 1878-79, p. 177- 179.
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1879.
ti3. Een Atsjineesehe preek: Ned. Speetator, 187!1, p. 81--82 [betreft Codex
22ti9 van de verzameling Oostersche Hss. ter Univers.-Bibl. te LeidenJ.
1880.
Een belangrijk Arabisch '.bericht over de Slawisehe volken omstreeks
!lti;) na Chr.: Versl. en Meded. d. K. Ak. v. Wetensch., Afd. Letterk.,
2 e R., Dl. IX, 187-216.
"
65.
oder Siya'î?: Z D M G., XXXIV, 371-373.

()4..

sn

1881.
tiB. Het schaakspel: Ned. Spectat.. 18S1, p. 112-1l4 [A. v. d. I.inde.
Q.uellenstudien zur Geschichte des SehachspielesJ.
G7. Mohammedaansche propaganda: N ed. Speet. , 1S81, p. 442-4·4 I.
(voornl. over een in 1877 te Constantinopel verschenen boek över de
mohamm. godsdienstplichten iu het Kaapsch-Hollandsch, met arab.
letters gedrukt J.
fiS. Arabische berichten over Japan: Versl. en Meded. d. K. Ak. v. Wetensch., Afd. Lettcrk., 2e R., Dl. X, 17 8-200 [naar aanleiding
daarvan: Een vast punt in de Arab. berichten omtrent Oost-Azië gevonden: 'I'ijdschr. Aardr. Gen., V (1R81), p. 152J.
1882.
ti9. Het vaderland der Semietische volken. Redevoering uitgesproken door
den llector Magnificus op den 307 den verjaardag der U ui versiteit. Leiden,
E. J. Brilt, 1882 en Jaarb. der Uuivers. te Leiden,1882.
70. I,e Japon connu des Arabes : Annales de l'Extrème Orieut, V, p. 6H-HO.
71. Nieuwste reizen in Arabië: De Gids, 1882, IH, 500-521 [A. Blunt.
A pilgrimage to Nejd. - Keane. Six months in Meccah. - Kealle.
My journey to Medinah. - e. a.].
72. Hij weet waar Abraham den mosterd haalt: Tijdschr. v. Ned. Taal- en
Letterk., 2e Jaarg., p. 71-74.
73. Die persischen Bruchzahlen bei BeIàdhorî: Z D M G., XXXVI, 339-341.
1884..

74. AI-Belàdhorî's Ansàb al-Aschrttf: Z D M G., XXXVIII, 382-4,06.
1885.
75. Zur historischen Geographie Babyloniens: Z DM G., XXXIX, I-HL
76. De Mokaukis van Egypte;' Études archéol., linguist. et histol'. dediées
à M. Ie Dr. C. Leemans, p. 7-9.
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1886.
77. De Arabische nachtvertelJingen: De Gids, 1~82, ID, 385-413.
78. Hadhramaut: Revue Colon. Internat. 1886, I, 101-124, [Nachtrag
zu dem Aufsatze über Hadhramaut:ibid. p. 338].
79. Prof. Sprenger's Vurschlag zur Kolonisation Assyriens und Babyloniens:
Rev. Colon. Intern., 1886, II, 213-215 [A. Sprenger, Babyionien,
das reiehste Land in der Vorzeit und das lohllendste Koionisatiollsfeld
für die GegenwartJ.
1887 .
. 80. Verslag over eene verhandeling aangeboden dour dr. M. Th. Houtsma:
Versl. en Meded. d. K. Ak. v. Wetenseh. , Afd. Letterk., 3" R., Dl.
IV, 11-14 [met P. de Jong].
8J. Cleopatra's Needies : Athenaeum, 1887, July, p. 123.
1888.
82. De muur van Gog en Magog: Versl. en Meded. d. K. Ak. v. Wetenseh. , Afd. Letterk., 3e R., Dl. V, 87-124.
83. Een stem uit het Oosten; Ned. Speet., 1888, p. 63-64 [betreft:
Dozy. Supplém. aux dict. arab.].
84,. 'l'abari and early Arab historians: Eneyelop. Britann., 9lh ed., XXIII,
1-5.
85. Thousand and one Nights: ibid., XXIII, 316-318.
1889.
86. Verslag over eene Latijnsche vertaling van een werk van den Syrischen
bisschop Johannes van Ephesus, aangeboden door J. P. N. I~alld:
Vers!. en Meded. d. K. Ak. v, Wetensch., Afd. Letterk., 3 e R., Dl.
VI, 7-10 [met J. G. R. Acquoy]. '
87. De reizen van Sindebad: De Gids, 1889, lIL, 278-313.
1890.
88. La légende de Saint Brand,an: Actes du 8me Congrès des Orientalistes,
tenu en 1889 à Stockholm et Christiania. 2me l)artie, p. 4,1-76.

89. Les Russes-Normands: ibid., p. 37-41.
90. Zär: Z D M G., XLIV, 480.
1892.
91. Sinaïtische opschriften: De Gids, lb92, I, 377-381 [J. Euting,
SinaitiMhe Inschriften] .

•
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1893.

92. Een Egyptenaar in Europa: De Gids, lR93, I, 566-577 [IrsMd
al-alibbû ilà maMsin Europà (Richting der verstandigen tot de schoonheden van Europa) door Mohammed Emîn }'ikrî Bey. Caïro 1892].
93. De Bàbi's: De Gids, 1893, IV, 100-119.
9~<. Mededeeling over de opgravingen te Sendjirli: r ersl. en Meded. d.
K. Ak. v. Wetensch., Afd. Letterk., 3e R., Dl. X, 32-39.
95. Verslag over eene verhandeling van dr. G. v. Vloten, getiteld: Recherches sur l'occupatioll arabe, Ie Chiitisme et les croyances messianiques
sous ie Khalifat des Omayyades: Versl. en Meded. d. K~ Ak. v. Wetensch.,
Afd. Letterk .• 3e lt., Dl. X, 19S-lH6.
9G. Einiges über den Imam as-S:îfi'î: ZDMG., XLVII, 106-117.
97. Nacht.riige und Mittheilungell: Z.D. Pal. Ver. XVI, 151 [betreft: A.
Socin, Bericht iiber die im Nachlass von Prof. Gildemeister vorgefundenen • auf die Geographie von Syrien bezüglichen Manuscripte,
ibid XIV, 83J.
1894.
98. De Sajàbidja: Feestbundel-Veth, p. 10-12 [in het Fransch vertaald
in eene "Appendice" in de hierboven ondt>r n° 5 vermelde Mémoire
sur les migrations des Tsiganes p. 86-91 J.
99. Leiden voor vijftig jaren: Ned. Spect., 1894<, p. 4·9-50 [volgens
brieven uit de nalatenschap \'an Prof. J. Gildemeister te Bonn].
1895.
100.

J~a

fin de l'empire des Carmathes dn BahraÏn: Journ. As., ge Série,

V, 5-30.
lOl. Aus eillem Bride des Herm Prof. de Goeje an C. Bezold: Z. für
Assyr., X, p. 100 [betreft: Belck unel Lehmann "Ein nener Herrscher
von Chaldia"; ibid IX, 82-99].

lR96.

102. }'irdausi: De Gids, 1896, IV, 300-311 [Th. Nöldeke. Das iranische
Nationalepos].
103. Bijbelsch Arameesch: Theoi. Tijdschr., XXX, 373-37ö [Strack. Abriss
des biblischell Aramäisch. - Marti. Kurzgefasste Grammatik der biblischaramäischenSprache].
1897.

104. Quotations from the Bible in the Qoran and the tradition: Semitic
Studies in memory of Alex. Kohut. BerIin, 1897, (p, 179-185).
105. Volksverhalen uit Damascus: Ned. Spect., 1897, p. 100 [J.Oestrup.
Contes de Damas].
106. The Gypsies of Persia: Journ. Gypsy Lore Society. New Ser., I,
181-182.
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1811fL

107. Paltiel-Djauhar: Z DM G., LH, 75--80
1899.
lOS. De bloedwraak bij de oude A.rabieren: 'l'ijdschr. Aardr. Gen., 2e Ser.
XVI, 8l!3-815 [0. Procksch. Ober die Blutrache bei den vorislamischen
ArabernJ.
lOg. Iets over den modus vivendi der Moslims onder Nederlandsch gezag:
De Gids, 1899, IV, 550-557 [Sajjirl Oethmau's gebed ter gelegenheid der troonsbestijging van Koningin W ilhelmilla].
110. UOInlllunication sur Je livre d'lbn al Modji'twir: Actes du Xle COllgrès
des Orientalistes. Se ct. III, 23-33.
1900.

111. Sïq: Z D M G., LIV, 336-388.
llZ. De legew\e der Zevenslapers van Efeze: Vers!. en Meded. d. K. Ak.
v. Wetenseh. , Afd. Letterk., 4e R., Dl. IV, 9-33.
1901.

113. Notice biographique d'Ibn al-Haithalll: Archiv. Néerland. des Sciences
exactes et naturelles. Sér. II, Tom. VI. Livre Jubilaire (Recueil de
travaux offerts par les auteurs à J. Bosscha à l'occasion de son lome
anniversaire).
J 14. Latijnsche woorden in 't Arabisch: }'eestbundel-Boot. p. 27-29.

1902.
dritte Handschrift von Mas'üdï'~ Tanbïh: Z D M G., LYI,
223-236.
116. Marokko: Tijdschr. Aardr. Gen., 2e Ser. XIX, 603-604 [J. CanaI.
Géographie générale du Maroe. - A. Mouliéras. Fez].
115. Eine

1903.
117. Sexangnlnm: Versl. en Meded. d. K. Ak. v. Wetenseh., Afd. Letterk.
4e R., Dl. VI, 10-12 .
. llS. Zigeunerwoorden in het Nederlandsch: Album-Kern p. 25-26.
119. "Zu Orient. Litt. Zeit, VI, S}Jalte 217" [naar aanleiding eener aldaar
voorkomende opmerking van T. Perles over de woorden "Türme mit
ge.zähmten wilden Tauben" in E. Schürer's Geschichte d. jüdischen
Volkes]: Orient. Litt. ZeiL VI, 271-272.

ft
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1904.
120. Quelques observations sur Ie feu grégeois: Estudios de erudicion
oriental. Homenaje a D. ]'ranc. Codera. Zaragoza, 1904. (p. 93-98)
[Y gl. : W. W. Das griechische }'euer: Beil. Allgem. Ztg. 1905, I,
164,-166].
1905.
121. Reukoffer voor de dooden bij de oude Arabieren: Vers!. en Meded. d.
K. Ak. van Wetenseh., Afd. Letterk. 4" R., Dl. ~II, 231-234.
1906.
] 22. L'encensement des morts chez les anciens Arabes : Actes du XIV·
Congrès intern. des Orientalistes. Tom. III, 3-7.
123. Die arabische Literatur: Die Kultur der Gegellwart herausgeg. von
Paul Hinneberg. Abt. I, 7. Die Orientalischell Literaturen, S. 132-159.
124. Die Berufung Mohammed's: Orient. Studien 'l'lt. Nöldeke zum 7U.
Geburtstag gewidmet. S. 1-5.
125. Vorwort: ibid., S. I-VII.
1907.
126. Ibn Djubair's Qasïda an Saladin: Z D M G., LXI, 758.
127. Zurn internationalen Handelsverkehr im Mittelalter: lntel'll. Wochenschrift
fiir Wissenseh. , Kunst u. Techn., 1. Jahrg. N°. 36. S. 1143-1148.
1908.
] 28. Internationaal handelsverkeer in de middeleeuwen: Versl. en Meded. d.
K. Ak. v. Wetenseh., Afd. Letterk., 4 6 R., Dl. IX, 245-269.
129. Kitäb al-Imäma wa's-Siyasa par Ibn Qotaiba, mort en 270. Caïre 1322:
Revista degli studi orientali, I, 415-4,21.
Zie verder hieronder sub VII.
IV.
130.
13L.
132.
133.

134.
135.
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~74.

275.
276.
277.
278.
279.

280.
281.
2H2.

283.
284.

Uit het ideale Amerika [betreft: Labonlaye. Paris en Amérique]. N.
Bijdragen t. bevordering v. h. Onderwijs. 's Grav. Gebr. v. Cleef, 1
(1864), p. 248-264.
Iets over het lager onderwijs in België: Ned. Speet .. 1864, p. 389-391.
Kosteloos onderwijs. Leiden. S. C. van Doesburgh. 1866. (21 p.).
Het lager onderwijs in Pruisen: J aarb. voor h. lager Onclerw. in h.
Kon. der Nederlanden. Redact. M. P. Lindo. Jaarg. 1868, p. 24.8-270.
Wetsvoorstel tot regeling v. h. Hooger Onderwijs: Schoolblad jaarg. 1874..
Ontwerp van Wet tot regeling v. h. Rooger Onderwijs mef Memorie
van toelichting, voorafgegaan door aanteekeningen van M. J. de Goeje:
's Gravenh. Gebr. v. Oleef, 1814.. gr. 8° (26 p.)
Aanteekeningen op het wetsontwerp Kappeyne tot regeling van het
lager onderwijs. Leiden, E. J. Brill, 1878 (22 p.)
Onderwijs [Naar aanleiding van: E. G. Browne, A year amongst the
PersiansJ: Museum, I, ,1.59-461.
Verslag van de lotgevallen der Ullivprsiteit in het afgeloopen jaar,
uitgebracht den 19 den Sept. 1882 bij het overdragen der waardigheid
van Reet. Magnif. aan Dr. P. van Geer. Leiden, E. J. Brill, en:
Jaarb. der Univers. te Leiden, 1882.
Uitnoodiging aan alle bezitters en bestuurders van bibliotheken, waarin
zich Oostersche Hss. bevinden: Ned. SpeeL, 1873, p. 186.
Aanwinsten der verzameling van Oostersche Hss. te Leiden: Ned.
Spectat., 1874. p. 379--380 [betreft de codices 2094-2196 verkregen van de HH. Tromp, Roorda en de Jong, controleur B.B.].

h
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( 164 )
285. Mitteilung unO. Bitte "Tiel e's Kamer" betreffend: Z D M G., LVIII,
294-295.
286. Aankondiging van: Il. C. Molhuysen, Geschiedenis der Univ.-Biblioth eek te Leiden: Museum XIII, 309-310.
287. Waar blijft de waardigheid? Een woord over de museumqnaestie.Leiden,
E. J. Brill, 1903 (14 p.).
288. Briefliches [an Prof. Fleischer (lOet. 1862) über seine Studien in
Oxford und London]: Z D M G., XVII, 393-394.
289. Correspondentie: Ned. Speet., 1869, p. 83 [ter rectificatie van een,
in de Spectator uit het Athenaeum overgenomen;bericht betreffende
"de Hss. uit de bibliotheek van Timur" in het East India House].
290. Eene vraag, door Mejuffr. M. Berdenis v. Berlekom met antwoord
van Prof. M. J. de Goeje: Ned. Speet., 1888, P 372-373 [Multatulïs Minnebrieven vertaald door H. Meyners d'Estrey onder den
titel: Légendes orientales d'après Ie Ms. arabe d'un auteur inconnuJ ..
2!l1. Arabic dictionaries: The Academy Vol. 12 (1877), p. 4-11 l'l'er opheldering van Dozis woorden, dat Lane's Lexicon aanvulling behoefde].
292. The projected edition of Tabari, Leiden, 1876; in 1877, '79 en '81
gevolgd door dergelijke mededeelingen betreffende de uitgave van
at-Tabarî; in 1901 zijn deze 4 geschriften nogmaals in de inleiding
tot at-Tabarî's annalen afgedrukt (Introductio p. XX VII - XLII).
293. Native and European grammarians of Arabic. - A reply: Asiat. Quart.
Review, lIJd Series, Vol. lIl, 126-128 [Naar aanleiding van Howell's
opmerkingen over de derde uitgave der Arab. grammatica van W. WrightJ.
294. [M. J. de Goeje über seine Ausgabe des Ibn QotaibaJ: Orient. Litt.
Zeit., VIII, 30-32 [onder de rubriek Sprechsaal; naar aanleiding
eener recensie van H. Reckendorf in de Or. Litt. Zeit., VII, 441-4,44].
295. Het 3 e Intern. Congres van Oriëntalisten te St. Petersburg : Ned. Speet.,
1875. p. 62 [Uitnoodiging tot deelname daaraan].
296. Het Oriëntalisten-Congres [te Stockholm en ChristianiaJ: Ned. Speet.,
1889, p. 300-301.
297. Verslag van de gedelegeerden der Ned. Regeering omtrent het in Sept.
jl. gehouden 13e Oriënt.-Congres te Hamburg: Ned. Staatscour. Oct.
1902 N°. 251.
298. Het 14e Oriëntalisten-C'.JÛngres te Algiers: Ned. Staatscour. van 26 Mei
1905 N°. 123.
299. Report on the Encyclopaedia of Islam: Intern. Association of Academies. Second general assembly. Report of proceedings, p. 29-3U.

VII. YerhaniJelillge1t welke almog' zulle1l

t'er8c1t~j1U!1l.

300. Arabien: ~:nzyklopiidie des Islam I, 384-394·.
301. Carmathians: EncycIopaedia of Religion and Ethics (in Vol. lIl) .

..
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BIJLAGE 11.

Onderscheidingen, die aan Prof. Dr. M. J. de Goeje
ten deel gevallen zijn 1).
1:3 Juni lSû:3. ]<~erelid der Gewestelijke Yereeniging Zuid-Holland van
het N ederlandsch Onderwijzersgenootscha p.
12 April ISö!). Gewoon lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
7 December 1872. Correspondent der Königliche Gesellschaft der 'Vis~enschaften te Giittingen (zie 3 November 18SH).
]4 April 1878. Eerelid van de American Oriental Society, Hartford, Conn.
1 Juni 1878. Corrbspondeerend lid van het llataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen.
16 Januari ] 882. Ridder der derde klasse van de Turksche Medjidié-orde.
13 Juni 1882. Buitellialldsch lid van de Académie Hongroise des Sciences.
31 Januari 1883. Correspondeerend lid van de Societa Geografica Italiana.
19 Mei 1885. l~erelid der Royal Asiatic Society.
24. December 1886. Correspondent van het Institut de France (zie 28
December 1900).
29 December 1886. Correspondeerend lid van de Académie Impériale
des Sciences te St. Petersburg.
22 April 1887. Correspondeerend lid van de Société de Géographie te
Parijs 2).
3 November 1888. Buitenlandsch lid (opvolger van Prof. H. L }'LEISCHER)
van de Künigliche Gesellschaft der Wissenschaften te Göttingen (zie 7 December 1872).
12 April 1889. Ridder der tweede klasse van de Egyptische Medjidié-orde.
7 September 1889. Commandeur tweede klasse der orde van de Poolster (Zweden).
17 Mei 1890. J.id van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.
1) Wij hebben hieronder niet vermeld het lidmaatschap van wetenschappelijke genootschappen, waaraan betaling een er contributie verbonden was, noch eereambten, die
bepaalde werkzaamheden meebrachten.
2) Van deze Soclété ontving DE GOEIE 11 Augustus 1875 eene eervolle vermelding
wegens zijne inzending voor de tentoonstelling bij het Congrès International des Sciences
Géographiques te Parijs.

b

ffi
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( 166 )
;) October 1891. Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw (zie
] 7 .T uli ] 906).
13 April 1894. Gewoon lid der Académie Royale des Sciences et Lettres
de Danemarc.
16 Januari 1895. Lid van de Pruisische orde "pour Ie mérite" voor
wetenschappen en kunsten.
19 Mei 1895. Buitenlandsch corrcspolldeerend lid van de Kaiserliche
Akademie der Wissen schaften te "\Veenen.
19 Januari 1 S9ll. Officier van het Legioen van Eer.
18 Juni 1896. Eeredoctor der University of Cambridge.
17 April 1897. Eerelid van het Nederlandscll Aardrijkskundig GenootI
schap 1).
2G April 1897. Eerelid van de Société ArchÎ'oIogique Russe.
28 December 1900. Buitenlalldsch lid (opvolger van M.u MÜLLElt) van
het Institut de ];'rance (zie 24 December 1886).
2 Maart 1901.. Eerelid van de Asiatic Society of Bengal.
29 Juni 1904. Correspondeerend lid der British AcademJ.
15 Juni 1905. Buitenlandsch lid der Société Asiatique te Parijs.
12 Juli 1905. Correspolldeerend lid der Kiiniglich-Bayerische Akademie
der Wissenschaften.
1 Mei HlOö. Officier de l'Illstruction Publique.
17 J uIi 1906. Commandeur der orde van den N ederIandschen Leeuw
(zie 5 October lS91).

1) Van 1876-1897 was DE GOEJE zooveel mogelijk bestuurslid van het Genootsch&p.
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