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Hetgeen ik hier hedenavond zal behandelen, M. H., verschilt
zeer van hetgeen gewoonlijk op onze maandvergaderingen wordt
besproken ; het is niet een geleerde verhandeling over een of
ander onderwerp uit het ruime gebied der wetenschappen, die
onze Maatschappij beoefent, doch slechts een uiteenzetting van
de plannen voor een nieuw woordenboek , voor het Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, waarvoor ik Uwe aandacht vraag;
voor den nieuwen Van der Aa, gelijk wij het kortheidshalve
noemen, al zal ons woordenboek geenszins een verbeterde uitgave van Van der Aa zijn, doch inderdaad een geheel nieuw
boek, waarvoor Van der Aa enkel als legger dienst zal doen.
Het is een bijzonder voorrecht, dat wij de eerste maal, dat
wij openlijk, ik zou haast zeggen officieel, met onze plannen
voor den dag komen , dat in deze vergadering kunnen doen:
immers wij hebben den steun van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in haar geheel zoowel als dien van elk
of althans van de meeste harer leden, en vooral de mede-
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werking van velen hunner noodig ; en ik stel het dan ook
zeer op prijs, dat het Bestuur mij op de eerste maandver•
gadering terstond een spreekbeurt heeft willen toestaan.
De voorgeschiedenis dezer uitgave is in een paar woorden
deze : Dr. W. Meijers heeft in 1898 den steen aan het rollen
gebracht door zijn artikel in den Nederl. Spectator van 5 Nov.
N°. 44. Doch hij wilde slechts verbeteringen op Van der Aa
geven. De latere hoogleeraar te Amsterdam, Dr. H. Brugmans,
wees er echter op (Ned. Spect, van 19 Nov. N°. 46), dat een
paar deelen met aanvullingen en verbeteringen geen nut zouden
hebben, dat men een geheel nieuw woordenboek moest geven;
de heer Meijer nam dit plan over (Ned. Spect. 31 Dec. N°. 52)
en heeft met een drietal anderen, de heeren Van Slee, Van der
Schaaff en mij nadere plannen ontworpen. Die commissie heeft
zich toen allereerst tot Prof. Blok gewend, en, nadat zij van
hem de verzekering van zijn steun had verkregen, tot de firma
Sijthoff. Ook deze was wel bereid de uitgave op zich te nemen,
doch zij stelde een eisch, die van haar kant even begrijpelijk
was als voor de commissie onaannemelijk : de firma Sijthoff toch
wilde eerst dan op de uitgave ingaan, als de redactie haar het
manuscript voor een gedeelte van het eerste deel van het
ontworpen woordenboek kon leveren. Nu lag het van den
beginne af in de bedoeling, de verschillende rubrieken door
deskundigen te laten bewerken ; de commissie zou tegenover
die medewerkers financieele verplichtingen op zich nemen, die
zij niet zeker was na te kunnen komen.
Zoo is er toen, ook om andere redenen, die hier ter zijde
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kunnen gelaten worden, van die plannen niets gekomen; maar
iets was toch bereikt : de twee personen die verder in de geschiedenis der uitgave een belangrijke rol spelen, waren voor
het plan gewonnen. Prof. Blok heeft de gedachte aan een
nieuw Biografisch Woordenboek niet losgelaten, en de firma
Sijthoff kocht uit het fonds der firma van Brederode het
kopijrecht van Van der Aa's Biographisch Woordenboek der
Nederlanden.
Een paar andere combinaties zijn daarna nog beproefd,
waarop ik hier niet verder kan ingaan; maar ten slotte heeft de
heer Blok op zijn reis naar Italië in het najaar 1908 met den heer
A. W. Sijthoff te Feldafing in Beieren de plannen, die in Leiden
n'a rijp beraad waren opgesteld, nogmaals besproken en toen
hij in het begin van dit jaar terugkwam, bracht hij twee
berichten mede: ten eerste dat de heer Sijthoff nu bereid was
tot de uitgave over te gaan, en wel onder mijn redactie, en ten
tweede, dat men ook in Italië een soortgelijk plan voorbereidde.
Ik noem die twee dingen hier opzettelijk bij elkaar, want in
het ltaliaansche plan is iets nieuws ingevoerd, dat met zeer
veel succes ook bij ons kan worden toegepast, ja dat, geloof
ik, alleen de uitvoering van ons plan mogelijk maakt. Laat ik
met een enkel woord dat Italiaansche plan nader beschrijven:
men gaat daar niet een Woordenboek, maar een Repertorium
uitgeven, dat de namen van vrijwel alle Italianen zal bevatten,
die maar ooit gedrukt zijn. En daar men nu bevreesd schijnt
te zijn — al wordt het niet gezegd — om in het ontzaglijke
materiaal te verdrinken (men schat toch dat er ruim een half
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millioen namen in het boek zullen voorkomen), gaat men noodra
er voldoende kopij voor een deel is, circa 20.000 tot 30.000
namen, deze in alfabetische volgorde drukken, zoodat men
ten slotte een 20-tal deelen krijgt, waarop een alfabetisch
register zal worden gegeven, terwijl tijdens het verschijnen
der verschillende deelen voorloopige registers zullen worden
uitgegeven.
Dit plan leek mij eerst zeer zonderling en fantastisch;
maar bij nader inzien kwam het mij voor, dat er zooveel goeds
in school, dat ik het eens op een vergadering der Historische
Commissie onzer Maatschappij ter sprake bracht, en daar ging
het mijn medeleden, zooals het mij zelf was gegaan : eerst lijkt
het verkeerd, doch bij nadere beschouwing zijn de voordoelen
zoo groot en is het nadeel zoo gering, dat wij niet geaarzeld
hebben, het voor ons nieuwe Woordenboek over te nemen, te
meer, nu ook de firma Sijthoff van haar kant in deze nieuwigheid een groot voordeel zag. Ik kom hier straks nog nader en
uitvoeriger op terug, en vermeld thans alleen nog, dat onze onderhandelingen met de firma Sijthoff vlug van stapel liepen, zoodat
juist op den morgen dat onze Maatschappij haar jaarvergadering
zou beginnen, het contract door ons werd onderteekend, en
prof. Blok in de vergadering kon mededeelen, dat de zaak in
zee ging, en dat wel onder ons beider redactie; want hoewel
de heer Blok aanvankelijk alleen zijn steun aan de uitgave
wilde geven, hebben de heeren Frentzen en ik hem gelukkig
kunnen overtuigen, dat het voor de onderneming veel verkieslijker was, zoo hij ook zijn naam aan het werk wilde verbinden.
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Ik twijfel niet of ook gij, M. H., zult van oordeel zijn, dat wij
daarin juist hebben gezien.
Het is niet mijn bedoeling hier hedenavond de wenschelijkheid van een nieuw Biografisch Woordenboek te betoogen;
zij maakte reeds een paar maal het onderwerp van beraad•
slapingen in deze vergadering uit, en ik meen dat het onder
hen die met Van der Aa veel werken vrijwel vaststaat, dat het
boek, trots al zijn verdiensten, die ook wij gaarne erkennen,
toch niet meer aan de eischen, die men thans aan zulk een
boek stellen mag, voldoet; en dagelijks doet zich de behoefte
gevoelen aan een „nieuwen Van der Aa", bij tal van personen
van uiteenloopende werkzaamheid. Liever wil ik U over enkele
punten onze gedachten doen kennen, en ik doe dat ook met
de bedoeling om een bespreking en kritiek uit te lokken; want
wij gevoelen zeer goed, dat bij een groot plan als dit juist
door wrijving van gedachten veel goeds kan tot stand komen;
en hopen uit de praktische wenken, die we hier hedenavond
van U mochten krijgen, veel nut voor onze uitgave te trekken.
Terwijl ik nu over de algemeene eischen van betrouwbaarheid en volledigheid, waaraan een Woordenboek moet voldoen,
als vanzelf sprekend heenstap, wil ik U op een viertal punten
onze opvattingen mededeelen, aardoor ik zoowel voor de toekomstige gebruikers van het boek de richting meen aan te
geven, die wij uit willen, als voor onze medewerkers Benige
aanwijzingen te geven, waarnaar zij hun bijdragen kunnen
inrichten, opdat zoo de noodzakelijke
. gelijkvormigheid van den
beginne af wonde verkregen.
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Die vier punten zijn: hoe zullen wij het boek samenstellen?
wat zal de aard en het karakter der biografieën zijn? wie zullen
worden opgenomen? hoe zal het boek worden uitgegeven?
D e s am e n s t e 11 i n g. Wij willen geleerden 'up elk gebied
uitnoodigen de levens van bepaalde p e i s o n e n of g r o e p e n
van personen te beschrijven. Hier is allerlei groepeering mogelijk
in verband met de werkzaamheid zelve van hen, die wij als
medewerkers willen uitnoodigen. Van den een zullen wij het
leven van een persoon krijgen, dien hij tot onderwerp van zijne
studiën maakt; de ander zal de personen, die tot een godsdienstige secte behooren beschrijven; een derde weer zal een
zuiver willekeurige grens trekken en personen op een bepaald
gebied tot een zeker jaar voor zijn rekening nemen; men kan
ook een groep personen naar de plaats hunner inwoning en
hun beroep nemen, b. v. de boekdrukkers uit een of andere
stad; of wel hen, die zich met de Qplossing van een bepaald
vraagstuk hebben beziggehouden. Ik kan U het best door
eenige voorbeelden duidelijk maken, hoe wij ons voorstellen dit
in te richten, en neem als voorbeeld de theologie: de nietKatholieke theologen tot het jaar 1600 zullen door ds. Knipscheer
behandeld worden, die van de 17 en 18 de eeuw door prof.
Knappert; maar de Remonstranten, Lutherschen en Doopsgezinden worden behandeld door prof. Groenewegen, prof, Pont en
ds. Vos, terwijl de 19-eeuwsche Protestanten door prof. Cramer
zullen worden beschreven , behalve de mannen van het Réveil, die
prof. Chantepie de la Saussaye zal beschrijven. De Katholieke
theologen zullen in hoofdzaak voor rekening van prof. Hensen
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komen, maar de Jezuieten zullen een bewerker vinden in prof.
Albers, de Franciscanen in P. fr. Bon. Kruitwagen en de
Dominicanen in prof. G. A. Meyer.
Een ander voorbeeld is de vaderlandsche geschiedenis. Wij
deelden den tijd vóór den 80-jarigen oorlog in 3 tijdvakken,
tot 1200, 1200-1450, 1450-1555, die bewerkers vonden in
de drs. Poelman, Obr een en Kooperberg; de 80-jarige oorlog
behandelt dr. Haak, maar de zeelieden en Watergeuzen komen
als afzonderlijke groep voor rekening van den heer Boldingh;
de tijd van Jan de Witt vindt een bewerker in dr. Japikse,
het dan volgende tijdvak tot den dood van Willem III in prof.
Kramer, de 18de eeuw in prof. Bussemaker, de 19 40 eeuw
beschrijft de heer E. Zuidema, de Oranjevorsten zal prof. Blok
beschrijven. Doch ook voor de levensbeschrijving van een enkel
persoon is plaats in ons systeem; zoo zal prof. Bosscha een
leven van Christiaan Huygens geven, en ons medelid. de heer
P. S. Allen te Oxford, een van Erasmus.
Ik noemde U hier groepen, die licht uiteen te houden zijn,
maar op menig gebied is dat niet zoo gemakkelijk. Zal men
Janus Dousa tot de letterkundigen brengen ? of behoort hij bij
de geschiedenis? en zoo ja, bij de vaderlandsche of de plaatselijke, de Leidsche, thuis? Is Samuel Coster als tooneelschrijver
of als medicus bekender? Behoort Van Deventer bij de medici
of bij de Labadisten ? Zoo zou ik honderden voorbeelden kunnen
noemen. In de meeste gevallen zal de redactie de keus moeten
doen en iemand in een bepaalde groep plaatsen; in andere zal
door een samenwerking van twee medewerkers een goed artikel
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kunnen ontstaan; maar in elk opzicht is het noodig, dat de
medewerkers, vóór zij met het schrijven der artikelen be.
Binnen, aan de redactie opgeven, wie zij tot hun rubriek
rekenen, opdat deze aanwijst, wie eventueel afvallen en van
wie de redactie een levensbericht van hun hand te gemoet ziet.
Een dergelijke groepsgewijze behandeling nu is alleen mogelijk indien het Woordenboek op de boven reeds besproken wijze,
d. w. z. in deelgin die levens van A--Z bevatten, niet in een aantal
volgens het alfabet op elkander volgende deelgin verschijnt. De
voordoelen daarvan zijn vele : men kan thans de personen, die
bijeenbehooren, gezamenlijk behandelen en van één standpunt
uitgaande; men voorkomt daardoor herhalingen en geeft de
geschiedenis van een godsdienstige secte, van een wetenschappelijk vraagstuk, van een letterkundige beweging enz., doch
nu niet in chronologische volgorde, zooals wij dat gewoon zijn,
doch verdeeld naar de personen, die er een rol bij hebben
gespeeld. Dat de inhoud hierdoor moet winnen, ligt m. i, voor
de hand. Waar de omstandigheden er anders vaak toe zullen
leiden, dat men er zich met een compilatie af moet maken,
zal men nu aan een groep van personen een uitgebreider studie
kunnen wijden en het werk, dat anders met een tusschenruimte van soms vele jaren opnieuw zou moeten worden gedaan,
kan thans in eens geschieden.
De artikelen, in twee kolommen gedrukt, zullen door de
schrijvers met de beginletters van hun naam worden onderteekend, terwijl vóór in elk deel een lijst der medewerkers aan
dat deel afgedrukt wordt.
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Het karakter der levensbeschrijvingen. Hier
moeten wij vooral voor de medewerkers eenigszins nauwkeurig
omschrijven, wat wij willen. Gemakkelijk is dat echter niet,
immers men spreekt dikwijls in algemeens termen, waaronder de een vaak iets geheel anders verstaat dan de ander.
Een vaste maat voor elk artikel vooruit vaststellen is, voor het
eerste deel althans, niet doenlijk. Later, als wij een deel hebben
uitgegeven, kunnen de levens daarin tot maatstaf dienen, maar
voorloopig zullen wij slechts bij benadering kunnen opgeven,
hoe groot elk artikel zal mogen zijn. Ik weet wel , dat de
Duitsche Conversations-lexica voor elk artikel een aantal regels
vaststellen, dat niet mag worden overschreden, doch daar heeft
men door de opeenvolgende edities ten slotte een standaardmaat gekregen, waarnaar men alles kan meten ; maar hier is
die niet en wij zullen ons dus voorloopig met een ruwe taxatie
moeten behelpen.
De levensbeschrijvingen zullen dan b e k n o p t maar l e e sI

b a a r moeten zijn. Geen artikelen in telegramstijl, maar ook
geen onnoodige stijlbloempjes; men behoeft niet door een f of
een met een datum en jaartal aan te geven, dat iemand op
dien dag is gestorven of geboren, maar men moet ook niet
iedereen „het levenslicht laten aanschouwen" of „den laatsten
adem uitblazen". En dan moet vooral alles vermeden worden
wat uit het standpunt van . den beschrevene of diens naaste
verwanten misschien van eenig belang was, maar dat verder
niemand kan schelen. Vooral hier is Van der Aa veel te wijdloopig; wat kan het b. v. iemand schelen, of een of ander
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officier, wiens voornamen niet eens bekend zijn, ergens in
een schermutseling 14 of 24 wonden heeft gekregen; wanneer
men bij Van der Aa de levens van vele officieren, die den
Tiendaagschen Veldtocht hebben meegemaakt, leest, is het
of men de oude snorrebaarden aan het haardvuur hun krijgs•
daden hoort vertellen, terwijl zij van het standpunt, waarvan
zij den slag beschouwden, een totaal verkeerden indruk kregen
van hetgeen in het algemeen om hen heen gebeurde. Dan krijgt
men iets, dat misschien zeer leesbaar is, maar dat niet in een
Biografisch Woordenboek thuis behoort.
Tot welke abnormale verhoudingen men op die wijze kan
komen, bewijst het volgende voorbeeld uit Van der Aa. Terwijl prins
Willem I nog geen 4 kolommen beslaat, de Koning•Stadhouder
Willem III nog geen 2, heeft de heer Tette Baukes Veltman, die
in 1833 als Kapitein van het Indisch leger overleed, er 15 gekregen.
Het leven moet een a 1 g e m e e n e n i n d r u k geven van de
beteekenis van den persoon in algemeens trekken; maar het
moet v o 11 e d i g zijn. Men kan voor bijzonderheden naar speciale
biografieën verwijzen, maar het is verkeerd om b.v. zooals
Van der Aa doet, den strijd tusschen Cocceius en Voetlus alleen
te vermelden en voor bijzonderheden naar Ypey en Glasius te
verwijzen; omgekeerd, als ik vermeld, dat Leeghwater het eerst
plannen heeft ontworpen tot drooglegging van den Haarlemmermeer, behoef ik niet in lange beschouwingen te treden over de
economische beteekenis van dat werk. Nu zal onze uitgave in dit
opzicht, naar ik vertrouw, ,juist een belangrijke verbetering bij
Van der Aa vergeleken kunnen aanwijzen, daar hij zich in vele
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gevallen tot eigen compilatie heeft moeten bepalen, terwijl wij
de artikelen van deskundigen zullen krijgen. De artikelen kunnen
langer of korter zijn, naarmate er monografieën over de
verschillende personen bestaan; is door het raadplegen van nog
onuitgegeven bronnen een belangrijk resultaat verkregen , dan
zullen wij voor zulk een leven gaarne een iets grooter plaatsruimte afstaan dan de belangrijkheid van den persoon zou
verlangen, doch dan zal zulk een onderzoek meestal tevens
wel aanleiding zijn tot het schrijven èf van een monografie èf
van een langer of korter tijdschriftartikel. De biografieën moeten
verder vooral d a t a en f e i t e n geven; een Biografisch Woordenboek is bovenal een boek, dat geraadpleegd wordt, en eerst
daarna een leesboek. Dan bibliografische gegevens; niet
in dien uitgebreiden zin, dat van elk artikeltje, dat iemand
geschreven heeft, melding wordt gemaakt, of nauwkeurig
geboekstaafd, hoe dikwijls een boek werd herdrukt; maar wèl
zal de bibliografie een beeld moeten geven van de letterkundige
beteekenis van

den persoon en is het vooral van groot gewicht,

goed aan te teekenen, indien stukken in tijdschriften of op moeilijk
vindbare plaatsen verstopt zitten. Hebben wij van iemand een
goede bibliografie, zooals b,v, die van Fruin door Petit, dan
kan daarheen voor nadere bijzonderheden worden verwezen.
Zoo zullen wij ten slotte moeten komen tot een aanwijzing,
h o e g r o o t ieder soort van artikelen zal moeten zijn. Voor
ieder geval te willen voorschrijven, welken omvang het artikel
zou mogen hebben, is natuurlijk — het zij nog eens uitdrukkelijk gezegd -- een tastbare onmogelijkheid. Het zij ons echter
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vergund de zaak met eenige voorbeelden duidelijk te maken.
De Roomsch-Koning Willem II, graaf van Holland, zal met
ongeveer één kolom tevreden moeten zijn van het model, dat
hierbij is gegeven; Floris V eveneens, hertog Albrecht moet
het met minder doen, evenals Adelbold en Jan van Arkel,
bisschoppen van Utrecht; prins Willem I cal in hoogstens vijf
kolommen beschreven moeten worden, Maurits en Frederik
Hendrik in drie, Willem III eveneens, Willem II kan met één
kolom volstaan. Erasmus zal drie of vier kolommen moeten
beslaan, Wessel Gansfort en Thomas à Kempis ieder één,
Geert Groote twee, Vulcanius zal in één kolom worden behandeld,
evenals L. C. Valckenaer, Ruhnkenius, Cobet. Const. Huygens zal
wegens zijn lang leven en veelzijdige werkzaamheid 3 kolommen
mogen hebben; zijn gelijknamige zoon een halve, zijn zoon
Christiaan daarentegen vier, Spinoza drie, Voetius drie, Cocceius
een, Arminius een, Gomarus een. Boerhave zal twee, Van
Swieten twee, Ruysch een, Tulp een halve kolom innemen.
Stakenbi oek zal nog geen halve kolom, Stevin twee kolommen,
Chassé hoogstens éen kolom mogen beslaan. Men zal bij den
een zijn buitengewoon belangrijke loopbaan. bij den ander zijn
lang leven, bij den derde zijn veelzijdige werkzaamheid in aanmerking moeten nemen. In ieder geval zal de redactie
ten slotte de beslissing omtrent den gewenschten
omvang aan zich moeten houden in verband met
den omvang van het geheel.
Ten derde: wie zullen worden opgenomen? Ik bedoel
niet of behalve geboren Noord-Nederlanders ook vreemdelingen
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die hier te lande hebben vertoefd , en van invloed zijn geweest
op de ontwikkeling van ons volk of een staatkundige rol hebben
gespeeld, beschreven zullen worden. Immers het staat bij ons
vast, dat b, v. Alva en Leycester wel degelijk beschreven zullen
moeten worden, al zal het tijdperk vóór hun komst en na hun
vertrek slechts met een enkel woord worden behandeld, en zal
de tijd, dien zij hier vertoefden, even uitvoerig worden besproken
als waren zij geboren Nederlanders. Moeilijker is de vraag, of
b.v. Napoleon ook in ons Woordenboek moet voorkomen. Aan
de definitie, die ik zooeven gaf, voldoet hij niet, maar het zou
toch vreemd zijn, indien de Benige keizer, dien wij in laveren
tijd gehad hebben, niet in ons boek te vinden ware. Eenige data
uit zijn leven zullen moeten worden gegeven, maar daarbij in
de eerste plaats die, welke voor onze geschiedenis van belang
zijn, terwijl overigens naar grootere werken moet worden verwezen. Neen, ik bedoel: welke personen zijn belangrijk genoeg
om opgenomen te worden, en wie kan men als totaal onbelangrijk uitsluiten ? Zonder een scherp afgebakende grens te
kunnen trekken, wil ik mij toch op dit punt duidelijk uitspreken. Indien ik moest kiezen tusschen deze twee uitersten,
óf de verschillende levens inkrimpen om daardoor het aantal
minder belangrijke personen te kunnen uitbreiden, óf wel het
aantal te behandelen personen verkleinen en grootex levens van
de meer bekende geven, ik zou mij geen oogenblik bedenken,
maar het eerste kiezen. Het lijkt paradox, maar men kan in
een Biografisch Woordenboek beter een leven van Erasmus missen
dan van zijn vrij onbekenden leermeester Cornelius Aurelius. Ik
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beweer niet dat een Biogr afisch Woordenboek z o n d e r Erasmus
een goed woordenboek is, maar indien men over hem iets weien
wil, dan staan ons tien boeken voor één ten dienste: men vindt
hem in theologische encyclopaedieën , in algemeens biografieen
in philologische lexica, er zijn tal van monografieën aan hem
gewijd; wie een eenigszins dieper studie over hem maken wil,
zal ook zonder een Biografisch Woordenboek te raadplegen wel
vinden, wat hij noodig heeft, of hij kent de titels der werken
van zelf reeds. Maar geheel anders is het, als men met personen
van den derden of vierden rang te doen heeft; daar is de weg
niet zoo aangegeven. Waarom blijft het oude Gelehrten-Lexicon
van J©cher nog altijd zijn waarde behouden, ofschoon het nu
al meer dan 11/2 eeuw oud is? Enkel, omdat het over tal van
onbekende of bijna onbekende personen inlicht. Ge zoekt naar
een of anderen geleerde, van wie p ge nimmer hebt gehoord; ge
weet niet wat voor landsman hij was, wat hij was, theoloog,
litterator, historicus; indien er iets over hem te vinden is, dan
zult gij het bij Jëcher vinden, en hij wijst U den verleren
weg, maar meer ook niet: een kritiek of beschouwing geeft
hij niet, dat laat hij aan anderen over.
Nu zijn wij, laat ik dat tot Uw geruststelling er dadelijk
bijvoegen, niet in het geval dat wij een keuze moeten doen
tusschen de twee mogelijkheden, die ik daar opnoemde; de
berekening, die wij van den omvang van het nieuwe Woordenboek hebben gemaakt , laat zoowel ruimte voor een zeer groot
aantal personen als voor behoorlijke biografieën; ik wilde alleen
maar zeggen, dat het ons voorkomt, dat een Biografisch Woor-
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tienboek vooral over die personen moet kunnen inlichten, waarover

de gegevens niet zoo voor het grijpen liggen. Hoe zal

men echter aan die gegevens komen ? Een lijst met de namen
der meer bekende personen is uit Van der Aa, uit tijdschriften
en andere bronnen zonder veel moeite samen te stellen, doch de
minder bekende personen, zij, die hier of daar wel eens worden
genoemd en waarvoor het toch zoo dringend noodig is, dat zij
een plaats in het Woordenboek krijgen, hoe zal men die bijeenbrengen? Ook hier zal de nieuwe wijze van werken, het
groepsgewijze behandelen der personen, doeltreffend blijken;
immers, wie een bepaalde groep van personen behandelt, kan
het best beoordeelen, wie daarvan voor opneming in aanmerking
komen, en hij is tevens het best in staat de levens dier personen
te geven. Ik stel mij dus voor dat de medewerkers i n o v e r 1 e g
m e t d e r e d a c t i e een onderdeel voor hun rekening nemen, en
dat zij tevens zelf voos' het excerpeeren der literatuur op dat
gebied zorgen, terwijl d e r e d a ct i e de algemeene werken, tijdschriften van niet specialen aard door bevoegde personen. die

zich daartoe reeds beschikbaar hebben gesteld, excerpeeren laat,
en het materiaal, dat daaruit voor den dag komt, aan de verschillende medewerkers geeft. Vaak zal wat ik hier met den
weidschen naam van „leven" noem, neerkomen op een enkele
aanteekening, op de vermelding van een enkel feit, op den
titel van een boekje of pamflet; doch men vergete niet, dat
juist de enkele vermelding van een naam of feit ons vaak op
den juister weg kan helpen en dat men een lexicon raadpleegt om de dingen, die nu niet zoo aan den weg liggen. Doch
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er moet natuurlijk een grens zijn, en ik zou die zoo willen
trekken , dat men met gerustheid kan zeggen : al wat daar
buiten valt heeft voor niemand Benig belang. Dat is altijd iets
subjectiefs, doch ik zou niet weten, hoe men het, niet bij dit
werk, maar inderdaad bij elk menschelijk werk zou kunnen voorkomen. Juist waar hier niet éen alles doet maar meerdere personen samenwerken, worden waarborgen gegeven, dat subjectieve
willekeur zooveel mogelijk uitgesloten blijft.
Wij hebben ook ernstig overwogen, of het mogelijk zou zijn
eerst een lijst aan te leggen van personen, wier namen ergens
gedrukt zijn, om dan later daaruit een keuze te doen, wie zouden
worden opgenomen. Wij erkennen, dat de door ons gevolgde
methode de mogelijkheid niet uitsluit, dat er personen worden
overgeslagen, of ook dat notities over personen, die wij wel
opnemen, worden overgeslagen, en die men later niet kan terugvinden, terwijl zij toch van veel nut hadden kunnen zijn ; wij zien
dat bezwaar wel degelijk in, doch meenen, dat het niet zoo groot
is als men zich allicht voorstelt. Immers, doordat men in een
bepaalde richting zoekt, let men ook meer op de verschillende
personen, die men zou kunnen noodig hebben en die men
anders misschien zou hebben overgeslagen. Laat ik U een
enkel voorbeeld mogen geven, hoe ik dit bedoel. Ik kreeg
onlangs een brief in handen aan een zekeren Jan van Zuren,
van wien mij diets bekend was; toevallig vroeg ik een vriend,
die zich veel met personenstudie bezighoudt, of hij hem ook
kende; het antwoord luidde ontkennend, doch 's avonds zond
hij mij een auctie-catalogus, waarin een portret van Van Zuren
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voorkwam, die nu bleek een burgemeestersboekdrukker te
Haarlem te zijn geweest. Had ik hem een paar dagen later
naar Van Zuren gevraagd, hij zou op den naam niet gelet
hebben, toen hij hem in den catalogus tegenkwam.
En zoo zal het ook hier gaan; omdat men naar bepaalde
dingen zoekt, zal men veel meer zijn gedachten spitsen op de
personen, die men in de literatuur ontmoet. Want een lijst
van alle gedrukte namen aan te leggen en daaruit later een
keuze te doen, het is niet alleen een ontzaglijk werk, waarvan
het nut niet in verhouding staat tot den tijd, dien men er aan
besteedt, maar men zou zoo'n reusachtig groot materiaal te
verwerken krijgen, dat men er in zou blijven steken. Indien
men over een grooten staf van medewerkers kon beschikken
en dan het noodige geld had om het te bekostigen, zou deze
methode van werken m i s s c h i e n uitvoerbaar zijn, maar ook
dan zou het resultaat bij verre na niet opwegen tegen de
moeite en kosten er aan besteed.
Het laatste punt, dat ik wilde bespreken, is de w ij z e v a n
u i t g a V e.

Wij schatten den omvang van het boek op ongeveer

v ij t t i e n deelen van 800 bladzijden, terwijl elk jaar minstens
één deel zal verschijnen. De deelen zullen niet gezamenlijk
één alfabet vormen, dus deel I de A, deel 2 de B enz., maar
elk deel zal in alfabetische volgorde levens van A—Z bevatten,
d. w. z., zoodra wij voldoende kopij voor een deel hebben, die
levensbeschrijvingen op elk gebied bevat, gaat die alfabetisch
geordend ter drukkerij; bij elk deel, behalve bij het eerste'
komt een voorloopig alfabetisch register, dat alle verschenen
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deelen omvat; dus dat bij deel 6 omvat alle namen in de
eerste 6 deelen, dat bij deel 7 in de eerste 7 deelen enz.;
door elk volgend register vervalt het voorgaande en aan het
einde komt een definitief alfabetisch register, waarschijnlijk
als afzonderlijk boek, dat niet alleen alle namen van per•
sonen van wie een levensbeschrijving gegeven is bevat, maar
ook de verwijzingen, schuilnamen, de namen van personen
in den tekst der artikelen genoemd, maar die geen eigen levensbeschrijving hebben gekregen, enz. Wij overwegen nog of het
wenschelijk is in dit slotregister de personen niet enkel alfae
betisch, maar ook vaksgewijze te vermelden, b.v. geneesheeren,
schilders, enz.
Er is aan deze nieuwe methode een bezwaar verbonden,
doch de voordeelen, die er tegenover staan, zijn zoo groot, dat men
daarover licht heen zal stappen. Dat bezwaar is, dat men steeds
op twee plaatsen zal moeten zoeken: eerst in het register, dan
op de daar aangegeven plaats in het boek zelf, terwijl men
bij de oude methode, als men iets over b. v. Vondel weten
wil, eenvoudig het deel met de V opslaat. Zeker; de nieuwe
manier maakt een dubbele manipulatie noodig, doch men ga
eens na, hoe vaak men ook bij de oude methode tweemaal
moet zoeken, voor men het juiste heeft. Daar zijn eerstens de
dubbele namen, waarbij men in het onzekere verkeert, waar
zij te vinden zijn; Viglius van Aytta van Zuichem is zelfs op
drie plaatsen te zoeken; daar geeft ons register dadelijk op elk
der drie namen deeltal en bladzijde, dus niet het lastige „Viglius
zie Aytta". Hoeveel malen is men niet in het onzekere over
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de ,juiste schrijfwijze, of Bi'oekhuizen met oe, ou, ck, k, ui,
uy, s, z, moet worden geschreven; hier geeft een register
met een 100 namen op één bladzijde een veel sneller overzicht dan de tekst zelf, waar men soms heel wat bladzijden
moet naslaan voor men den gezochte heeft. Maar dan, wanneer
een alfabetisch woordenboek nu ook maar werkelijk geheel
alfabetisch was. De praktijk leert, dat dit volstrekt niet altijd
het geval is. Men denke eens aan het aantal supplement-deelen;
de Engelsche National Biography, in vele opzichten een voortreffelijk boek, maakt een gunstige uitzondering: daar zijn
op circa 60 deelen slechts 3 deelen supplement, dus 5 °/o;
maar de Allgemeine Deutsche Biographie van Von Liliencron
geeft op 44 deelen nu reeds 11 deelen supplement, dat is dus
20 °/o,

behalve dat men nog aan het einde van elke letter een

supplement vindt; dáár moet men dus vaak op drie plaatsen
zoeken, bij ons nooit meer dan op twee. In werkelijkheid is het
aantal malen, dat men in een Biografisch Woordenboek dus terstond op de plaats, waar men het

vermoedt, den gezochte vindt,

geringer dan men denkt. En is dan nu het bezwaar, dat men
op 2 plaatsen moet zoeken, zoo groot? Bij onze tijdschriften
zijn wij er aan gewend; bij bijna al onze studieboeken moeten
we telkens in de registers zoeken ; de geschiedenis van een of
andere letterkunde bestaat toch ook in hoofdzaak uit een reeks
.
van biografieën, die echter ook niet in alfabetische volgorde
gerangschikt zijn, omdat men door zoo te doen de voordeelen
die een chronologisch overzicht biedt, zou moeten prijsgeven.
Trouwens het beste bewijs, dat men bij een Biografisch Noor.
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tienboek een register noodig heeft, geven wel de biografische
woordenboeken zelf, die alle een register bevatten.
Doch wat zijn nu die voordeelen, waarvoor wij ons de geringe
moeite van op twee plaatsen te moeten naslaan moeten getroosten?
Laat ik U liever de nadeelen opsommen, die aan een Biografisch
Woordenboek met één alfabet verbonden zijn, dan springen de
voordeelen voor redactie en gebruikers van het boek van zelf
in het oog. Indien men volgens de oude methode werkt, zal
het eerste ,jaar de A, het tweede de B enz. verschijnen.
Wie nu ooit in de redactie van een tijdschrift heeft gezeten,
weet hoe de medewerkers telkens, dikwijls geheel buiten
hun schuld, teleurstellen : het beloofde artikel komt niet op
tijd; men zet er dan, als er voldoende kopij is, een ander voor
in de plaats, maar bij een alfabetisch boek gaat dat niet en
de druk staat dus om één artikel stil. Welnu, zal men zeggen,
zorg dan, dat gij, terwijl de A ter perse is, de B gereed maakt.
Goed. maar de medewerkers regelen hun werk ook naar de
behoefte, en zij weten, dat zoolang de A nog niet afgedrukt
is, de B toch niet kan gezet worden; zij leveren hun manuscript
niet een ,jaar van te voren in, en al deden zij het bijna allen,
één kan den geheelen druk doen stilstaan. En wanneer het nu
om een onbeduidend artikel te doen is, dan zal de redactie
het zelf nog wel kunnen maken, maar zoodra het om belangrijke personen, buiten het gebied van haar eigenlijke studie,
gaat, is zij incompetent, tenzij ze een compilatie wil geven,
en dat verbiedt het karakter van ons boek ten strengste.
Voor de redactie is het dus een bron van telkens weerkeerende
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ellende en ik geloof niet, dat ik den moed zou hebben om met
dit vooruitzicht het werk te beginnen.
Maar nu de zaak eens van het standpunt der medewerkers
bekeken. Neem iemand, die zorgt, dat werkelijk zijn kopij altijd
op tijd binnen is (een zeldzame verschijning in de schrijvers•
wereld) ; neem zelfs aan, dat al onze medewerkers zulke accurate en punctueels menschen zijn, dan zullen zij hij de oude
methode het eerste jaar hun bronnen doorwerken om de levens,
die met A beginnen, te beschrijven, het volgende jaar de B,
enz., en zoo moeten zij een 15 jaar lang telkens hun literatuur
doorwerken, telkens weer opnieuw. Immers zij zullen den ge•
heelen voorraad niet ineens voor een 15 jaar vooruit kunnen
klaar maken ; of zoo zij dat al deden, dan zullen zij toch telkens
het gedeelte, dat ter perse gaat, weer moeten doorzien en bijwerken. Thans is dat geheel anders, zij schrijven de levens op
een bepaald onderdeel van hun gebied ineens en behoeven dus
de literatuur maai eenmaal voor alle tegelijk door te werken.
Dat ook de inhoud door zulk een gelijktijdige bewerking
wint, zette ik straks reeds met een enkel woord uiteen. Is het
niet veel verkieslijker, dat één geleerdi gelijktijdig Voetius en
Cocceius beschrijft, dan dat zij met groote tusschenpoozen verschijnen. Wie voor de C Cocceius beschrijft, zal niet gelijktijdig
het artikel Voetius ontwerpen, dat over een jaar of 10 verschijnt;
hij zal bij Cocceius ook de leerstellingen van zijn tegenstander
niet voorbij kunnen gaan, maar als later Voetius aan de beurt
is, kan men voor diens stelsel toch niet geheel en al naar
Cocceius verwijzen. En dan nog dit. Men kan thans bij het
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leven van een geleerde beslag leggen op zijn kennis, ook op die
welke hij niet in aanteekeningen kan nalaten, en behoeft
niet te wachten, tot de beurt aan hem komt. Als Rogge
was blijven leven, zou hij zeker de man geweest zijn om
Wtenbogaert te beschrijven; maar men kan ook zeker zeggen,
dat hij op zijn hoog gin leeftijd niet in staat zou geweest zijn
om dat te doen, als hij had moeten wachten tot het woorden
boek tot de U was genaderd.
En als wij ten slotte de zaak ook eens van de materiëele
zijde beschouwen, de medewerkers die anders hun honorarium
over 15 à 20 jaar verdeeld zouden krijgen, ontvangen het nu
ineens; ze krijgen thans als het ware het kapitaal in handen,
waarvan ze anders slechts de rente zouden trekken.
En nu ten slotte de vraag, of de uitgave levensvatbaar
zal blijken ? Afgaande op de bewijzen van instemming en de
toezeggingen tot medewerking, die wij ondervonden hebben,
durf ik gerust ja zeggen. Want ofschoon wij heden voor het
eerst in 't openbaar onze plannen uiteenzetten , hebben wij ons
natuurlijk vergewist, of wij op de medewerking van geleerden
op allerlei gebied van wetenschap konden rekenen, en onze ver
wachting is niet beschaamd geworden; al heeft ook een enkele,
dien wij gaarne tot onze medewerkers zouden rekenen, moeten
bedanken, voor de meeste groote afdeelingen zijn reeds de
medewerkers gevonden ; ik noemde reeds de theologie ; ik
kan er de letterkunde, de medicijnen, ede chemie, bijna de
geheele vaderlandsche geschiedenis aan toevoegen. Maar wij
gaan bij ons vragen om medewerking sprongsgewijze voor-
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waarts; wij moeten voor de eene afdeeling zekerheid hebben,
voor wij een andere nauw verwante onder handen nemen. Zoo
moesten wij eerst de vaderlandsche geschiedenis gereed hebben,
voor wij aan de plaatselijke geschiedenis konden beginnen. Een
lijst met de namen van hen die tot nu toe hun medewerking
hebben toegezegd, en waarop telkens supplementen zullen
gegeven worden, zal binnen Benige dagen verschijnen (zie blz. 24),
en ik hoop, dat Gij het met ons eens zult zijn, dat in de
onderlinge samenwerking van zooveel geleerden op elk gebied
de waarborg ligt, dat wij eindelijk zullen komen tot het lang
verbeide Nederlandsch Biografisch Woordenboek.
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