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Het duurde nog tot ver in deze eeuw voordat de studie van de eigen taal in Groot-Brittannie en de Verenigde 
Staten een respectabel academisch vak werd. Voor goede gedetailleerde beschrijving van met name het 
moderne Engels was men in de beginjaren van de anglistiek dan ook in hoge mate aangewezen op het werk van 
buitenlanders. Naast de Deen ]espersen (1860-1943) waren het vooral de Nederlanders die belangrijke bijdragen 
leverden. Behalve de vier reuzen H. Poutsma (1856-1934), E. Kruisinga (1875-1944) en de wat later florerende 
F.Th. Visser (1886-1976) en R.W. Zandvoort (1894-1990) waren nog verschillende anderen actief. 

Van de Nederlanders is alleen het werk en de persoon van E. Kruisinga uitvoerig beschreven en naar behoren 
in de tijd gesitueerd in de dissertatie van A.J. van Essen, E. Kruisinga. A Chapter in the History of Linguistics in 
the Netherlands (1983). Van verschillende andere personages die deel uitmaakten van deze 'Dutch connection' 
krijgen we nu een portret geschetst in Stuurmans boek. 

 
Stuurman waarschuwt meteen al in de eerste alinea van zijn 'Introduction' (p. 1) dat zijn werkje niet beoogt een 
samenvattende studie te zijn van de Nederlandse anglistiek over het tijdvak in kwestie. Hij heeft slechts een 
aantal teksten bijeengezocht die informatie gaven over een vijftiental door hem uitgekozen figuren, en deze van 
enige annotatie voorzien. Hoewel natuurlijk valt te twisten over het wel of niet opnemen van de meer marginale 
figuren, valt Stuurmans keuze best te billijken. 

Twee wat schaduwachtige figuren, A. Caland en C. Grondhoud, waarover onvoldoende gegevens te 
achterhalen vielen, worden even aangestipt in de 'Introduction' (pp. 1 en 2). Ook staan nog wat minder centrale 
figuren met de relevante gegevens opgenomen in een lijst getiteld 'Some supplementary names' (pp. 10-14). Het 
betreft hier onder anderen W.G. Brill, J.H. Gallée, vader en zoon J.H.C. en J.H. Kern, M.G. van Neck en B. 
Sijmons. 

Stuurmans pantheon bestaat ten slotte uit de volgende vijftien personen: J. Beckering Vinckers (1821-1892), 
de eerste hoogleraar Engels in Nederland, die in 1886 te Groningen zijn inaugurele rede hield; P.J. Cosijn (1840-
1899), niet alleen bekend vanwege zijn bijdragen aan het WNT, maar ook als scherpzinnig 'Anglo-Saxonist'; C. 
Stoffel (1845-1908), de eerste grote figuur in de Nederlandse anglistiek; K. ten Bruggencate (1849-1922), de 
vervaardiger van het in [76] 1894 verschenen woordenboek dat met zijn naam wordt aangeduid; L.P.H. Eijkman 
(1854-1937), befaamd foneticus en mede-oprichter van het tijdschrift De Drie Talen (1885); P. Roorda (1855-
1930), auteur van een veel gebruikte Engelse grammatica (1886) en een klankleer (1889); H. Poutsma (1856-
1937), auteur van A Grammar of Late Modern English (1904-1926), een werk van kolossale omvang dat meer 
dan 3.000 pagina's beslaat; P. Fijn van Draat (1860-1945), enige tijd bijzonder hoogleraar te Utrecht; A.E.H. 
Swaen (1863-1947), lector te Groningen, en eerste bekleder (1913-1933) van de leerstoel in Amsterdam; F.P.H. 
Prick van Wely (1867-1927), een gedreven lexicograaf, en luis in de pels van gemakzuchtiger collega's; W. van 
der Gaaf (18671937), lector, later hoogleraar te Amsterdam, en voornamelijk actief op het gebied van de 
historische taalkunde; E. Kruisinga (1875-1944), wiens werk, waaronder het baanbrekende A Handbook of 
Presentday English (1911), getuigde van een onafhankelijke geest; A.C.E. Vechtman-Veth (1883-1931), de vroeg 
gestorven 'token woman' van dit gezelschap, en auteur van een aardige grammatica; F.Th. Visser (1886-1976), 
auteur van An Historical Grammarof  the English Language (1963-1973), wederom (vgl. Poutsma) een gedegen 



werk van zeer grote omvang; en, last but not least, R.W. Zandvoort (1894-1990), hoogleraar te Groningen (1937-
1964), oprichter van het tijdschrift English Studies (1919), auteur van het over de hele wereld gebruikte Handbook 
of English Grammar (1945), en vervolgens uitgegroeid tot de internationaal bekende 'Grand Old Man' van de 
Nederlandse anglistiek. 

Over al deze figuren, waarvan verschillende ook in meerdere of mindere mate op lexicografisch gebied 
werkzaam zijn geweest, horen we iets via de door Stuurman bijeengezochte artikelen. Vaak betreft het 
'Levensberichten van afgestorven leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde', of elders verschenen 
neerologieën. Bij de presentatie van deze artikelen onthoudt Stuurman zich van evaluerend commentaar. In zijn 
overigens vaak nuttige annotaties beperkt hij zich hoofdzakelijk tot het hier en daar toevoegen van bepaalde 
feitelijke gegevens, het leggen van verbanden met andere passages in het boek, en het verbeteren van de 
feitelijke onjuistheden die hij opmerkt. Daarbij waarschuwt hij (p. 4) dat hij geen 
zelfstandig onderzoek heeft kunnen verrichten om te controleren of alle gegevens in de opgenomen teksten juist 
zijn, of voldoende volledig. 

Dit betekent dat we voor de verstrekte informatie in hoge mate afhankelijk zijn van de aard en de kwaliteit van 
de bijeengebrachte stukken. Zoals Stuurman opmerkt, was er op dit punt meestal weinig keuze. Beckering 
Vinckers en Ten Bruggencate moeten het zelfs met wel zeer summiere informatie doen. Over de eerste wordt het 
artikeltje uit het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek afgedrukt (met dat over zijn broer als toegift), over 
de tweede was slechts een tekstje in Wie is dat? (1902) beschikbaar. 

De langere artikelen zijn, zoals te verwachten was, nogal wisselend van kwaliteit. De begrijpelijke neiging om in 
necrologieën en andere gelegenheidsstukken de geportretteerde in een gunstig daglicht te stellen, leidt er 
gemakkelijk toe dat een kritische evaluatie achterwege blijft. Gunstige uitzonderingen hierop zijn Zandvoort over 
Prick van Wely, Erades over Kruisinga en Birrells overigens nogal summier stuk over Zandvoort. Zeer informatief 
zijn verder de stukken van Swaen over Stoffel en van Louise Kaiser over Eijkman. Dit laatste bevat ook een zeer 
uitvoerige bibliografie. 

Een aparte lijst van publikaties wordt overigens alleen bijgeleverd wanneer deze deel uitmaakt van het 
oorspronkelijke bericht. Behalve bij Eijkman vinden we zo'n lijst ook nog bij Swaen, bij Van der Gaaf (zij het zeer 
summier) en bij Visser. In de andere gevallen worden natuurlijk altijd de voornaamste publikaties genoemd in de 
tekst van de artikelen zelf. 

Een bijzonder aardig aspect van het boek zijn de portretten van de beschreven figuren die Stuurman heeft 
weten te verzamelen. Alleen de afbeeldingen van mevrouw Vechtman-Veth, van Van der Gaaf en van Eijkman 
ontbreken. Dubbel jammer dus dat hij heeft vergeten te vermelden dat Eijkman links op de omslagfoto staat, 
gekiekt in Den Haag voor de Gevangenpoort tijdens zijn gebruikelijke middagwandeling met Kruisinga. (Deze 
informatie is te vinden in de dissertatie van Van Essen, en was daarom zeker ook aan Stuurman bekend.) 
Naast een Nederlands publiek werd er ook een doelgroep voor dit werkje aanwezig geacht in de [77] 
Engelssprekende landen. Dienovereenkomstig moesten alle teksten die niet in het Engels waren gesteld, en dat 
betekende de overgrote meerderheid, in die taal worden overgezet. Stuurman, die zelf die taak op zich nam, blijft 
op dit punt helaas duidelijk achter bij de goede oude traditie van de Nederlandse anglistiek. Vanaf het hoekje van 
de Parnassus waar de in dit boek beschrevenen ongetwijfeld nog wel eens samenkomen zal menige droeve zucht 
zijn geslaakt over het soms allerminst vlekkeloze Engels dat we hier voorgeschoteld krijgen. 

Ook de beslissing om een grote hoeveelheid Nederlandse titels van tijdschriften en artikelen van een Engelse 
vertaling - soms overigens meer een Engelse glos - te voorzien is voor kritiek vatbaar. Hier en daar kan enige 
uitleg behulpzaam zijn, maar is het werkelijk nodig om Het Schoolblad te voorzien van de glos '[the school-
journal]', het tijdschrift Taal en letteren uit te leggen als '[language and literature]' (liever eigenlijk 'language and 
letters') en de reeks Anglistische Forschungen te beschrijven als '[anglistic investigations]', etc., etc.? Mij dunkt dat 
kennis en begripsvermogen van de doelgroep hier ernstig worden onderschat. Ronduit irritant zijn toevoegingen 
die onjuiste suggesties wekken. Het Fransch Handwoordenboek van Prick van Wely was een uitgebreidere versie 
van het op zich al flink grote Fransch Woordenboek. Als dit eerste werk wordt toegelicht als '[French pocket 
dictionary]' krijgt de lezer een totaal verkeerde indruk. 

Op andere wijze inadequaat is de vertaling van de 'Maatschappij der Nederlandse Letterkunde' als '[Dutch 



literary society]'. Hiermee wordt niet duidelijk wat dit voor een gezelschap was en is, en wat het lidmaatschap 
ervan betekent. De aangewezen plaats om hier iets over te zeggen zou de rubriek 'Some explanatory notes' (pp. 
8-9) zijn geweest, waar ook al iets wordt uitgelegd over Nederlandse schooltypen en onderwijsniveaus. 

Een betere verdeling tussen wat eens en voor al wordt uitgelegd in de inleiding en wat nog wordt toegevoegd in 
de teksten zou veel ongenoegen hebben kunnen wegnemen. Dat na wat in de introductie is gezegd, termen als 
'H.B.S.', 'L.O.-' en 'M.O.-ACTE' en dergelijke ook weer in de lopende teksten steeds opnieuw worden uitgelegd is 
dubbel werk en daarom overbodig. Jammer genoeg blijkt Stuurman hierbij ook nog onkundig van de voor deze 
begrippen door het ministerie van Onderwijs gesanctioneerde Engelse termen, die handzamer zijn dan de door 
hem zelf bedachte. 
Zoals gezegd ligt het accent in dit boek niet op de geschiedschrijving van de gekozen periode van de 
Nederlandse anglistiek. Weliswaar zijn er naast de biografieën twee wat meer algemene teksten opgenomen, en 
zijn er ook wat beschouwende opmerkingen te vinden in Stuurmans introductie, maar dit alles graaft weinig diep. 
Aan de andere kant kan een werk als het onderhavige in principe zeker dienen als uitgangspunt voor verder 
onderzoek. Van nut zijn dan vooral de in de stukken vervatte gegevens, en natuurlijk ook de door Stuurman 
toegevoegde annotaties. Vaak dragen deze nuttige informatie aan, maar soms is een bewering toch ook vatbaar 
voor kritiek. Een zo'n punt is de spelling 'Eykman' versus 'Eijkman'. Stuurman, die overigens veel gegevens uit 
burgerlijke standen heeft opgevraagd, houdt met Louise Kaiser en de wp-encyclopedie de spelling 'Eykman' aan. 
('Eijkman' op p. 5 is kennelijk een vergissing). Als hij bij Kruisinga de spelling 'Eijkman' aantreft, noemt hij dat een 
persoonlijke eigenaardigheid (p. 74). Niets is echter minder waar. Het aantal bewijsplaatsen voor 'Eijkman' is 
zowel in Engelse als Nederlandse bronnen overweldigend, en het is zonder meer duidelijk dat Eijkman in eigen 
publikaties en elders zijn naam normaliter met de lange ij schreef. Deze spelling vindt men overigens ook op de 
pas uitgekomen 90-cents postzegel met de beeltenis van zijn broer Chr. Eijkman, de Nobelprijswinnaar fysiologie 
en geneeskunde (1929). 

In de introductie en de annotaties geeft Stuurman ook verwijzingen naar verdere literatuur. Uitputtend zijn ze 
echter niet: wie wat rondneust vindt gemakkelijk nog verdere teksten en tekstjes over verschillende van de 
behandelde personen. Ik denk hier aan verschillende beschouwingen over Cosijn afkomstig uit de kringen van 
WNT en INL (zie bijvoorbeeld Van Sterkenburg in Jaarboek Stichting INL 1977 en 1978), en aan Bremmers 'Een 
Hollandsch Drama' (in de bundel Vragende Wijs, Amsterdam 1990), dat een alleraardigst beeld schildert van de 
mens Beckering Vinckers aan de hand van zijn correspondentie met Cosijn. [78] 
Als we het boekje willen gebruiken als bron voor verder onderzoek dan is het natuurlijk uiterst belangrijk of de 
informatie voldoende toegankelijk is gemaakt. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is een goede index. Een boek 
van deze aard staat uit de aard der zaak bol van de namen. Een maximale index waar ze allemaal in terug te 
vinden zouden zijn zou beslist interessante informatie opleveren. Helaas moeten we constateren dat er veel 
namen ontbreken. 

Het grootste gemis is wel dat de namen van de vijftien hoofdpersonen niet in de index opgenomen zijn. Dit is 
uiterst betreurenswaardig. Om een voorbeeld te noemen, Kruisinga wordt natuurlijk in de eerste plaats 
beschreven in de door zijn leerling Erades geschreven tekst, maar hij komt ook in andere teksten en in Stuurmans 
annotaties veelvuldig voor. We kunnen echter niet opzoeken waar. 

Ook zoekt men tevergeefs naar de bekende namen uit de Britse letterkunde en, in wat mindere mate, die uit de 
taalkunde. We kunnen dus niet gemakkelijk aan de weet komen wie er zich bezig heeft gehouden met 
bijvoorbeeld Shakespeare, Charlotte Brontë, of met de Beowulf. 

Daarentegen vinden we in de index wel de namen van bijvoorbeeld de vader van mevrouw VechtmanVeth en 
de echtgenote van Ten Bruggencate. Daar hadden we wel zonder gekund. Ook de figuren die Randolph Quirk in 
de 'Preface' uit de mouw schudt krijgen met een plaats in de index wel erg veel eer. (Ze staan echter in het boek 
op p. III, en niet op p. I zoals de index aangeeft.) Wanneer een naam wel in de index staat geeft dat geen 
overigens geen garantie dat alle plaatsen waar deze voorkomt vervolgens staan opgesomd. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor J.H. Schutt, de schrijver van het herdenkingsartikel over mevrouw Vechtman-Veth (wel p. 8, niet 
pp. 132, 133). 

Welke criteria zijn gehanteerd bij het samensteIlen van de index is volstrekt onduidelijk. We kunnen slechts 



concluderen dat de meest relevante informatie niet via de index op te sporen is. 
Dat er op het laatste moment veel is fout gegaan blijkt ook uit het grote aantal drukfouten en andere 

slordigheden. Soms zijn die erg storend. Op p. 105 (Zandvoort over Prick van Wely) staan in de in het Engels 
vertaalde tekst niet minder dan drie onjuistheden. Het jaartal 1898 is dat van de tweede druk van Ten 
Bruggencates woordenboek EN, niet dat van de recensie daarvan; de titel van de verzamelde kritiek op Ten 
Bruggencates woordenboek (elders wel juist vermeld) is Addenda en (niet and) Corrigenda; de titel van de tweede 
druk van het hulpwoordenboek luidt Koloniaal Nederlandsch- (niet Hollandsch-) Engelsch, Fransch, Duitsch 
aanvullend Hulpwoordenboek (niet woordenboek). Het kan dus raadzaam zijn in plaats van de vertaling toch maar 
het origineel op te zoeken. 

De eindconclusie kan slechts zijn dat een aardig idee een in bepaald opzicht niet onaardig boek heeft 
opgeleverd, dat binnen de zelfgekozen beperking een welkom historisch perspectief aanbrengt bij de studie van 
de Nederlandse anglistiek. Erg jammer is dat het in de uitvoering op verschillende punten uit de rails is gelopen.  

 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord ,7, 1994. pp. 75-78. De paginanummering van het origineel staat  
tussen [ ] vermeld.) 
 


