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LEVENSBERICHT VAN DR. R. C. BOER 
(31 JAN. 1863 - 20 AUG. 1929) 

De man, dien wij heden herdenken, was een sterk uitgesproken 

en zeer bijzondere persoonlijkheid; zijn wetenschappelijk werk 

zoowel als de eenvoudigste daden van zijn dagelijksch leven 

droegen daarvan steeds het teeken. In hem waren uitersten en 

schijnbaar onverzoenlijke tegenstellingen vereenigd. Zijn werk 

wordt gelijkelijk gekenmerkt door een schier onbegrensde ver· 

beeldingskracht en door een vlijmscherpen critischen zin. In zijn 

handelingen en woorden troffen soms een weeke gemoeds· 
ontroering, soms een onverbiddelijke strengheid. Zijn hartstocht 

was de waarheid. Waarheid in de wetenschap, waarheid in het 

leven. Geen waarheid erkende hij dan die, welke hij tot haar 

diepste wortels in zichzelf vervolgen kon, want hij was over

tuigd, dat de oorsprong van het kennen alleen in het menschelijk 

zelf kon liggen. Wat hij echter in zijn diepste persoon als 
waarheid had verstaan, aanvaardde hij onvoorwaardelijk, zonder 

terugzien, zonder spoor van twijfel. Hieraan offerde hij alles op. 

In zijn werk traditioneele inzichten, ook wanneer die den schijn 

der aannemelijkheid voor zich hadden, in zijn leven somtijds 
oude en innige banden. Overgangen, middenwegen, geven en 

nemen bestonden voor hem niet. Het was bij hem als bij 
lbsen's Brand: alles of niets. 

Zijn neiging was conservatief te zijn en het bestaande te 

eerbiedigen. Bij die houding volhardde hij, zelfs met heftigheid, 

op die gebieden van zijn wetenschap en van het leven, waar 

hij nimmer tot de diepste persoonlijke activiteit kwam. Dat 
bleef dan in eigenlijken zin buiten hem. Maar zoodra hij door 

eenige ervaring tot eigen onderzoek was geprikkeld, ging zijn 

persoonlijkheid uit haar diepste diepten en met haar volle kracht 
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aan het werk, vond in het bestaande verkeerde inzichten en 

denkgewoonten, die zijn waarheidsdrang niet aanvaarden kon, 

baande haar eigen weg zonder links of rechts te zien, en hij 

eindigde als de volstrekte revolutionnair, die al het oude om ver 
heeft geworpen, en in de plaats daarvan zijn eigen gebouw 
heeft opgetrokken. Wanneer het wetenschappelijke vraagstukken 

betrof, waren die daarmee voor hem afgedaan. Zijn oordeel 

werd in veel strijd in zijn ruste/oozen geest en zijn vurig gemoed 

geboren, het was een stuk van zijn eigen leven, dat alleen op 

het zoeken van de waarheid gericht was, en daardoor was hij 
geneigd om in afwijkende meeningen van anderen een afwijking 

van de waarheid te zien. Hij kon dan niet nalaten de botsing 

der inzichten als een persoonlijke zaak te voelen, er ontstond 

wrijving en dikwijls veel verdriet. Toch kon hij niet anders, 

wilde hij zichzelf trouw blijven. 

Voor de vrijheid van zijn eigen oordeel heeft hij in zijn jonge 
jaren een hevigen strijd moeten voeren. Zijn wapen is daarbij 

geweest de critiek van zijn ongewoon scherp verstand. Toen die 

strijd gewonnen was, heeft hij dat wapen niet neergelegd, ofschoon 

er in zijn persoon een sterke factor aanwezig was, die hem 

daartoe had kunnen drijven: zijn dichterlijke gevoeligheid, die 
bijna overgevoeligheid kon worden. Aan het begin van zijn 

loopbaan heeft hij zich afgevraagd, of hij niet te zeer door de 

poëtische schoonheid der Eddaliederen aangegrepen was, om 

ooit met de nu eenmaal noodzakelijke philologische bewerking 
dier stof vrede te kunnen hebben. Toen moet de innige gevoels

mensch de machtigste in hem geweest zijn. Maar door de heftig
heid van den strijd, waarin zijn critisch denken hem ter over

winning voerde, werd dit een kracht in zijn geest, die zijn 

gevoelsleven begon te overheerschen. Toen ik als leerling het 

eerst met hem, toen man van middelbaren leeftijd, in aanraking 

mocht komen, heb ik jarenlang niet anders in hem gezien dan 
den onverbiddelijken rationalist. Later echter was de overwinning 

van het redelijke zoozeer in hem bevestigd, en de critiek zoozeer 

een denkgewoonte van hem geworden, dat hij de warmte van 
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zijn hevig bewogen gemoed weer tot haar recht durfde te laten 

komen. Toen ontstond in hem een hoogere eenheid van wezen, 

waarin zijn persoonlijkheid tot de rijkste ontplooiing kwam. En 

al ontging die veelal nog aan diegenen zijner leerlingen, die 

niet nader tot zijn studievak getrokken werden, en die zijn 

strengheid bleven vreezen, toch mocht hij toen het geluk smaken 

een nooit slinkenden kring van leerlingen in engeren zin om 

zich heen te zien, die hem gelijke gevoelens van innige gehecht

heid toedroegen, als hij hun. Zoo mocht, behalve de zon van 

zijn gelukkig gezinsleven, ook dit licht in zijn leven schijnen' 

Ook zijn wetenschappelijk werk, dat eerst zooveel verzet had 

gewekt, vond toen veel meer waardeering, vooral bij Scandina

vische geleerden, aan wier denken het zijne het meest verwant 

was. Toen de dood hem wegnam, stonden zijn denken en zijn 

persoonlijkheid in de volheid van hun bloeI. Achteruitgang is 

hem bespaard gebleven. 

Richard Constant Boer werd in 1863 te Warnsveld bij Zutfen 

geboren als zoon van Richard Willem Boer (1812-1901) en 

Constantia Gisius Nanning (1832-1894). De familie Boer is 

oorsponkelijk uit Zuid-Holland afkomstig. Boer's grootvader, 

Richard Boer (1779-1858), was koopman te Rotterdam 1); diens 

vader, naar alle waarschijnlijkheid de zoon van Leendert Boer, 

notaris te Bodegraven, had daar in 1760 het poorterschap ver-

1) Deze Richard Boer is vermoedelijk dezelfde als Reinardus Boer, die 
in 1779 te Rotterdam geboren was; in 1808 was hij koopman Ie Kool bij 
Rotterdam en later wordt hij genoemd als lid der firma Mee. en Mom. 
aldaar. Zijn vrouw was Wilhelmina PetronelIa Berkelbach van der Sprenkel. 
Zijn vader, ook Reinardus geheeten, had zich in 1760 Ie Rotterdam ge
vestigd, en in hetzelfde jaar huwde hij daar met Adriana Lokermanl, die 
hem acht kinderen Ichonk, van welke Richard-Reinardul de jongale waa. 
Toen Reinardus zich in 1760 te Rotterdam nederzette, kwam hij uit 
Bodegraven, waar zijn vader, Leendert Boer, sedert 1731 notariI was; een 
andere zoon van dezen Leendert Boer, eveneens Leendert geheeten, was 
sedert 1762 notaris te Schoonhoven. - Ik ben voor alle genealogische 
bijzonderheden omtrent Boer's voorouders dank verachuldigd aan den heer 
C. L. Boer te 's-Gravenhage. 
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worven. Richard Boer ging na den dood van zijn jongste dochtertje 

uit zaken, verliet Rotterdam en vestigde zich op een buiten· 

verblijf te Doorn of Driebergen. Hij had twee zoons. De jongste 
daarvan, Willem Richard, studeerde in de rechten en is bekend 
geworden als burgemeester van Utrecht, waar hij in 1894 

overleed 1). 

De oudste zoon, Boer's vader, Richard Willem geheeten, 

studeerde niet aan een Universiteit, doch bekwaamde zich 
in de bosch- en houtcultuur. Hij moet een man van weten· 
schappelijken aanleg en van beteekenis geweest zijn. Een 
aantal geschriften zijn van zijn hand verschenen 2). Na zijn 

eerste huwelijk in 1853, dat kinderloos bleef, ging hij op een 

buitenplaats te Warnsveld wonen, om zich daar aan het kweeken 
en verzorgen van planten te kunnen wijden. Ook werd hij 
secretaris van de Geldersche Maatschappij van Landbouw. In 
1877, t.oen bij dus al 65 jaar oud was, werd hij aangewezen 

om het nieuw ingestelde ambt van Inspecteur der Rijksbeplan

tingen te bezetten. Tegelijkertijd werd hij door de gemeente 

's-Gravenhage met het toezicht over het Haagsche Bosch belast. 
In die functie heeft hij de ernstige schade voorzien, die het 
bosch ééns bij storm zou moeten lijden; maar men vergunde 
hem alleen het stuk aan de Bezuidenhout-zijde nieuw te beplanten, 

en alleen dit gedeelte staat nog geheel onbeschadigd. Ook hebben 

wij hem de beplantingen der duinen bij Bergen en Schoor! te 

danken. 

') Van zijn hand verscheen: De Arbeid. Handboek tJan Volkshuishoudkunde 
ten dienste van het Middelbaar Onderwijs. 

2) Hiertoe behooren: Practische handleiding voor de hout/eelt (antwoord 
op een prijsvraag van de Geldersche Maatschappij van landbouw, met de 
gouden medaille bekroond), Arnhem 1862. - Natuur- en landhuishoudkulldig 
leerboek, 2 dIn., Arnhem 1869. - Bijdragen tot de keI/nis der houtteelt, 6 afl., 
Zwolle 1859. - Aanwijzingen voor de behandeling der beplantingen langs 
's Rijks wegen, uitg. door het Dep. van Waterstaat enz. In de jaren 1890-
1891 vormde R. W. Boer samen met F. J. van Pesch en H. Boskes de 
redactie van het Tijdschrift voor den Nederlandsehen Landbouwer. Hij was 
drager van het Metalen Kruis 1830-'31. 
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Toen Boer's vader in 1877 naar Den Haag verhuisde, waren er 

twee kinderen: één zoon en een ruim een jaar oudere dochter, 
Marianne (geb. 1861). Hij was namelijk in 1860, een jaar na het 
overlijden zijner eerste vrouw, ten tweeden male in het huwelijk 

getreden met Constantia Gisius Nanning. Zij woonde toen met 

haar moeder, Maria Anna ten Cate, en haar zusters eveneens 

te Warnsveld, waar het gezin zich na het overlijden van den 

vader in 1832 had neergezet. Die vader, Frederik Peter Gisills 

Nanning, die in 1798 in Suriname geboren was, moet zoowel 
wetenschappelijk als dichterlijk begaafd geweest zijn; van zijn 

hand zijn zoowel enkele dichtbundels 1) als een Leerboek der 

Werktuigelijke Meetkunde afkomstig. Hij had zijn opleiding op 

de artillerie· en genieschool genoten en was sedert 1828 assistent 

aan de Kon. Mil. Academie; maar ook werd hij in 1830 benoemd 

tot lid van de ~Jaatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Op 
vierendertigjarigen leeftijd stierf hij. 

Wetenschappelijke aanleg was dus in Boer van beide kanten 

aanwezig. Zijn conservatieve neigingen en zijn gehechtheid aan 

het bestaande zal Boer aan zijn vader's familie, geslacht van 

notarissen en aanzienlijke kooplieden, te danken hebben. Zijn 
liefde voor poëzie, zijn hartstochtelijke natuur, zijn -strijdlust en 

ook zijn aanleg voor wiskunde wijzen eerder naar zijn groot. 

vader van moederszijde. Ook zijn moeder zelve trouwens heeft 

bij allen, die haar gekend hebben, den indruk achtergelaten van 

een bij uitstek hartstochtelijke vrouw, voor wie niets zoo karak· 

teristiek was als de heftigheid van haar godsdienstig geloof. 

Aan zijn kinderjaren te Warnsveld had Boer geen gelukkige 

I) Van hem zijn bekend: Mengeldichtjes, Delft 1825. - Zelfopoffering, 
een vaderlandsch tafereel: uitgegeven ten voordeeIe van de ongelukkige 
huisgezinnen der zes edelen, die, in het redden hunner natuurgenooten, 
op onze kusten bij Huisduinen, eenen roem vollen dood hebben gevonden; 
Delft 1824. - TfDU gedichten, vertaald uit het Duitseh. - Proeve va" 
Krijgszangen, Den Haag 1828. - Zijn ouders waren Hendrik Frederik 
Nanning en Suzanoe Petersen. Hoe de familie in de West kwam, is 
niet bekend. 
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herinneringen. Toen hij geboren werd, was zijn vader 51 jaar. 

Op de dorpsschool leerde hij weinig; des avonds moest hij met 

enkele anderen, die ook de Hoogere Burgerschool zouden be

zoeken, bij den meester bijgewerkt worden. De omgang met 
zijn medescholieren trok hem in het algemeen niet aan; slechts 

enkele jongens, van andere buitens in den omtrek afkomstig, 

waren zijn makkers. Het vak, dat hem in die jaren het meest 

boeide, was de wiskunde, en daarom werd hij voor de Hoogere 

Burgerschool voorbereid. Vermoedelijk was het zijn plan inge
nieur te worden. Een jaar lang heeft hij de Hoogere Burger

school te Zutfen bezocht, en zijn wiskundige begaafdheid ver

loochende zich in dien tijd niet. Maar met het teekenen had 

hij de grootste moeilijkheden; daarom leek het twijfelachtig, of 

hij een goed ingenieur zou kunnen zijn. Bovendien werd onder 

invloed van zijn moeder het geloofsleven zoo krachtig en hevig 
in hem, dat hij zich veeleer geroepen voelde om predikant te 

worden. Zoo verliet hij de Hoogere Burgerschool en werd leer

ling van het Zutfensch gymnasium, wat hij gedurende een half 

jaar gebleven is. 

Toen hij veertien jaar oud was, verhuisden zijn ouders naar 
Den Haag. Hier werden op het gymnasium hoogere eischen 

gesteld dan in Zutfen. Boer werd eerst bij het begin van den 

volgenden cursus in de eerste klasse toegelaten en hij moest 

eerst nog een half jaar lang op de lagere school zitten. Gelukkig 

kon hij het aldus verloren jaar spoedig weer inhalen, doordat 

bij de reorganisatie van het Voorbereidend Hooger Onderwijs 
juist in Den Haag de geheele eerste klasse in eens in de derde 

overging. Later won hij nog een jaar door uit de vijfde klasse 

toelatingsexamen voor de universiteit te doen. 

Als gymnasiast behoorde hij tot de beste leerlingen van zijn 

klasse, doch zijn persoon trad niet sterk op den voorgrond. 

Hij was teruggetrokken van aard en had slechts enkele vrienden, 

waartoe zijn latere ambtgenooten J. J. Salverda de Grave en 

S. R. Steinmetz behoorden, evenals de latere Secretaris-generaa I 

van Buitenlandsche Zaken R. J. H. Patijn. Met hen werkte hij 
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geregeld samen vóór den aanvang der schooluren, en daarbij 

werd dan vooral Homerus gelezen. Toch hadden de Classieken 
niet in de eerste plaats zijn belangstelling. Die ging met groote 
hevigheid uit naar de Duitsche romantiek, vooral naar de poëzie 

van Heine en de novellen van Paul Heyse. Daarnaast ontwaakte 

in hem een vurige liefde voor de muziek. Zijn muzikale be

gaafdheid was zeer bijzonder en in Den Haag kon die ruim 

ontwikkeld worden. Hij kreeg les in het pianospel en bezocht 

concerten. Vooral Beethoven's muziek bracht hem in verrukking. 
Zijn liefde voor de romantiek en de muziek zouden een 

blijvenden invloed op zijn leven hebben. De persoonlijkheid, 

die in die jaren de richting van zijn groei beheerschte, was zijn 

moeder. Zij was een krachtig, domineerend karakter, en nam 
haar zoon mee in haar vurig godsdienstig geloof. Haar liefste 
droom was, hoe hij later in een vredige pastorie leven zou voor 

het heil eener gemeente, die in hem haar herder vond. Zij be

hoorde tot de Duitsche gemeente, ging veel met predikanten 

om, en sprak bij voorkeur over godsdienstige vraagstukken. 

Met zekeren argwaan sloeg zij het romantisch enthousiasme van 

haar zoon gade. Toen hij na den overgang tot de vijfde klasse 
als prijs de werken van Heine gekregen had, schreef zij aan 

den rector met het verzoek den Heine door iets anders te 

vervangen. Maar Boer liet zich dat niet doen. 

Deze gebeurtenis is symbolisch voor vele andere, die van de 

wrijving tusschen moeder en zoon op het gebied van wereld

en levensbeschouwing getuigen. Toch heeft hij tot aan zijn 

derde studiejaar althans de uiterlijke vormen van den godsdienst 

niet ~,eheel laten varen; wel een bewijs van de kracht van het 

gezag der moeder over dezen onafhankelijken geest. Innerlijk 

echter was hij toen al lang van de tradities der ouderlijke 

woning losgeraakt; zoo ver was het eigenlijk reeds op het 

gymnasium gekomen. 

Op zijn zestiende jaar was hij aangenomen. Een half jaar 

later zag hij een opvoering van Mozart's Zauberflöte, die hem 

zóó in vervoering bracht, dat hij verklaarde musicus te willen 
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worden. Hiertoe kon hij de toestemming van zijn moeder nooit 

krijgen. Maar wat hij wel bereikte - en dat moet voor haar al 
een groot offer geweest zijn - is dit, dat het plan om predikant 
te worden opgegeven werd, en dat als studievak voor hem de 

Nederlandsche letteren werden uitgekozen. 

In 1881 kwam Boer te Leiden aan. In 1885 deed hij zijn 

candidaats en binnen de twee jaar daarna zijn doctoraal. De 
hoogleeraren, wier lessen hij volgde, waren Matthijs de Vries, 
Robert Fruin, P. L. Muller, Cosijn, Jan ten Brink en Kern. De 
geschiedenis trok hem als studievak niet aan, maar de methode 

van Fruin had sterken invloed op zijn geestelijke ontwikkeling 

en voor hem gevoelde hij grooten eerbied. De vaderlandsche 

gevoelens van De Vries lieten Boer koud, wiens gemoed voor 
rle Duitsche romantiek gloeide. Toch heeft deze leermeester het 
eerst gezien, dat in den begaafden, maar nog zoekenden leerling 

een germanist schuilen kon. Kern bewonderde hij, doch diens 

vakken kon hij niet gemakkelijk genoeg onder de knie krijgen. 

En Cosijn, voor wien hij warme vriendschap opvatte, evenals 

deze voor hem, liet hem meest zelf zijn weg zoeken. 
Was de beteekenis der academische studie voor Boer's verdere 

ontwikkeling niet bijzonder groot, hetzelfde geldt van het studenten

leven. Hij was geen corpslid en leefde tamelijk teruggetrokken. 

Alleen is hij in de jaren 1882-1884 lid geweest van het dispuut 

Literis Sacrum, waar hij echter niet op den voorgrond trad. 
Het meest ging hij om met de vrienden, bij wie hij zich reeds 

op het gymnasium aangesloten had, en met ons medelid den 
Heer Kluyver, dien hij te Leiden leerde kennen; deze banden 

bleven ook in zijn verder leven altijd bestaan. 
Zijn eigenlijke groei werd in die jaren beheerscht door inner

lijke factoren. Aan den eenen kant stond zijn steeds toenemend 
verzet tegen de geestelijke overmacht van zijn moeder met haar 
heftige rechtzinnigheid in het geloof, aan den anderen kant zijn 

romantiek en zijn vrijheidsdrang. Hij was nu een vurig liefhebber 

der opera's van Wagner geworden en niets ging hem boven het 

"Preialied" van Walther. Eerst veel later, toen hij aan zijn 
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Nibelungenstudiën werkte, zou deze voorliefde in haar tegendeel 

omslaan. Ook begon hij nu Deensch te lezen en zich in Scandi
navische werken te verdiepen; in de eerste plaats in Adam Homo 
van Paludan-Müller en in de reeds verschenen werken van 

Ibsen. Hierin trok hem het anti-conventioneele; hier werd over 

toestanden de staf gebroken, die ook hem in zijn eigen leven 

het meest hinderden. Hij voerde dan ook een zwaren innerlijken 

strijd en zocht afleiding in groote wandelingen. In die jaren was 
hij nog niet de physiek sterke figuur van later; hij was toen een 
vrij tengere jonge man met smalle schouders. Om den leugen, 

dien hij in zijn bestaan voelde, uit te drijven, heeft hij hard moeten 

vechten. Uit dien strijd heeft hij de hardheid overgehouden, die 

nog jaren lang zijn persoon bleef kenmerken. Maar hij eindigde als 
overwinnaar en stond nu vrij tegenover het leven. Zijn zelfstandig
heid had hij gevonden en zij bleef zijn kostbaarst bezit. 

Van de Leidsche hoogleeraren had Boer, ondanks alle wel

willendheid, die zij hem betoonden, weinig leiding bij zijn studie 

ontvangen. Later voelde hij dit als een gemis; misschien is het 
echter zijn geluk geweest. Geen van hen vertegenwoordigde de 
richting, die voor zijn verder leven de eenige was, en hij had 
licht op een dwaalspoor kunnen komen. Bovendien was hij 

iemand, voor wien slechts het zelf·gevondene duurzame waarde 

kon hebben. Toen hij zijn eigen weg ging zoeken, stonden 

enkele punten van te voren vast. Zijn studieveld zou op het 
gebied der litteratuur, niet op dat der taalkunde liggen. De 
N ederlandsche letterkunde zou het niet zijn, want daarvoor 
voelde hij weinig waardeering. Zoo werd hij tot het Oud

germaansch gedreven. Reeds had Matthijs de Vries hem een 

aanwijzing in die richting gegeven. Daar lag een studieveld, 

waar zoowel zijn verlangen om te leven binnen de gevoels· en 
gedachtensfeer van een groote litteratuur als zijn behoefte aan 
logisch-critische bezigheid voor zijn scherp verstand bevrediging 

konden vinden. Daar bestond gelegenheid niet alleen voor 
linguïstische, maar ook philologische werkzaamheid, al was hij 

in zijn studiejaren daarmee niet in aanraking gekomen. Voor 
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zich zelf ging hij Oudnoorsche teksten lezen en zelf bracht hij 

zich de daartoe vereischte eerste kennis van die taal bij. Zijn 

ingenomenheid met de moderne Scandinavische letterkunde, 
vooral met Ibsen, zal hem mede daartoe hebben gevoerd. Toen 

hij hier eenmaal was aangekomen, zag hij op eens zijn verdere 

taak helder voor zich. Het kon hem niet ontgaan, dat onder 

de Oudgermaansche dialecten het Oudnoorsch litterair verreweg 

het belangrijkst is. Maar bovendien vond hij hier een geest, 
die met den zijnen innig verwant was door zijn volstrekte zelf

standigheid, ik zou bijna zeggen eigengerechtigheid, en door zijn 

vereeniging van die twee schijnbaar onverzoenlijke uitersten, 

de hartstochtelijke romantiek en het koel berekend verstand. 

Eenmaal met het Oudnoorsch in kennis gekomen, moest hij wel 

onmiddellijk weten, dat hier de stof voor zijn verdere studie 
liggen zou. Maar nog belangrijker is het, dat hij meteen, gelijk 

hij zelf in zijn inaugureele rede zegt, .. tot het bewustzijn ont

waakte, dat de roeping van den student aan de academie nog 

een andere is dan zich in te spannen om die papieren in handen 

te krijgen, die hem een kostwinning zullen verschaffen". De 

wetenschappelijke denker was in hem opgestaan. 
Na zijn doctoraal besloot hij dus zich verder in het Oud

noorsch te bekwamen en een dissertatie over een onderwerp 

uit de Oudnoorsche letterkunde te schrijven. Hij wendde zich 

eerst tot Cosijn. Maar deze verwees hem naar den eenigen 

Norroenschen geleerde in eigenlijken zin, dien Nederland rijk 

was. Zoo reisde Boer naar Groningen om met den heer Sijmons 

de mogelijkheid van een promotie onder diens leiding te be

spreken. Bij die gelegenheid kon omtrent het onderwerp nog 

niets worden vastgesteld, daar de promovendus zich eerst een 

breeder vakkennis moest verwerven. Daartoe, en om tegelijker

tijd dicht bij de bronnen te zijn, besloot hij tot een studiereis 
naar het Noorden. Te Kopenhagen zou hij leiding bij de verdere 

studie kunnen vinden, en daar zou zich ook wel stof voor een 

proefschrift aanbieden. 

Toen Boer in het najaar van 1886 in de Deensche hoofdstad 
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aankwam, maakte hij voor het eerst kennis met de landen, 

wier cultuur hij verder zijn leven lang bestudeeren zou. Ook 

voelde hij zich voor het eerst geheel vrij; zoo los van iederen 
dwang was hij nog nooit geweest. Dit verblijf in den vreemde, 

dat negen maanden duurde, bleef altijd een der gelukkigste 

tijdperken van zijn leven voor hem. Het is alsof hij in die 

maanden zichzelf gevonden heeft en zich bewust is geworden, 

wat hij kon. Aan de lessen van Finnur Jónsson, destijds docent 

aan de Kopenhaagsche universiteit, had hij veel. Ook vond hij 
spoedig vriendschappelijke aanraking met een kring van jonge 

litteratoren, waardoor hij Deensch leerde spreken en op de 

hoogte kwam van de Scandinavische litteratuur van dien tijd. 

Maar vooral waardeerde hij hier den omgang met een groep gelijk

gestemde tijdgenooten; tot dusverre had hij geen omgang gekend 
buiten dien van de ouderlijke woning en van een enkelen vriend. 

Later kwam hij nog dikwijls in Kopenhagen terug en herdacht 

dan altijd het vele, dat hij daar aan inzicht en aan levensvreugde 

had opgedaan. Een verblijfplaats in Denemarken was voor hem 

van Den Haag uit gevonden bij de familie Castenschiöld, die 

een eind buiten Kopenhagen woonde. Maar daar hij behoefte 
gevoelde aan de opwekking, die van de stad zelf op hem uitging, 

verbrak hij deze regeling zijner ouders en zocht een kamer te 

Kopenhagen. Nu had hij zijn werk en de gezelligheid dichtbij. 

Zoolang het onderwerp zijner dissertatie nog niet vaststond, 
las hij bij Finnur Jónsson de Snorra Edda en de Njála. Hij 

maakte kennis met mannen als Vilhelm Thomsen, Verner Dahlerup, 
Kristian Kälund en pastor Hammershaimb. Hij verdiepte zich 

in de moderne Deensche, Noorsche en Zweedsche letteren, en 

dat met groote intensiteit; nog vele jaren later kon hij bijvoor

beeld heele stukken uit Runeberg uit het hoofd voordragen. 

Hij kon nu vrij en volop genieten van tooneel en muziek. Naar 
Zweden stak hij over en ontmoette Gaar Axel Kock; hij maakte 

een reis naar Noorwegen en kwam aan huis bij Sophus Bugge. 

En onderwijl correspondeerde hij met den heer Sijmons over 

een onderwerp voor zijn proefschrift. 
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N a zijn terugkeer vestigde hij zich te Groningen, om daar 

onder leiding van zijn aanstaanden promotor zijn proefschrift 

te voltooien. De keus was gevallen op een critische uitgave van 

de Orvar-Oddssaga, een van de beste Fornaldarsogur. Op het , c 

gebied van deze groep van saga's was stellig heel veel te doen; 

maar de keuze zal toch ook wel beïnvloed zijn door Boer's 

voorliefde voor romantische stof, die hem eerder tot een saga 

als deze moest drijven dan tot de historische IJsiandsche of 
koningssaga's, Te Kopenhagen was hij uit zich zelf ook al 
begonnen met het bestudeercn van de handschriften en redacties 

der Dihrekssaga, wat op dezelfde voorliefde voor het romantische 

wijst; de resultaten van dit onderzoek verschenen in 1891 in 

het Arkiv för nordisk Filologi. Voor zijn dissertatie moest hij 

een groot aantal handschriften vergelijken; aan de bestaande 
oudere edities van enkele daarvan had hij weinig steun. Op 

grond van overeenkomsten en verschillen moest hij een filiatie 

dier handschriften opstellen, en hij vond daarbij het bestaan 

van twee hoofdredacties, een korte en een lange, waarvan vooral 

de laatste door veel handschriften met allerlei onderlinge af

wijkingen vertegenwoordigd was. De twee hoofdredacties ver
schilden te veel van elkaar om het ontwerpen van een oor

spronkelijken tekst toe te laten. Daarom gaf hij van beide den 

besten tekst, tegenover elkaar gedrukt, benevens een critisch 

apparaat naar de overige handschriften. Zoo werd deze eersteling 

een model van uitgevers kunst. In de inleiding legt hij rekenschap 
af van zijn methode, maar poogt tevens reeds, wanneer het 

vergelijkingsmateriaal hem begeeft, door de z.g. inwendige critiek 

tot het primitieve stadium der saga op te klimmen. Zoo zien 

wij hem hier al de werkwijze toepassen, die hij in zijn verder 

leven met steeds grooter scherpzinnigheid àl meer verfijnen zou. 

Hij vond zoo zelfs meer dan hij in de inleiding eener tekst

uitgave meende te kunneh plaatsen; vandaar dat hij enkele jaren 

later verdere studiën over de 9rvar-Oddssaga in het Arkiv 

liet verschijnen. 

Den 28en September 1888 promoveerde hij te Groningen tot 
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doctor in de Nederlandsche letterkunde. Daags vóór de promotie 

had hij vernomen, dat een leeraarschap in het Nederlandsch 

te Haarlem open kwam. Naar die betrekking solliciteerde hij en 
werd ook als eerstvoorgedragene op de voordracht geplaatst. 

Daar hij echter verzuimde de vereischte bezoeken af te leggen, 

ontging de benoeming hem. Zoodra hij dit hoorde, maakte hij 

ernstig werk van een gelijke betrekking te Leeuwarden, waar 

Dr. G. Slothouwer afgetreden was. Hier was hij gelukkiger en 

weldra werd hij, voorloopig tijdelijk voor een jaar, tot leeraar 
in het Nederlandsch en de Aardrijkskunde aan het gymnasium 

aldaar aangesteld. 

Op den dag van zijn benoeming verloofde hij zich met mejuf. 

frouw Helena Johanna Walther. Haar kende hij al van den tijd 

af, toen hij leerling van het Haagsch gymnasium was. Beide 
families woonden in de 2e Van den Boschstraat naast elkaar, 

en hij kwam geregeld bij de buren zijner ouders om muziek te 

maken. Gedurende zijn Leidsche jaren was de omgang steeds 

voortgezet en in dien tijd ontstond bij hem de wensch, dat zij 

eenmaal zijn vrouw zou zijn. Echter wilde hij niet aan een 

verloving denken, voordat hij een levensonderhoud kon aan
bieden. De kans daarop opende zich met de tijdelijke aanstelling: 

toen die een jaar later, in 1889, in een vaste overging, huwden zij 

te 's-Gravenhage 1). Veertig jaren lang heeft mevrouw Boer in zijn 

arbeid meegeleefd en hem den steun gegeven, dien hij met zijn 

zwaartillend karakter en soms zelfs depressies noodig had. 
Daardoor heeft zij het hem mogelijk gemaakt, onafgebroken zijn 

beste krachten aan zijn werk te geven en te leven voor zijn 

rusteloozen drang tot produceeren. De warmte, die zij in het 

gezinsleven bracht, gaf een zeer bijzonder karakter ook aan 

1) Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren: Richard Constant, 
leeraar aan het Conservatorium der Maatsch. tot Bevordering der Toonkunst 
te Amsterdam; Coenraad Lodewijk, Kapitein der Grenadiers, Directeur der 
Koninklijke Militaire Kapel; Hclena Johanna, wonende te Delft; Constance, 
echtgenoote van Dr. W. van Eeden, leeraar aan het Gymnasium te Delft; 
Wilhelmina, onderwijzeres te Amsterdam; Johannes, arls te Amsterdam. 
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den vertrouwelijken omgang, die tusschen hem en zijn leerlingen 

bestond. Wanneer dezen dien omgang als een der beste gaven 

in hun leven beschouwen, knoopt zich voor hen aan de her
innering aan hun leermeester onmiddellijk die aan mevrouw 
Boer vast. Zonder haar zouden zij hem niet zóó hebben bezeten. 

Eén jaar lang woonde Boer ongetrouwd te Leeuwarden. Het 

was juist het jaar, dat ons medelid de Heer Uhlenbeck, ook 

nog niet gehuwd, daar in gelijke betrekking vertoefde. Te Leiden 
hadden zij elkaar alleen op colleges ontmoet en waren nooit 
nader met elkander in aanraking gekomen. Boer was reeds can
didaat, toen Uhlenbeck als student aan de academie kwam. In 

Leeuwarden zagen zij elkaar gedurende dat eene jaar geregeld, 

en lazen ook samen Oudnoorseh, bijvoorbeeld de Egilssaga. 
Maar Boer verwaarloosde daarvoor de bezigheden voor zijn 
betrekking niet. Vooral dit eerste jaar besteedde hij om zich in 
te werken in zijn taak als leeraar in het Nederlandsch en de 
aardrijkskunde. Over laatstgenoemd vak werkte hij een uitvoerig 

handboek door. De meerdere aandacht, die hij thans aan de 

Nederlandsche letterkunde wijden moest, deed hem soms met 
meer sympathie tegenover dat vak staan dan vroeger ooit het 
geval was geweest. Zoo vatte hij geestdrift op voor Jacob Geel, 
wiens door redelijken zin beheerscht vuur voor het schoone 
voor hem aantrekkelijk moest zijn. Zijn vrienden, die zijn min

achting van vroeger voor het meeste in onze litteratuur kenden, 

verbaasden zich dan om deze onverwachte warmte, te meer 
omdat hij, met de voor hem kenmerkende geconcentreerdheid 
in zich zelf, bij hen een gelijke gestemdheid verlangde. Toch 
was dit bij hem wel verklaarbaar. Hij begon meestal met een 

afwijzende houding tegenover zaken, die hem, om welke reden 
ook, niet aantrokken. Noodzaakten later de omstandigheden 
hem zich daar toch in te verdiepen, dan werd hij niet moeilijk 
door het belangwekkende ervan getroffen en zelfs gegrepen. 
Hij had dat dan zelf gevonden en kon er daarom van genieten. 

Ondanks de zorg, die hij aan zijn leeraarschap besteedde, 

mocht het hem niet gelukken in zijn twaalf Leeuwardensche 
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jaren een der geliefde leeraren van de school te worden, vooral 

niet in den beginne. Het was de tijd, waarin hij door de tanden 

op elkaar te zetten zich van den piëtistisch en geest had losge

worsteld, waarin hij niets meer bewonderde dan de hardheid 
van sommige figuren uil de saga·s. Voor zachtere gevoelens 

was toen in hem geen plaats. Bovendien moest hij een moei

lijkheid bij het spreken overwinnen. Voor zijn leerlingen was 

hij onverbiddelijk streng, en zij moesten wel den indruk krijgen, 

dat het doel van die strengheid was, hen op een afstand te 
houden. Zij konden niet weten, dat Boer's handelingen nimmer 

reacties op de wereld buiten hem waren, maar uit zijn persoon

lijke geestesgesteldheid van het tijdstip moesten worden ver

klaard, Zijn letterkundig onderwijs was sterk op het verstandelijk 

element gericht, Hij zocht voor de lectuur bij voorkeur die 

schrijvers uit, waarbij, gelijk hij zeide, "wat te interpreteeren 
was". Zijn aprioristische neiging tot afwijzen deed hem van de 

nieuwste Nederlandsche letterkunde, die toen de harten van 

jonge menschen moest aangrijpen, geen kennis nemen, en toen 

in 1891 een letterkundige club van gymnasiasten werd opgericht, 

ging dat geheel buiten de school om. En slechts een heel enkele 

waardeerde het, wanneer hij in de vierde klasse de Germaansche 

klankverschuiving of de grammatische wisseling besprak. Des 

te meer trof het de leerlingen, wanneer hij waardeering toonde 

voor hen, die in hun opstellen iets persoonlijks wisten te leggen. 

Dan voelden zij een hun anders onbekende warmte in den 
leermeester. Intusschen moet het hem zwaarder gevallen zijn 

dan den meesten, zich bezig te houden met een werk en een 

stof, waarmee hij zich niet vereenzelvigen kon. 

Het is geen wonder, dat naast de ingespannen verstandelijke 

werkzaamheid, welke zijn onderwijs en zijn wetenschappelijke 

arbeid hem oplegden, Boer's in den grond religieuze geest op 
een nieuwe wijze aanraking zocht met het bovenzinnelijke, nu 

hem het geloof van zijn jonge jaren niet alleen geheel ontvallen 

was, maar hem zelfs tot een voortdurend heftig verzet prikkelde. 

Wat hij later in de moderne Scandinavische letterkunde en in 
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Kierkegaard vinden zou, ging hij toen in het occultisme zoeken. 

Hij las veel in de geschriften van Nostradamus, Freiherr du 

Prei, en andere occultistische mystici, en zijn geest hield zich 
met die lectuur op heftige wijze bezig. Dat hij tot deze lectuur 
kwam, hangt stellig samen met zijn steeds dieper doordringen 

in de sagalitteratuur. Het ging hem als anderen, die, in inniger 

aanraking met den IJslandschen geest gekomen, het bestaan 

van een supranaturaal bewustzijn niet meer zoo maar verwerpen 

kunnen. Du Prel's geloof in een transcendentaal individueel sub
ject, welks werking zich in de zinnelijke wereld uitstrekt, kon 

een wetenschappelijken grondslag bieden voor de ervarings

waarheden, die zich in zijn lectuur aan hem opdrongen. Dit 

probleem heeft hij in die jaren met zich zelf uitgevochten, en 

hij kwam tot het besluit, dat zekerheid niet te bereiken is. 

Daarom liet hij het later rusten. Als een onmogelijkheid echter 
heeft hij hetgeen de IJslandsche bronnen over bovennatuurlijke 

waarnemingen vermelden, nooit beschouwd. 

Maar het wetenschappelijke werk ging voor. Geregeld publi

ceerde hij nu de resultaten van zijn onderzoekingen over roman

tische saga's in het Zweedsche Arkiv en tegelijk begon hij zijn 
reeks studiën in Nederlandsche tijdschriften over moderne Scan

dinavische letterkunde. Zijn eerste artikelen op dit gebied liepen 

natuurlijk over Ibsen: Peer Gynt en Kleine Eyolf. Weldra be

reikte hem ook een verzoek van de redactie der Altnordische 

Saga-Bibliothek, om een uitgave der <)rvar-Oddssaga in haar 
collectie voor te bereiden. Hij voldeed aan deze uitnoodiging 

en in 1892 verscheen dus de tekst van een der vroeger door 

hem uitgegeven handschriften opnieuw, thans voorzien van 

verklarende noten. Van dit soort werk hield hij niet; daartoe 

was de natuurlijke aandrang om de diepte te zoeken bij hem te 

sterk. Het kostte hem moeite zich te gedragen alsof de vraag
stukken die een sterk gevariëerde overlevering moet meebrengen, 

in het geheel niet bestonden. Met meer liefde moet hij gewerkt 

hebben aan de uitgave van een tweede saga, de Bjarnarsaga 

Hitdrelakappa, die hij, met opdracht aan zijn promotor Sijmons, 
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in 1893 te Halle liet verschijnen, en nu niet in de Altnordische 

Saga.Bibliothek. Nu was hij geheel vrij en kon zijn tekst in· 

richten, zooals hij wilde. Op grond van de verhouding der 
handschriften, stelde hij ditmaal een critischen tekst op en drukte 

daarbij de varianten volledig af. Bovendien schreef hij een be· 

langrijke inleiding, waaruit zijn voorliefde voor vergelijkend 

bronnenonderzoek opnieuw duidelijk blijkt. 

In het jaar 1900 verscheen het derde groote werk uit zijn 

Leeuwardenschen tijd, de uitgave der Grettissaga Asmundarsonar, 
ditmaal weer in de Altnordische Saga.Bibliothek. Jaren lang 

had hij eraan gewerkt. Niet ten onrechte noemde Finnur Jónsson 1) 

dit werk Boer's smartekind. De handschriften, die hij noodig 

had, waren voor hem in de bibliotheek van het Friesch Ge· 
nootschap gedeponeerd, en ieder vrij oogenblik, dat niet door 
de zorgen voor zijn ambt en zijn gezin in beslag genomen werd, 

of dat hij op zijn nachtrust kon uitsparen, besteedde hij met 

koortsachtigen drang aan de voorbereiding dezer uitgave. Daarbij 

kwam de sloopende gedachte, dat zij hem nooit zou kunnen 

bevredigen. Want de redactie der Saga.Bibliothek verlangde nu 
eenmaal één enkelen tekst, en dien nog wel in een genormali. 

seerde spelling, die met Boer's inzichten over den geleidelijken 

groei der overlevering in lijnrechte tegenspraak kwam. Het was 

al heel veel, dat hij in een aanhangsel enkele bladzijden met 

variae lectiones geven mocht. Dat de inleiding niet te uitvoerig 
moest zijn, kwam er minder op aan, daar hij zijn opvattingen 

over de geschiedenis der overlevering te voren al in enkele 

tijdschriftartikelen had medegedeeld. Hij zet daar het mes der 

inwendige critiek in den geschreven tekst, onderscheidt opeen· 

volgende interpolatoren, voor ieder van wie hij op voor hem 
kenmerkende wijze een eigen karakter vaststelt. Hij had behoefte, 

om overal persoonlijkheid aan het werk te zien. Deze zelfde 
behoefte had hem waarschijnlijk onder alle IJslandsche saga's 

juist de Grettissaga doen uitkiezen. De altijd alleen staande man, 

1) Finnur Jónsson aan R. C. Boer, 19.5. 1898. 
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die alleen van zijn eigen kracht leeft, de eenzame en onbuigbare 

vogelvrije in de binnenlanden van IJsland, moest hem aantrekken. 
Daarbij kwam dan nog de sterke beteekenis van het boven
natuurlijke in deze sage, en haar innerlijk verband met Boer's 
vroeger werk over de saga van Bjorn Hitdrelakappi. 

c 
Toch beantwoordde hetgeen hij in die jaren voortbracht niet 

aan de stoute droomen, waarmee hij na zijn promotie aan het 

werk was gegaan. Hij had zich een uitgave gedacht van een 
heele reeks Fornaldarsogur, waarvan de meeste sedert 182<J niet 

c 
opnieuw uitgegeven waren. Maar voor iets van zoo grooten 

opzet ontbrak hem de tijd. Wat hij leverde eischte al een bijna 

bovenmenschelijke inspanning. Ook dacht hij wel eens over het 

verbeteren van zijn maatschappelijke positie. Hij solliciteerde 

naar een betrekking aan het gymnasium te Groningen, doch 
stelde hooge eischen en werd niet benoemd. Toen het direc
teurschap aan de Hoogere Burgerschool te Hoorn openkwam, 

stelde hij daar ter plaatse een onderzoek in; de positie leek 

hem niet zeer aantrekkelijk en hij maakte er niet verder werk 
van (1893). 

Groote voldoening verschafte het hem, toen hij in 1894 als 
privaat-docent in het Oudnoorsch aan de Groningsche Universiteit 
werd toegelaten. AI geruim en tijd droeg hij het plan om dit 

privaat-docentschap aan te vragen bij zich om, en de Heer 

Sijmons, die zelf geen tijd had om de vroeger door hem gegeven 

Oudnoorsche colleges geregeld voort te zetten, moedigde hem 
daartoe ook aan, maar het kostte eenige moeite om den Leeu
wardenschen rooster voor dit plan pasklaar te maken. Tenslotte 

gelukte dat toch, en den 13en October 1894 opende hij zijn 

lessen met een rede over de "Studie van het Oudnoorsch". Hii 
toont hier het geheele veld der Oudnoorsche letterkunde te 
overzien, en over die onderdeelen, waar hij zelf studie van 
gemaakt had, een persoonlijke opvatting te hebben; waar hij 

nog niet tot zulk een studie gekomen was, sluit hij zich bij de 

algemeen heerschende meening aan. Zoo doet het wonderlijk 

aan hem te hooren verklaren, dat de Nibelungensage "zeker 

J 
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voor een groot deel, misschien geheel, Duitsch van oorsprong is"; 

eenmaal tot eigen onderzoek van die stof gekomen, zou hij dat 
juist andersom zeggen. Maar zoo lang Boer zich niet zelf in iets 
verdiept had, was hij orthodox en conservatief. Wat het meest 
in zijn openingsrede treft, is de vurige liefde, die hem voor de 

oude Scandinavische litteratuur bezielt. Met datzelfde vuur gaf 

hij gedurende een aantal jaren zijn onderwijs aan de Groningsche 

academie. Wanneer hij later over dien tijd sprak, stonden de 
dagen, dat hij naar Groningen moest, altijd als de lichtpunten 
voor zijn geest. Zelfs heeft hij er wel over gedacht, college in 

het moderne Deensch-Noorsch te geven. 

Intusschen naderden beter tijden. In het eind van 1899 was 

zijn vriend Uhlenbeck, die als buitengewoon hoogleeraar aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam zoowel het Oudger
maansch als het Sanskrit onderwees, naar Leiden vertrokken 
als opvolger van Cosijn. Men wilde nu te Amsterdam liever 
één gewoon hoogleeraar dan twee buitengewone zoeken, en het 

spreekt van zelf, dat aan Boer gedacht werd. Maar al was hij 
leerling van Kern, sanskritist voelde hij zich in geenen deele. 
Hij heeft zich toen de vraag moeten stellen, of hij het aandurfde, 
het onderwijs in dat veelomvattende vak op zich te nemen. Hij 

begreep, dat men van hem, die bij uitstek als germanist gequali

ficeerd was, niet verwachtte, dat hij zich met even groote onaf

hankelijkheid op het gebied van het Sanskrit zou leeren be
wegen. Publicaties zou men van hem, althans aanvankelijk, niet 
verlangen. Voor hem zelf had het onderwijs in het Sanskrit wel 
aantrekkelijkheid; hij voelde, dat hij zich met genoegen daarvoor 

bekwamen zou en dat hij het allerminst als een lastpost zou 

beschouwen. Hij meende dan ook een benoeming voor Oud
germaansch en Sanskrit te mogen aannemen, wanneer die hem 
ten deel viel. 

Het moet voor Boer een groote dag in zijn leven geweest 
zijn, toen hij te Amsterdam als opvolger van den Heer Uhlen

beck werd aangewezen. Zoo was hij dan eindelijk van het 

drukkend schoolonderwijs bevrijd en kon hij zich geheel gaan 
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geven aan een werk, dat hem lief was. Op 26 Maart 1900 sprak 

hij zijn inaugureele rede uit: "Vergelijking en Karakteriseering". 

Was het wonder, dat hij op dezen dag het liefst spreken wilde 
over hetgeen hem het innigst aan zijn studievak verbond, dat 
hij een karakteristiek geven wilde vooral van de psyche der 

Noormannen uit den sagatijd ? En dat hij daarbij het meest naar 

voren bracht hun ontembaren drang om zich zelf te zijn? 

Voortaan kon hij zelf ook aan dien drang toegeven. 
Het onderwijs in het Sanskrit heeft hem dat niet onmogelijk 

gemaakt. Hij achtte het zijn plicht zich grondig in dat vak in te 
werken. En dat viel hem niet gemakkelijk. Hij behoorde niet 

tot die menschen, die zich met gemak een breede talenkennis 

verwerven, en die als van zelf vocabulaire's en paradigmata in 
zich opnemen. Integendeel, hij beklaagde zich in dit opzicht 
dikwijls over zijn geheugen. De stof moest voor hem doorleefd 
zijn, wilde hij haar vasthouden. Met stoeren ijver ging hij aan 

het werk. Hij verdeelde zijn tijd aanvankelijk zoo, dat hij het 

halve jaar aan het Oudgermaansch, en de andere helft aan het 

Sanskrit wijdde. Hij las in dien tijd heel wat Sanskrit door, ook 
uit de Veda's, en trachtte in de Oudindische beschaving door 
te dringen. Bij zijn onderwijs in het Sanskrit stond hij dan ook 
veelal onafhankelijk tegenover de opvattingen van grammatici 

en commentatoren. Hij hield van het oude Indië en bewonderde 

het, en daardoor was ook dit onderwijs van hem bezielend. 
Zijn leerlingen hadden niet het gevoel, dat het voor hem eerst 
in de tweede plaats kwam. Maar zelf, al verschafte de studie 
van het Sanskrit hem veel genot, betreurde hij het, dat zij hem 

van andere bezigheden, die vruchtdragender konden zijn, terug

hield. Hij gevoelde, dat hij op het gebied van het Sanskrit nooit 

tot publiceeren zou kunnen komen. Daarom verheugde het hem, 
toen de Amsterdamsche gemeenteraad in 1908 hem van het 
onderwijs in dat vak onthief, door ons medelid Faddegon aan 
te wijzen, om het van hem over te nemen. Intusscben kon hij 

zelfs in zijn laatste levensjaren nog voor zijn ~enoegen met een 

Indischen tekst bezig zijn. Maar den vollen zin van het Indische 
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taitvamasi kon hij toch alleen vatten wanneer hij zich in het 

Oudnoorsch verdiepte. 

Onder de germanisten had hij reeds voor zijn optreden te 
Amsterdam een eervolle plaats veroverd. Finnur Jónsson, die 
de proeven zijner Gretla-uitgave gelezen had, liet hem weten, 

dat hij hem beschouwde als een van hen, die buiten Scandinavië 

volgens de gezondste methoden werkten I). Eerbewijzen had hij 

in ons land reeds ontvangen. Andere, ook buiten onze lands
palen, zouden volgen. In 1888 werd hij lid van het Friesch 
Genootschap 2), in 1893 van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde, in 1897 van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap 

van Kunsten en Wetenschappen. Daarop volgde in 1906 zijn 

benoeming tot lid van deze Academie. In hetzelfde jaar werd 
hij in Denemarken geëerd door zijn verkiezing tot lid van het 
Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Het Bókmenntafjelag Islands 
maakte hem in 1916 tot zijn eerelid, de Fransche regeering stelde 

hem in 1925 aan tot Officier de l' instruction publique, en in 

1929 ontving hij zijn benoeming tot buitenlandsch lid der Societas 

Scientiarum Fennica te Helsingfors. Een tiental dagen voor zijn 
heengaan ontving hij het commandeurskruis der tweede klasse 
van de Dannebrog-orde. 

In Kopenhagen, waar hij nu meer dan vroeger heen reizen 

kon, was hij een gaarne geziene en met onderscheiding ontvangen 

gast. Ook zijn vjlkgenooten in Zweden en Noorwegen bezocht 
hij af en toe. Scandinavische geleerden, die in Nederland kwamen, 
waren naar Leeuwarden gereisd om Boer te ontmoeten, en later 
te Amsterdam ontving hij velen van hen in zijn woning. Corres

pondentie voerde hij, meer of minder geregeld, met Sophus Bugge, 

Moltke Moe en Magnus Olsen, Axel Kock en L. Fr. Läffier, 
Vilhelm Thomsen, Finnur Jónsson en Verner Dahlerup, Björn 
M. Olsen en Alexander Jóhannesson; onder de niet-Scandinaviërs 
vooral met OUo Jiriczek en W. A. Craigie. In Amsterdam had 

hij bovendien het voorrecht den vriend te vinden, met wien hij 

1) Finnur Jónsson aan Boer, 22.2.1900. 
') In 1903 hield hij op lid van het Friesch Genootachap tel:ijn. 
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tot diens dood door innige banden verbonden is geweest, namelijk 

J. J. A. A. Frantzen, die eerst zijn buurman in de Vondelstraat, 

later zijn Utrechtsche ambtgenoot was. Met hem besprak hij 
voortaan de problemen, waarmede hij zich bezighield en de 
nieuwe wegen, die hij ontwaarde. Ook hielp Frantzen hem, zoo 

noodig, om zich schriftelijk uit te drukken in het Ouitsch, de 

taal waarvan hij zich voor zijn buitenlandsche publicaties bediende, 
totdat hij zich de kunst om Deensch te schrijven had eigen 
gemaakt. 

Bij allen publicistischen arbeid is voor Boer in Amsterdam zijn 
onderwijs altijd nummer één geweest. Dit achtte hij zijn plicht 

en hij vervulde dien met de meeste opgewektheid. Zijn eigen 

werk liet hij liggen, wanneer het erom ging colleges voor te 

bereiden of een leerling of promovendus verder te helpen. Aan 
zijn colleges besteedde hij een zeldzame zorg. Alles werd op
geschreven, aan het oogenblik en het toeval werd niets overgelaten. 

Zijn geheugen wantrouwde hij, en eens, toen hij zijn dictaat 

niet bij zich had, zegde hij het college af. Buiten zijn studeer
kamer, en zijn huis, liet hij zich niet gauw gaan, ook niet in de 

collegezaal. Hij voelde zich dan niet volkomen vrij, niet geheel 
zich zelf. De voordracht was duidelijk, gelijkmatig en niet met 

veel afwisseling, in schijn zonder gemoedsbeweging, voor zijn 

toehoorders dikwijls te vlug. Want wanneer hij buiten zijn aller

eigenlijkste sfeer in ontroering kwam, had dit bij hem ten gevolge, 
dat hij zich steeds dieper in zich zelf terugtrok. Wie hem bij 
zijn onderwijs nauwkeuriger gadesloegen, konden echter aan een 
enkele intonatie, aan een enkelen oogopslag bemerken, dat er 

iets in hem omging. En de wijze. waarop hij het lokaal verliet 

deed blijken, dat hij in hevige gemoedsontroering had verkeerd. 
Hij gaf namelijk, ook op zijn colleges in de universiteit, het beste, 
dat hij bezat, liefst datgene wat hij juist doorleefd had, de 
resultaten van zijn jongste onderzoekingen. En in den gedachten

gang, die hem tot die resultaten geleid had, liet hij zijn toehoorders 

deelen. Hij voelde het als een soort plichtverzuim iets te geven, 

dat niet geheel uit hem zelf voortkwam, of iets dat zij ook elders 
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vinden konden, bijvoorbeeld dat hij zelf reeds in druk had 

laten verschijnen. Vandaar de innige samenhang tusschen zijn 

onderwijs en zijn productie. Het encyclopaedisch element ontbrak 
in zijn onderwijs geheel, maar daarvoor in de plaats gaf hij 
methode. Wie bij hem geleerd had, had een der eersten van 

zijn vak aan het werk gezien. 

Dit alles geldt vooral van het philologisch deel van zijn onderwijs, 

dus dat aan de candidaten. De linguïstiek trok hem minder aan, 
en de candidandi leerden daardoor in hem nog niet den man 
kennen, die hij eigenlijk was. Jaren lang hield hij zich aan de 
linguïstische opvattingen, waarin hij zelf groot gebracht was, 

slechts somtijds door scherpe critiek de onafhankelijkheid van 

zijn geest toonende. Later echter kon hij den onpersoonlijken 

factor, die in zijn taalkundig onderwijs overgebleven was, niet 
meer verdragen, en schiep hij zich ook op dit terrein een eigen 
leer. Dat was in den tijd, dat hij kwam tot het schrijven van 

zijn Oergermaansch en zijn Oudnoorsch Handboek. Intusschen 

stelde hij, ook ten aanzien van de grammaticale kennis, aan 

zijn leerlingen zeer hooge eischen, en daar hij in deze stof 
niet zijn heele ziel leggen kon, bleef hij hierin voor hen meestal 
een vreemde, en waren zij bevreesd voor hem. Wel sloot die 
vrees bewondering voor zijn strenge methodiek niet buiten. 

Na het candidaats veranderde dat, althans bij degenen, die 

voor zijn studievakken belangstelling hadden. De toenmalige wet 
stelde kennis van het Middelhoogduitsch of van het Angelsaksisch 
verplicht voor het doctoraal-examen in de Nederlandsche letteren. 
Oudnoorsch kon alleen maar liefhebberijvak zijn, maartoch werden 

de colleges, die hij over die taal gaf, al spoedig door een aantal 

studenten gevolgd. Daar hij vóór het candidaats reeds zooveel 

kennis van historische grammatica had geëischt, behoefde hij 
daarna voor geen der drie germanistische vakken daar meer 
veel tijd aan te besteden. Hij hielp zijn leerlingen over de 
eerste taalmoeilijkheden heen - bij het Middelhoogduitsch achtte 

hij dat niet eens noodig - en gaf verder philologisch-critisch 

onderwijs, bij voorkeur over Eddaliederen, of over Beowulf, of 
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over de Oudhoogduitsche taalresten en de in het Middelhoog

duitsch vertegenwoordigde heldenstof. Wat hij dan mededeelde 

was alles het resultaat van eigen onderzoek, dikwijls van onderzoek 
waar hij juist midden in zat. De historie van zijn productie in 
die jaren is ook die van zijn onderwijs. Wanneer hij eens een 

jaar een enkelen leerling had, met wien hij verder meende te 

kunnen komen dan de eigenlijke colleges toelieten, dan ontving 

hij dien liefst op zijn studeerkamer, en liet hem daar nog 
inniger deelen in den arbeid van zijn geest. Daar hield hij ook zijn 
enthousiasme niet meer terug en vierde hij zijn wetenschappelijken 
hartstocht. Wien hij dit vertrouwen schonk beschouwt die uren 

in Boer's studeervertrek onder de rijkste van zijn leven; voor 

den leermeester behoorden zij zeker tot de gelukkigste. 

AI in de eerste jaren na zijn intrede te Amsterdam begint zijn 
werkzaamheid op het gebied der Germaansche heldensage. 
Zijn uitgangspunt daarbij was de l>ihrekssaga, waar hij zich ook 

vroeger al mede beziggehouden had, en de naaste aanleiding 

was een verzoek der redactie van De Gids om een opstel te 

schrijven over de bronnen van Richard W agner' s Ring des 

Nibelungen. Zoo werd de Nibelungensage de heidenstof, die hij 
het eerst aan een onderzoek onderwierp. Hij begon met het 
publiceeren van enkele voorstudiën. Toen kwamen in 1905 zijn 

artikelen over de Nibelungensage in het Zeitschrift für deutsche 

Philologie, waarop in 1906 het eerste deel van zijn "Unter

suchungen über den U rsprung und die Entwicklung der Nibelungen

sage" volgde; in 1907 en 1909 sloten hier een tweede en derde 
deel bij aan. Toen Boer met deze studiën begon, voorzag hij 
in geenen deele, waartoe zij hem leiden zouden. De inzichten, 

die hij meedeelt, waren bij den aanvang nog lang niet af. Het 

werk is dan ook niet als een eenheid opgebouwd, de lezer leeft 
in den groei van des schrijvers gedachten mee. In het eerst 
spreekt nog duidelijk de neiging om zich in het algemeen bij 
heerschende inzichten aan te sluiten, en alleen die punten op 

den voorgrond te stellen, waar iets nieuws te brengen is; aan het 

einde staat de schrijver voor ons als de volkomen revolutionnair, 
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als de beeldenstormer, die geen enkele geheiligde traditie heel 

gelaten heeft. Door den loop, dien zijn gedachtengang genomen 

had, was hij daartoe van liever lee gebracht. Volkomen onaf
hankelijk was hij daarbij altijd gebleven, ja steeds meer geworden. 
Zelfs zijn heftigste tegenstanders moesten voor zijn volstrekte 

oorspronkelijkheid eerbied gevoelen. 

Boer's methode is in de eerste plaats, wat hij van haar ver

langde: exact. Hij gaat tot de bronnen en vraagt, wat zij te lezen 
geven. Hij breekt dus met de bij sagenonderzoek maar al te 
welig tierende speculatieve methode. De mythologische interpretatie 

was weliswaar voorbij, waar daarvoor was iets in de plaats ge

komen, dat Boer niet minder verderfelijk achtte: de neiging om 

de bewaarde bronnen, als late loten der overlevering, ter zijde 

te leggen, en tegelijkertijd te opereeren met hypothetische voor
stadia, die gereconstrueerd konden worden, en wier opeenvolging 
de eigenlijke wording der "sage", die ongrijpbare grootheid, 

moest illustreeren. Hij doet anders. Hij zet alle bronnen der 

Nibelungensage naast elkaar, vergelijkt ze met zeldzame scherp

zinnigheid tot in hun meest minutieuze bijzonderheden, en komt 
tot het resultaat, dat de heele ontwikkelingsgang der sage in 
de bronnen af te lezen is. Zoo won hij, wat hij altijd zocht: 
persoonlijkheden. Iedere bron was het werk van één man en 

hij trachtte daarvan een levend mensch te maken, die gedacht 

en gevoeld had, en dien hij om zijn werk Of kon respecteeren 
Of niet. Door zijn onwrikbaar vastleggen van eens gewonnen 
grondslagen en door het gestadig voortbouwen daarop, ontstond 
het groote gebouw, dat zoo kenmerkend is voor Boer's con

structieven geest. 

Uit de sterk op den voorgrond tredende figuur van Hagen 

leidt hij af, dat de Bourgondische vorsten eerst later in de sage 
opgenomen zijn en zoo verbreekt hij ieder oorspronkelijk ver
band tusschen de Nibelungensage en de historische gebeurte
nissen der vijfde eeuw. De sage is uit het noorden gekomen 

en dat verband is eerst later in Duitschland gelegd. Oorspron

kelijk is zij een sage van strijd tusschen zwagers, en de Engelsche 
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Finnsage geeft ons te kennen, hoe zij er vóór de opneming der 

Bonrgondiërs uitzag. In de Nibelungensage heeft al vroeg ver· 
dubbeling van dit motief plaats gehad: Attila doodt Hagen, maar 

al eerder heeft Hagen Sigurd gedood. De verbinding met het 
voorafgaande Sigurdsprookje kwam eerst vrij laat tot stand. Het 

is deze verbinding, waaruit de figuur van Brynhild groeide, die 

voor de latere poëzie van zoo overwegende beteekenis werd. 

Om dezen ontwikkelingsgang aan te toonen, oefende Boer een 
scherpe inwendige critiek op zijn bronnen uit. Het kenmerkendst 

is voor hem in dit opzicht de wijze, waarop hij in de over· 
levering der Dihrekssaga twee oudere bronnen meent te kunnen 

aanwijzen, die daar voortdurend elkander afwisselen; soms heeft 

de overgang midden in een zin plaats. Die twee zelfde oude 
bronnen vindt hij later in het Nibelungenlied terug, doch de 
saga heeft ze zuiverder bewaard dan het epos. Vandaar dat hij 
voor de Jliorekssaga, of de Saksische overlevering, tegenover 

het Zuidduitsche Nibelungenlied een eereplaats opeischt. De 

wording van dit speelmanslied gaat hij nauwkeurig na in het 

tweede deel van zijn werk. Het derde wijdt hij aan den Nibe· 
lungencyclus in de Edda, en hier, waar hij tegenover werkelijke 
groote persoonlijke poëzie staat, treft zijn werk den lezer het diepst. 

leder punt uit Boer's werk, dat ik even op den voorgrond 

stelde, beteekent een nieuwe stoot tegen destijds bijna algemeen 

gehuldigde opvattingen. Hij had dan ook voorzien, dat critiek 

niet uitblijven zou, vooral in Duitschland, waar hetgeen Boer 
aantastte, als een bij uitstek eervolle nationale traditie werd 
beschouwd. Toch vond hij zelfs daar bij een enkelen criticus 
bij val I). En dat zeker terecht. Boer's werk beteekent methodisch 

een geweldigen vooruitgang op alles wat zijn voorgangers ge· 

leverd hadden, en in zijn conclusies is veel, dat door de feiten 
gedicteerd wordt. Maar men werd licht sterker getroffen door 
het aanvechtbare in zijn leer. Zijn bronnenonderscheiding in de 

I) W. Golther, Literalurblatl fü,. germ. 1/nd rom. Philologie 1908, 3 vgg., 
1909, 97 vg., en elders. 
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I>î"rekssaga en de Volsungasaga, zijn opvatting over de Brynhild. 

figuur moesten tot tegenspraak prikkelen. Ik wees erop, hoe 
Boer achter iedere individueeIe bron een persoonlijkheid zoekt. 
Maar zijn geest, waarin de mathematische aanleg zich nimmer 
verloochende, construeerde die persoonlijkheden naar de eischen 

eener strikte logica, die men den ouden fabulatoren niet stellen 

kan. Een incongruentie beteekende voor hem een dubbele bron, 

niet een misschien psychisch verklaarbare afwijking van de 
logica. Hij was allerminst ongevoelig voor overgangen en nuan
ceeringen, maar constructief werkte hij er nooit mee. De critiek 

kon hem in dit opzicht verwijten doen. Hij trok zich dat aan, 

te meer omdat die gepaard gingen met een niet gering tekort 

aan waardeering voor het vele positieve, waarmede hij de weten
schap verrijkt had. V oorloopig echter meende hij haar niet beter 
te kunnen bestrijden dan door den arbeid voort te zetten. 

Het Nibelungenlied bracht hem tot het bestudeeren van den 

Middelhoogduitschen Kûdrûn, en in 1908 publiceerde hij zijn 

onderzoekingen over de Hildesage. Reeds was toen een enkele 

van zijn voorstudiën over den z.g. Gotischen sagencyclus ver
schenen, waar het slotgedeelte der Nibelungensage hem als van 
zelf toe geleid had. In 1910 zette hij op dit nieuwe werk de 

kroon met zijn tweede boek over de heldensage, "Die Sagen 

von Ermanarich und Dietrich von Bern". Nog twee jaar, en 

het derde sloot hier waardig bij aan, "Die altenglische Helden
dichtung, Beowulf". Al dit werk is in karakter zeer na verwant 
aan zijn Nibelungenstudiën, maar het is beheerschter geworden. 
Hij overziet zijn stof nu volkomen bij den aanvang, en het 

geheel wint daardoor aan evenwicht. De methode blijft altijd 

dezelfde, zijn bronnencritiek even scherpzinnig, de afleiding van 

zijn conclusies even strak logisch. Daardoor besluit hij soms 
tot het bestaan van een oervorm der sage, die nauwelijks inhoud 
heeft. Het minst geldt dit bezwaar voor zijn boek over Beowulf, 

waarin zijn crhische en zijn constructieve eigenschappen misschien 

het helderst in het licht treden. Hij zag, dat bij de behandeling 

van dezen uiterst moeilijken tekst de onderzoekers altijd over 
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het eerste noodige heengeloopen waren, namelijk een ontleding 

van het overgeleverde Angelsaksische gedicht. Men ging ver
gelijken met Deensche en IJslandsche bronnen en vergat naar 
de lagen te zoeken, die in het epos zelf te onderscheiden 
waren. Boer ging op den tekst turen, zag er ergens, waar 

tweemaal hetzelfde verteld wordt, een naad in, en kon toen 

verder het geheel uiteen tornen. Zoo vond hij een opeenvolging 

van dichters, die den tekst een voor een hadden bijgewerkt. 

Nu wist hij dus, wat oud en wat jong in de Angelsaksische 
overlevering was, en kon de vergelijking met andere bronnen 
vruchtdragend worden. Zijn bewijsvoering is hier zeldzaam 

klemmend, en hij heeft daarmede het Beowulf-onderzoek blijvend 

in nieuwe banen geleid. 

Intusschen was na het verschijnen van het werk over Erma
narik en Diederik van Bern de critiek met nieuwe heftigheid 
losgekomen. Het ongeluk van Boer was, dat zijn aandacht de 

waardeering, die hem ten deel viel, licht voorbij zag en de 

aanvallen onder een vergrootglas legde. Daar kwam bij, dat hij, 

die zijn werk en zijn persoon vereenzelvigde, en die hetgeen 
hij meende bewezen te hebben, ook als onaantastbare waarheid 
beschouwde, die aanvallen ook als tegen hem persoonlijk en 
tegen de waarheid gericht gevoelde. Daardoor vergat hij, dat 

met name in de Duitsche critiek een bepaalde toon en wijze 

van uitdrukking niet ongebruikelijk was, welke men zich hier 
te lande niet zou veroorloven. Boer noemde een smaadschrift 
wat ginds alleen als een scherp afwijzende critiek beschouwd 
werd, en nam alles wat hem in vaak laatdunkende besprekingen 

tegemoet gevoerd werd, letterlijk op. Toen het hem te machtig 

werd, gaf hij een brochure in druk uit, die bepaaldelijk tegen 

den Berlijnschen hoogleeraar Heusier gericht was, en waarin hij 
de grondbeginselen van zijn methode in uiterst scherpe be
woordingen uiteenzet. Hij staat hier als de sageheld, dien na 
den massastrijd nog de tweekamp wacht. Van dat oogenblik af 

verbrak hij zijn betrekkingen met de Duitsche wetenschap. Hij 

besloot te trachten, zich voor zijn buitenJandsche publicaties 
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te leeren bedienen van de Deensche taal, en na eenige jaren 

slaagde hij daar ook in. Ook achtte hij zich voortaan van den 

plicht ontslagen om kennis te nemen van alles wat in Duitschland 
op zijn vakgebied verscheen. Dit was in zooverre jammer, omdat 
het hem daardoor ontgaan is, hoe hij allengs meer waardeering 

ook in Duitschland begon te ondervinden, zij het dan ook niet 

in de eerste plaats te Berlijn. Wees men hem daarop, dan 
scheen hij het nauwelijks te verstaan, en hevig verbaasd was 
hij, toen hij vernam, dat een zijner felste en belangrijkste 
tegenstanders daarginds hem in een gesprek "einen der in
telligentesten Köpfe Europas" had genoemd. Zeldzaam heftig 

waren dan ook Boer's gevoelens voor de Gealliëerden in de 

oorlogsjaren, en dat het jaar 1915 in zijn wetenschappelijke 
productie het armoedigste is, hangt met die geweldige gemoeds
beweging samen. Toch had hij met de Fransche wetenschap 

nooit andere aanraking gehad dan zijn vriendschap voor den 

heer Gustave Cohen, die aan de Amsterdamsche Universiteit 

gedurende enkele jaren het Fransch doceerde, een vriendschap, 

die hij ook na diens vertrek tot aan zijn dood toe onveranderd 
bewaarde. 

Na den Beowulf nam Boer van de heldensage afscheid; alleen 
heeft hij in 1924 nog een zeer uitvoerige studie over de Skjol

dungenpoëzie laten verschijnen. De voorstudie voor zijn Edda

uitgave begon hem nu in beslag te nemen. Reeds dadelijk was 
hij te Amsterdam begonnen in de Edda te werken. In de jaren 
1904 tot 1907 verschenen zijn studiën over een aantal Eddaliederen. 
Ook hier onderscheidt hij telkens met zijn gewone scherpzinnig

heid een opeenvolging van dichters, die den tekst onder handen 

hebben genomen. Ook hier kenmerkt hem de neiging om bij 
de oude poëten een zelfden logischen zin te onderstellen als 
hij zelf bezat. Daardoor kon hij het verwijt van hypercritiek 
niet ontgaan, Met zijn heele persoon stond hij ook nu voor zijn 

eigen inzichten in de bres, en dit was het begin van het ver

breken van banden, die hij tot dus verre onder de innigste van 

zijn leven had gerekend. Na de voltooiing van zijn werk over 
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de heldensage, wendde hij zich met nieuwen lust tot zijn studie 

der Eddapoëzie. Het eerste belangrijke resultaat daarvan waren 
zijn "Studiën over de metriek van het alliteratievers", in 1916 
in de verhandelingen dezer Academie verschenen. Toen ik hem 
bij zijn vijfentwintigjarige ambtsherdenking in 1925 namens zijn 

oud-leerlingen mocht toespreken, heb ik dit boek zijn mooiste 

werk genoemd. En later heeft het mij meer dan eens getroffen, 

dat anderen, die met zijn werk vertrouwd zijn, er evenzoo over 
denken. Ik waag dan ook de uitspraak, dat hij hiermede het 
geniaalste van zijn levensarbeid geleverd heeft. Nergens heeft 

het samengaan van zijn scherp denkenden geest en zijn kun

stenaarsaanleg tot zulk een volkomen eenheid geleid. Zijn levend 

gevoel voor poëzie, zijn innige muzikaliteit en zijn beheerschend 

verstand worden hier een onscheidbaar geheel. Vandaar de 
groote evenwichtigheid. Zijn materiaal neemt hij uit de gansche 
Oudgermaansche nalatenschap: Edda, skaldische verzen, Angel

saksische en Oudhoogduitsche poëzie. Ieder vers wordt naar 

zijn positie onderscheiden, binnen het vers onderscheidt hij weer 
de opeenvolgende maten, de verzen vereenigt hij tot vers paren 
en halve strofen. De metrische geaardheid van ieder vers in 
iedere positie wordt vastgesteld en uit de gewonnen resultaten 

worden door statistisch onderzoek regels voor het gebruik der 

dichters afgeleid. Het tot dusverre gangbaar stelsel der Oud

germaansche metriek, waaraan de naam Sievers verbonden is, 

was hiermede omvergeworpen. Voor de uitgetelde syllaben met 
en zonder accenten, wier veelheid van combinaties wel tot 
rekenkundige, maar nooit tot rhythmische eenheden konden 

leiden, stelde hij de rhythmische eenheid van de "maat" in de 

plaats. Waar men rekensommen had gemaakt, liet hij weer poëzie 
vloeien, en dat door een haarfijn, bijna peuterig schijnend me
thodisch onderzoek: dit was zijn gouden sleutel, die den toover
berg opende. Zoo heeft hij ons de oude dichters teruggegeven. 

Zoo toonde hij meteen. dat ons het recht niet toekomt, om naar 

door ons opgestelde regels de oude pOëtische teksten te wijzigen. 

Na al zijn studiën over de Edda, hetzij van tekstcritischen, 
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hetzij van metrischen aard, wilde hij zijn resultaten ook practisch 

toepassen door een uitgave van den volledigen tekst der Edda

liederen te bezorgen. Omtrent enkele goden liederen en bijna 
den geheel en heroïschen cyclus stonden zijn inzichten reeds 

vast; het gedeelte, waarover hij zich nog een oordeel vormen 

moest, was dus niet zoo heel groot. In 1913 was het manuscript 

gereed, het zou 1922 worden, voordat het in druk verscheen. 

De uitgever van zijn geschriften over de heldensage zag tegen 

het ondernemen van zulk een groot werk op; de prijs zou nood. 
zakelijk hoog worden, en men was in Duitschland bezig met 

den druk van een Edda-uitgave van bescheidener omvang, die 

voor onderwijs-doeleinden voldoende mocht worden geacht. 

Gedurende de oorlogsjaren was een uitgave in Duitschland on
mogelijk, en hij wenschte die zelf ook niet meer. Hij beproefde 
het in Zweden, maar ook daar durfde men het risico niet aan. 

Toen vond hij de firma H. D. Tjeenk Willink & Zoon te Haarlem 

bereid om de uitgave te ondernemen; er werd een oogenblik 

over gedacht, de inleiding en het commentaar in het Engelsch 

te laten vertalen, doch ten slotte werd de Duitsche tekst, gelijk 
Boer dien geschreven had, behouden. In 1922 was de druk 
gereed. De uitgave werd, wat de schrijver gewenscht had, iets 

anders dan al haar voorgangers sedert die van Sophus Bugge in 

1867, bij wien Boer aansloot. Zij gaf noch een critiekloozen 

herdruk van het voornaamste handschrift, noch een naar aange

nomen metrische regels, dikwijls met afwijking van de over

levering, opgesteld en tekst. In het algemeen staat Boer tegenover 

de handschriften conservatief, maar waar kennelijke fouten staan, 

verbetert hij naar eigen inzicht; soms treft hij zelfs door stoute 

conjecturen. Hoofdzaak is voor hem het historisch karakter der 
uitgave: hij ~il laten zien, hoe de liederen in den loop der 

tijden geworden zijn, zooals wij ze kennen. In den druk onder

scheidt hij dus de opeenvolgende dichters en interpolatoren, die 

hij in den tekst aan het werk meende te zien. In het commentaar 

licht hij zijn tekstcritische opvattingen toe. Hiermede was voor 

hem zijn werk over de Edda afgesloten en hij drukte dat uit 
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door in 1924, toen hij Rector-Magnificus der Amsterdamsche 

Universiteit was, een rectoraatsrede uit te spreken over "Het 

poëtisch karakter der Edda". Alleen vulde hij later dit gedeelte 
van zijn levenswerk aan, door uitvoerige studiën over de Snorra 

Edda te laten verschijnen. 

Tot de firma Tjeenk Willink, die zijn Edda uitgaf, was hij al 

enkele jaren eerder in relatie getreden. Zij had namelijk reeds 

in 1915 de uitgave op zich genomen van een reeks Oudger
maansche Handboeken, die Boer in samenwerking met Frantzen 
en Te Winkel in het NederIandsch wilde laten verschijnen. De 

sterke opleving van het nationaal besef in de oorlogsjaren wekte 

bij hem en anderen den wensch om zich voor het onderwijs 

van de gebruikelijke vreemde studieboeken onafhankelijk te 

maken. Men meende, dat in de Nederlandsch sprekende landen 
een voldoende afzetgebied voor dergelijke handboeken bestaan 

zou. De hier te lande veelal gebruikelijke Duitsche vaktermen 

zouden door Nederlandsche vervangen worden, en de moderne 

Germaansche taal, waarnaar in de eerste plaats verwezen werd, 

zou eveneens het Nederlandsch zijn. Dat deze nationale onder
neming mocht slagen, is in de eerste plaats aan Boer te danken; 
hij gaf er zich met zijn heele hart en al zijn werkkracht aan. 

In 1918 gaf hij zelf het eerste werk in de reeks, dat de grond

slag voor de latere moest vormen, het Oergermaansche Handboek, 

dat al in 1924 een tweeden druk beleefde. In 1920 volgde het 

Oudnoorsche Handboek. Ofschoon Boer stellig meer philoloog 
dan grammaticus was, en zijn sterke behoefte aan zuiver logische 

constructies hier wellicht nog duidelijker spreekt dan in zijn 

philologisch werk, zijn beide boeken belangrijk door hun oor

spronkelijkheid. Het meest werden zijn vakgenooten getroffen 

door zijn leer van de "spreekmaat", dat is de eenheid binnen 
het gesproken woord. Hij was op dit denkbeeld gekomen naar 

analogie van zijn "versmaat", die voor hem den grondslag der 

Oudgermaansche poëzie vormde, en hij leverde er één samen

vattende verklaring mee voor tal van taalverschijnselen, zooals 

hij tegelijkertijd in enkele tijdschriftartikelen nader toelichtte. 
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Vooral in de Scandinavische en de Engelsch sprekende landen 

trok Boer's grammatische arbeid de aandacht. Toch verschenen 

er geen vertalingen van zijn twee Nederlandsche handboeken, 
gelijk hij een oogenblik hoopte. De zeer hooge eischen, die zij 

aan den lezer stellen, schenen een ruimen afzet in het buiten· 

land buiten te sluiten. 

Dat men de uitgave van een reeks Oudgermaansche Hand

boeken in het Nederlandsch aandurfde, hing samen met de toe

neming van de universitaire studie der moderne talen in ons 
land. In 1911, jaren voordat deze vakken door de wet als met 

de klassieke en de Nederlandsche letteren academisch gelijk· 

waardig werden erkend, had het gemeentebestuur van Amster

dam leerstoelen voor de drie moderne talen ingesteld. Belangrijk 

was het aandeel van Boer in de voorbereiding van dit besluit 

geweest. Geen moeite had hij zich ontzien om met statistische 
gegevens aan te toonen, dat deze instelling de noodzakelijke 

uitgaven zou goedmaken. En weldra bleek, dat hij zich daarin 

niet vergist had; de toevloed van leerlingen was van den aan

vang af bevredigend. Maar het aantal studenten, dat zich onder 

Boer's gehoor bevond, nam hierdoor ook plotseling sterk toe. 
Dit kon hem slechts verheugen, want hij meende nu ook voor 

zijn eigen studievakken ruimer belangstelling te kunnen wekken. 

In dit vooruitzicht voelde hij sterk de behoefte aan uitbreiding 

van het voor philologische studie onmisbaar hulpmateriaal : 

boeken. Wat een universiteitsbibliotheek op één bepaald gebied 
bezit, kan uiteraard slecht!; weinig zijn, en zijn eigen boekerij, 

die hij altijd voor zijn studenten beschikbaar stelde, had hij 

ten slotte in de eerste plaats voor eigen gebruik noodig. Het 

mocht hem gelukken in 1912 een aanvankelijk bedrag van 1800 
voor aankoop van studieboeken te verkrijgen. Het aangekochte 
vormde, met de geschenken, die hij kreeg, den grondslag van 

de boekerij van het Oudgermaansch Seminarium, dat onder zijn 

leiding zou staan. Voor dit seminarium werd een der nieuwe 

localen van het universiteitsgebouw ingericht en hij zou hier 

zelf voortaan zijn colleges geven ook. Het moet voor hem een 
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groote voldoening geweest zijn, toen hij op 29 September 1913 

niet meer in zijn oude donkere, holle, witgekalkte collegekamer 
stond, maar in het ruime en warm aangekleede vertrek met 
boekenkasten aan de wanden, waar hij op dien dag het Oud. 
germaansch Seminarium opende met een rede, die èn van zijn 

grooten burgerzin èn van zijn liefde voor de wetenschap getuigt. 

Hij zou zich hier meer thuis voelen dan ginds. 

Intusschen was ook nog een ander plan bij Boer gerijpt. Hij 
begreep, dat Fransch, Duitsch en Engelsch, de examentalen, 
voorgingen; maar zou er voor het moderne Scandinavisch op 

den duur ook niet een plaats binnen het kader der hoogeschool 

te vinden zijn? De behoefte daaraan bestond nog niet, maar hij 

kon haar scheppen, en daarna haar uitspreken. Hij wilde, voor· 
loopig over het Deensch en zijn letterkunde, later wellicht ook 
over het Zweedsch college gaan geven, en zien, of hij voor die 
vakken voldoende belangstelling wekken kon. Bij het groote 

aantal studenten, dat hij thans bereikte, zou hem dat wel ge· 

lukken. Hij sprak gemakkelijk Deensch en mocht van een ambt· 

genoot te Kopenhagen vernemen, dat deze geen vreemdeling 
beter Deensch had hooren spreken dan hem. Maar hij was niet 
tevreden. Hij reisde naar Denemarken, nam daar spraaklessen, 

en spaarde geen moeite om ook de phonetische bijzonderheden 

der taal volkomen in zich op te nemen. In dien tijd leerde hij 

ook Deensch schrijven en in 1914 verscheen zijn eerste tijd· 
schriftartikel in die taal over den Deenschen stoottoon. In de 
Zweedsche taal bracht hij het niet zoo ver, maar de Zweedsche 
litteratuur kende hij even grondig als de Deensche en de Noor· 

sche, en in zijn laatste jaren had hij voor haar zelfs een bijzon. 

dere voorliefde. Zijn geheugen was voor litteratuur ontzaglijk 
sterk. Wat hij eenmaal gelezen had - en dat was veel - ver· 
gat hij nooit. Zelfs kende hij heele stukken uit zijn hoofd. 

Over het Deensch college te geven begon hij in 1915. Hij 

vereenigde toen enkele studenten op zijn studeerkamer, leerde 

hun de beginselen der Deensche taal en leidde hen in de 

letterkunde in. In 1918 liet hij zjjn Beknopte Deensche Spraak· 
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kunst verschijnen. Daarna kreeg hij nog een enkelen leerling, 

totdat hij in 1923 een groep van vijf bijeen had. Het Academisch 

Statuut, dat inmiddels tot stand gekomen was, en waar het 
Scandinavisch ook onder de doctoraalvakken genoemd werd, 
schiep de mogelijkheid, dat de noordelijke talen als bijvak, en 

zelfs als hoofdvak, gekozen werden. De ruimer vraag naar 

Deensch was dus wel te verklaren. In 1924 begonnen wat bij 

zijn studenten uit die jaren bekend stond als "de Donderdag. 
avonden". Hij ontving dan wekelijks de meergevorderde studenten 
(het aantal variëerde tusschen acht en twaalf) in zijn woning en 

hield hen den ganschen avond bij zich. Hij las dan Deensch 

en ook Zweedsch met hen. Van het onderwijs aan de beginners 

was hij thans ontheven, doordat in 1925 een assistente voor het 

Scandinavisch benoemd was. In die avonden wist hij een intieme 
sfeer te wekken, die de collegezaal niet kende, .en hij schepte 
er niet minder behagen in dan zijn leerlingen, wanneer zich naar 

aanleiding van de lectuur wijsgeerige gedachtenwisselingen ont· 

sponnen. Het verbaasde dan de studenten, als zij in plaats van 

den strakken, schijnbaar niet te benaderen leermeester, dien zij 
evenzeer vreesden als eerden, een warm voelend, zelfs expansief 
man leerden kennen, die gereed stond om uit den vollen rijkdom 

van zijn geest en zijn hart aan hen mee te deelen, en die het 

hun toestond in hem een ouderen vriend te zien. Zij voelden 

het als geen gering voorrecht, tot het bijwonen van dit z.g. 

"élitecollege" te worden uitgenoodigd, en zij die daarbij waren 
geweest, bleven zich als een afzonderlijke groep onder Boer's 
leerlingen beschouwen. Zij hadden meer dan anderen van hem 

meegekregen. 

Boer's liefde voor de moderne Scandinavische letterkunde 
dagteekent uit zijn studententijd. Later bracht hij van zijn reizen 

naar het noorden altijd veel boeken mee, en zijn meest ge· 
liefde verpoozing van den arbeid was de lectuur van proza en 

poëzie uit de noordelijke landen. Toen hij zijn onderwijs in de 

modern~ talen dier landen voorbereidde, bracht hij zelfs een 

uitgebreide bibliotheek op dat gebied bijeen, en weinig van wat 

---
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nieuw uitkwam liet hij toen ongelezen. Zijn verhouding tot de 

moderne litteratuur was van zeer bijzonderen aard. Zij was 

allerminst die van den aestheticus, hoe gevoelig hij ook voor 

vorm schoonheid was. Zijn behoeften gingen dieper, vooral naar 
het psychologische. Ook was de litteratuur voor hem niet een 

aanvulling van de werkelijkheid. Men kan eerder zeggen, dat 

zij voor hem de werkelijkheid verving. Behalve zijn gezin, had 

hij enkele goede vrienden, en verder leefde hij tamelijk eenzaam. 

Openbare ambten vermeed hij. Door zijn natuurlijk conserva
tisme stelde hij zich heel gauw afwijzend tegenover verschijnselen 

in de moderne maatschappij en tegenover personen. Toch had 

zijn romantische geest behoefte aan aanraking met en kennis 

van het leven. Die gaf hem de litteratuur. Toestanden en per

sonen, waar hij zich in de werkelijkheid van zou hebben afge
wend, konden hem in zijn lectuur heftig boeien, en hij voelde 

zich dan zelfs verwant met wat in de werkelijkheid oneindig 

ver van hem afstond. De persoonlijkheid van den schrijver had 

dan het contact voor hem tot stand gebracht. Hij genoot daar 

dan innig van en werd zich de schijnbare tegenspraak niet bewust. 

Wat hij in tijdschriften in ons land gepubliceerd heeft, handelt 
bijna alles over de moderne Scandinavische letterkunde. Hij 

voelde het als een roeping, die hier nader bekend te maken. 

Van zijn reizen naar het noorden bracht hij altijd volop her

inneringen mee, in de eerste plaats van litterairen aard, die hij 

gaarne te boek stelde. Het vele nieuwe werk van jonge auteurs, dat 

hij door boeken of tooneeluitvoeringen leerde kennen, maakte 
in het bijzonder zijn reis van 1908 naar Noorwegen vrucht

dragend voor hem. In 1913 bezocht hij IJsland, in 1925 ook 

Finland. Toen hij eenmaal Zweedsch ging doceeren, begon hij 

ook over de litteratuur in die taal te schrijven. 

Van de Noorsche schrijvers in de rijkstaal trok hem Knut 

Hamsun het meest, van die in de landstaal Arne Garborg, over 

wien hij meer dan eens geschreven heeft. Deze heelmeester, 

die, aan hetzelfde ziekbed der menschheid geroepen als Ibsen, 

zulk een geheel ander geneesmiddel voorschreef - de christe-
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lijke liefde -, moest in Boer's lateren tijd, toen hij de religieu
ziteit van zijn gemoed weer een enkelen keer tot uiting kon 
brengen, wel heel sterk tot hem spreken. 

Toch is Ibsen de dichter van zijn leven geweest. Aan hem 

had hij, gelijk hij zeide, genoeg kunnen hebben. Zijn werk kende 

hij door en door. Het liefst waren hem de figuren van Peer Gynt 

en van Brand, den grooten eenling. Met Peer Gynt is hij zijn 
leven lang bezig geweest. In 1893 zette hij aan de lezers van 
De Gids de beteekenis van dit meesterwerk van Ibsen uiteen, 
en nog in 1926 koos hij het als onderwerp van een voordracht, 

die hij in het Institut d'études scandinaves der Parijsche uni

versiteit hield. Had hij een vertooning van dit drama in Am

sterdam of Oslo bijgewoond, dan schreef hij er over. Verdiept 
werden zijn Ibsen·studiën, toen in 1906 de tekst van den epischen 
Brand en niet lang daarna de Nagelaten Geschriften van den 
dichter uitgegeven werden. Hij kreeg nu de gegevens om Ibsen's 

werk met de philologische methode te bestudeeren, die hij tot 

dusverre alleen op de oude poëten had toegepast. Dit maakte 
hem uitermate gelukkig, daar hij nu in het scheppingswerk met 
zijn dichter als het ware meeleven kon. Zijn stuk over Olaf 
Liljekrans in De Gids van 1915 is een teekenend voorbeeld van 

dit gedeelte van Boer'swerk. Van de bronnen, een volks

verhaaltje en een paar folkeviser, klimt hij op tot Ibsen's drama. 

Door te zien, hoe de dichter zijn motieven vrijelijk verwerkt, 
dringt hij door in zijn geest. 

Boer's laatste groote werk is zijn boek over Ibsen's Drama's 

van 1928, het jaar toen 's dichters honderdjarige geboortedag 

herdacht werd. Het was zijn doel, de drama's te beschouwen 

en te verklaren als afspiegeling van het innerlijk proces in Ibsen's 
geest en uit den samenhang dier drama's den groei van het 
gedachtenleven van hun maker af te lezen. De opvatting is dus 
geheel innerlijk; de uiterlijke omstandigheden worden slechts 

vermeld, om de psychische gebeurtenissen des te duidelijker te 

doen spreken, Toch weet hij telkens met enkele trekken scherp 
de geestelijke omgeving te teekenen, waarin Ibsen in de opeen-
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volgende perioden van zijn leven werkte. Zijn voorstudiën over 

Ibsen's manier van werken maakten het hem mogelijk, dikwijls 
aan de hand van een kleine bijzonderheid onvermoede diepten 
in 's dichters werk voor het oog te openen. Door zijn jarenlange 
vertrouwdheid met dat werk in al zijn uitingen kon hij tegelijk 

ieder der drama's afzonderlijk behandelen en toch onafgebroken 

met één blik het geheel blijven overzien. Maar die blik is steeds 

naar binnen, nooit naar buiten gewend. Boer voelde zich aan 
den sterk rationalistischen dichter, die vol romantiek was, na 
verwant, en daardoor verstond hij hem %00 volkomen. In dit 

boek zal hij als mensch voor het nageslacht het meest voort

leven. Hij mocht de voldoening smaken, van meer dan een van 

zijn vrienden in het noorden te vernemen, dat zij dit boek 
rekenden tot het beste wat over Ibsen geschreven was. Voorwaar 
geen geringe lof voor den man, die zijn leven in de studie der 
Oudgermaansche heldensage en der Eddapoëzie had doorgebracht. 

Toen het boek over lbsen in April 1928 verscheen, voelde 

Boer zich physiek reeds achteruitgegaan, al was zijn geestkracht 
nog onverminderd. Na een tweetal ernstige operaties in het 
najaar van 1927 moest hij zich voortdurend in acht nemen. Hij 
hoopte dat te boven te komen en hervatte, zoodra hij kon, zijn 

universitairen arbeid. Het was hem gegeven dien ook gedurende 

den cursus 1928/29 voort te zetten. Maar de operaties hadden 

de kwaal niet kunnen wegnemen en hij werd in Juni 1929 op
nieuw bedlegerig. Hij is niet meer opgestaan. Maar de hoop 
eens tot zijn werk te kunnen terugkeeren, verliet hem nimmer. 
Intusschen nam de ziekte al spoedig een ernstige wending, door
dat een complicatie intrad in verband met een kwaal, waarvoor 

hij reeds in 1918 een operatie had ondergaan. Toen bleek het 
lijden korter te zullen duren dan zijn vrienden hadden verwacht. 
Op 20 Augustus 1929 overleed hij. 

Hij was een geleerde van eminente beteekenis, hij werd als 

leermeester op de handen gedragen. En dat heide in de eerste 

plaats, omdat hij èn in zijn wetenschappelijk werk èn in den 

omgang met zijn leerlingen nooit iets anders zocht dan de 
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waarheid, gelijk hij die diep in zijn binnenste wezen verstond. 

In zijn werk is hij nooit voor één autoriteit of traditie op zij 
gegaan, zijn leerlingen heeft hij nooit één waarheid onthouden, 
hoe hard die hun klinken mocht. Beide heeft hij daardoor ge
diend, beide hebben daarbij gewonnen. Zoo leeft in zijn geeste

lijke nalatenschap en in de herinnering van hen, die hem nabij 

stonden, het beeld voort van zijn sterke persoonlijkheid, voor 

wie het goede en het ware één waren, en die nooit anders 
handelde dan naar zijn diepste overtuiging en daardoor het beste 
in zich zelf tot werkelijkheid maakte. Van hem geldt, wat de 

skald van zijn koning zeide: 
hans a/dar mun tB vera 

at g6(Ju gefit. 

"Van zijn leven zal altijd goed gesproken worden". 

A. G. VAN HAMEL. 
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19°2. 

'·Vagner's bronnen. (Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, 
Schriften und Dichtungen, 5. 6). - Gids, Il, 36 vgg,; 299 vgg. 

Anmälan avo Paul Hermann: Erläuterungen zu den ers/en neun 
Büchern der dänischen Geschichte des Saxo Grammaticus (I: 
UberlSetzung). - Ark. f. nord. fil., 18, 384 vg. 

P. Hermann, Erläuterungen zur dänischen Geschichte des Saxo Gmm
maticus. - Museum, 10, IS vgg. 
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1903· 

Die Beo'1i!lIlfsaga. - Ark. f. non!. fil., If), 19 vgg. 
U' allderer und Seefahrer. - Zeit5chr. f. deutsche Phil., 35, 1 vgg. 
Si"rdrifumál ulId HelreiIJ. - Zeibchr. 1. dcutsche Fhil., 35, 289 vgg. 
Über die QueUe,! VOII C. 26-29 der V1lsungasaga. - Zeitschr. f. deut-

sche Phil., 35, 464 vgg. 
De oorspronkelijke volgorde '<'<lil Fáfnismál. - Alhum Kern, opstellen 

geschreven ter eere van Dr. H. Kern, 79 vgg. 
Twee Noorweegsche gedichten VOOI' de eeuwigheid. - Gids, lIl, 23 vgg. 
Chall/epie de la Saussaye, The religion of the Teutons. - Museum, 

ra, 233 vgg. 
Aoreen Vart sprak, 1. - 1\luscum, 10, 330 vgg. 

Kritik der V~lusPá. - Zeitschr. f. deutsche Phil., 36, 289 vgg. 
Das H ägnilied und seine Verwllndten. - Ark. f. nord. fil., 20, 142 vgg. 
H ägni' s S ohn utld Rächer. - Ark. f. nord. fit., 20, 185 vgg. 
Die ursprüngliche Darstellullg von H ógni's Tod in der ThilJrekssaga. 

Ark. f. nord. fil. 20, 198 vgg. 
Fi1ll1sage und Nihelungensage. -Zeitsch. f. deutsches Alt., 47, 125 vgg. 
Xordiska studier tillegnade Adolf Noreen. _ Museum, Il, 16 vgg. 

1905· 

Untersuchungen iiber det! Ursprut!g und die Entwicklullg der Nibelun
gensage. - Zeitschr. f. deutsche Phil., 37, 438 vgg. 

Een nieuwe hypothese over de oudste bevolking van Noorwegen. 

(Dr. Andr. M.Hansen. Landn~m i Norge, en udsigt over bosät
ningens historie). - Gids, I, 223 vgg. 

Meissnel', Die Streng/eikur. - Museum, Il, 335. 

190 6. 

Untersuchungen über del! Ursprung u'ld die Elltwickltmg der Nibe
lungensage, 1. Halle a. S. 

Untersuchungen über den Ursprung Ulld die Entwickllmg der Nibe
lungensage. (Schluss). - Zeitschr. f. deutsche PhiI., 38, 39 vgg. 

Beiträge ZUl' Eddakritik. 1. r}ber Grimnismál. - Ark. f. nord. fil., 22, 

133 vgg. 
Beiträge ZUl' Eddakritik. IJ. Hyndluljóh. - Ark. f. nord. fil., 22, 

217 vgg. 
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Een voorgeschiedenis van Europa. - Onze Eeuw, I, 114 vgg. 
Zweedsche archaeologie. - De Ned. Spectator, no. 21, 162 vgg. 
rreitag, Die sogenannte Chronik 710n vVeihenstephan. _ Musciur, u. 

429 vg. 

;Yoreen, Vart Spraok, II-VIl. - ~luseum, 13, 9 vgg. 

Untersuchungen über den Ursprung und die Entwicklung der Ntbe
lungensage, 11. Halle a. S. 

V ~lundark7lilJa. - Ark. f. noru. fil., 23, 113 vgg. 
Das Eckenlied und seine QueUen. - Beitr. zur Gesch. der deutschen 

Sprache und Lit., 32, 155 vgg. 
Zu Beitr. 32, 255. - Beir. zur Gesch. der deutschen Sprache U'lJ Lit., 

32, 532. 
Heldensage en mythologie. - Gids, I, 64 vgg. 
Diederik's tocht naar Bertangaland, een kinderspel /laar oude bron1ten 

bewerkt. - Onze Eeuw, IJ, 243 vgg. 
Hermann, Deutsche Mythologie, :!,? Aufl. - :\luseum, 13, 18l). vgg. 
Sijmons und Gering, Die Lieder der Edda, J. - Museum, 13, 212 ".g 

Bugge, Die f,Vikinger, übertr. ~1011 H. Hungerland. - MuseeJ11, 13. 

337 vgg. 
Deutschbein, Studien zur Sagengesclziehte Englands, J. M USl'tllll, 

14, 55 vg. 
A. Koek, Svensk. Ljudlustoria, J. - Museum 14, 9Q vgg. 

Die Dichtungen vom KamPfe im Rosengarten. Ark. f. nord. fil., 
24, 103 vgg.; 260 vgg. 

Untersuchungen über die Hildesage. - Zeitschr. f. deutsche Phil.. 
40, 184 vgg.; 292 vgg. 

Attilas Tod in deutscher Uberlieferung und die hvenische ClirO/1.ik. 
Beitr. zur Gesch. der deutschen Sprache und Lit., 34, 19' vg~. 

Reisherinneringen uit Noorwegen, J·-Il. - Gids, IV, 395 vgg. 
!'on Muth, Einleitung in das Nibelungenlied; G. Hola, Der Sagenkreil 

der Nibelungen. - Museum, 14, 132 vgg. 

,untersuchungen über den Ursprung "nd die Entwicklung der Nibt
lungef'lSage, JlI. - Halle a. S. 
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[Ie liedere" ~'U/l Hi/debralld en Hadubrulld. - \·crsl. en Med. Jer 
Kon. Ak. v. \Vet., afd. Lett., 4e reeks, deel 9, 186 vgg. 

Reis/w'inllerillgi'1l uil .Yoor1l.'egell, JlJ-JV. - Gids. J, 45'), vgg; 
11, ï2 vgg. 

Jbsetz's epische Brand. - Onze Eeuw, 9, IT, 226-246. 
Beo'Wlllf hrsg. VOl! Heyne. - Museum, 15, 139. 
Geril1g, (rlOSSllr :;11 den l.iederl1 der F.dda. - :Museum, 15, 14c. 

1910. 

Die Sage VOII Ermanarich und Dietrich von Bern. - Halle a. S. 
Die Geschichte VOlt SigurtJ,. S/da. - Ark. f. nord. fil., 26, 346 vgg. 
B. erome, Das Markuskreuz vom Gi;ltinger Leinebusch (recensid. 

Zeitschr. L deutsche Phil., 42, 112 vgg. 
Ibsen's nagelaten 'werken. - Onze Eeuw 10, Il, 99 vgg. 
Les.smanll, Aufgaben der vergleichenden Mythenforschung. - Museum, 

16, 148. 
Heyne, Das llitdeutsche Handwerk. - Museum, 16, 174. 
O/rik, .Yordisches Geislesleben, iibertr. von Ranisch. 

16, 25ï. 
Bley, Eiglastudien. - Museum, 17, 17. 
Olrik, Danmarks Heltedigtning. - Museum, 17, li 

1911. 

Museum, 

Methodologische Bemerkungen iiber die Untersllchung der Helden· 
sage. Eine Auseinandersetzung mit A. HeI/sier. Amstenbw. 

Om Hervararsaga. - Aarb!Óger for nord. Oldkyndighed og Historie, 
I vgg. 

Über die rechte Seite des a1lgelsächsischen Runenkästchens. - Ark. 
f. nord. fil., 27, 215 vgg. 

De toekomst der Oudnoorsche studie lIan onze Universitez;en . .. -
Gids, I, 343 vg~. 

1912. 

Die altenglische HeldendichtuIIg. J. Beowulf. 
man. Handbibl., II). 

Halle a. S. (Ger-

De godsdienst de,. oude Skandinaviërs. - Baarn. (Groote godsdien
sten, Il, 2). 

L. Polak, Untersuchungen über die Sigfridsagen (recensie). - Zeitschr. 
f. deutsche Phi!., 44, 346 vgg. 

Wulfstá/I's Beschreibung der Weichselmündung. - Festschrift Vilhelm 
Thomsen, 56 vgg. 
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Uit de jongste A'oorweegsche litteratuur. - Gids, J, 50G vgg.; 1I, 
88 vgg. 

L Polak, untersuchU1tgen iiber die Sildridsagell. - Museum, 18, 
134 vg. 

Olsen. Om Gunnlaugssaga Ormstltl1gu. -- Museum, 18,213 vg. 
Wolfram, Die germanischen JI eldellsagen als Ent,i'icklungs[;eschichte 

der Rasse. I. - :Museum, 19, 52. 
Stuhrmamt. Die Idee und die Hauptcharaktere der Xibehf1l[;en. 

Museum, 19, 55. 
A. Koek, Svensk ljudltistoria, Ir. - l\Iuseum, 19. 90 vg. 

1913· 

1-] et Oudgermaanseh aall de U nh/cr sitei! van Amsterdam. Rede uit
gesproken bij de opening vat! het Oudgermaansche Seminarium 
den 2gen September 1913. Amsterdam. 

Een reisdagboek uit IJsland. - Gids, 1\', 445 vgg. 
A. Koek. Etymologisk bel:vsning <IV nägra llordiska ord och uttryck. -

Museum, 19, 134 vg. 
Lundberg-Sperber, Hänzevi. - l\luseul11. Il), 189. 

19 14. 

Om st9deti dallsk. - Ark. f. non!. iil., 3°, 233 vgg. 
Een reisdagboek uit IJsland (vervolg). - Gids. J. 209 vgg., 504 vgg. 
H ildebrand-Gerin[;. Die Lieder der älteren Edda. M useul11. 20, 

255 vg. 
Mansion, Althochdeutsches Lesebuch fil" Allfällger. _ !\luseul11, 20, 

294 vgg. 
Wilken, Die prosaische Edda im Aus:JlI[;e Ilehst l'p!sull[;asaga und 

die N ornagests-páttr. - :\J Ilseum, 20, 326 vg. 

1915. 

Olaf Liljekrans. - Gids, lIl, 301 vgg. 

1916. 

Studiën over de metriek van het All-iteratievers. - V crh. der Kon. 
Ak. van \Vet., afd. Lett .. nieuw\' reeks, dec! li. no. 2. 

Over den samenhang der klankverschuiving iJl de Germaansche dia
lecten. - Neophilologus, I, 103 vgg. 

Jan de Vries, Studiën over Frery>sclze balladen. - :t\eophilologus, I. 

158 vgg. 
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Lud'llJig Holberg. - Ned. Stud. \Veekbl. Alma Mater, 5, 69 vgg. 
A. Koek, ['m/aut und Breehung im a/tsehwedisehen· - Museum, 23, 

63 vg. 

1917. 

DI! Nibe/ungenstrofe. - Yers!. en Med. der Kon. Ak. van Wet., 
afd. Lett .. Se reeks, deel z, 418 vgg. 

Het Oudhoogdllitsche rijmz'ers. - \·crs!. en Med. dcr Kon. Ak. van 
\\'et., afd. Lett., se reeks, deel 13, 202 vvg. 

Die germa1lisclze und die hochdeutsche Lautverschiebung. - Neophi-
lologus, 2, I 13 vgg. 

Gotisch nawis. - N eophilologus, z, 264 vg. 
Over i- el/ u-syncope il1 het Gotisch. - Neophilologus, 2, 266 vg. 
Hendrik Kern. - Eigen Haard, 43 48<) vg. 
Zweedsche dichters van onzen tijd, I-I!. Per Halström, I! J. Over 

eenige werken ,!Ull Strindberg. - Onze Eeuw lï, I, 34 vgg., 180 
vgg., 345 vgg. 

A. Koek. Svensk ljlldhistoria, JIJ, J. - Museum, 23, 2II vgg. 

Hänninger, FOl"nsk3nsk li::dulz'l'ckling. - Museum, 24, 63. 
Palmer, Studier over de starktoniga zJokalerna i Isoo-ta/ets svenska. 

- ::\1 useum, 24, 63 vg. 

1918. 

Oergermaanseh handboek. - Haarlem, 
j: orle Deensche spraakkunst. - Haarlem. 
Syncope cn rOJlsollantengeminatic. - Tijdschr. voor Ned. Taal- en 

Letterk., 37, 161 vgg. 
Nog een woord over Gotisch nawis. - Neophilologus, 3, 35. 

Over den poëtisehen vorm van de bronnen der pibrekssaga. Neo-
philologus, 3, 194 vgg. 

Een oorlogsheld fn de litteratuur. - Onze Eeuw, 18, I1, 185 vgg., 
323 vgg. 

1919. 

Oudgennaallsche geschriften uit "Festskrift utgiven av Lunds Univer
sitet. - Museum, 25, 219. 

1920. 

Uudnoorsch Handboek. - Haarlem. 
Studiën over Oudnoorsehe spraakleer. - Tijdschr. voor Ned. Taal- en 

Letterk., 39, 172 vgg. 
Ibsen's Peer Gynt. - Neophilologus, 5, 48 vgg . 
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Axel Koek, AI/nordischer I/-umlaut lil ahleitungs- IInd beugungs
endungen. - N eophilologus, 5, 183 vg. 

192 I. 

Gotisch rz. - :\ euphilologus. 6, 228 vgg. 
Jacob Knudsell. - Onze Eell\\·, 2J, IJ. LIS vgg. 

1922. 

Die Edda, mit historisch-kritischem Commen/ar. zBde. I. Einleitung 
Ilnd Text. I!. C01l1111elllar. - Haarlem. 

Noorwegens letterkunde in de 191' eeuw. - Haarlem (Volksuniver
sitei tsb i b liothcek, 20). 

En halvstrofe i Jlá/skrûlJsfr<elJi. - Ark. f. non!. fiL, 38, 309 vgg. 
A. Kock, Sz'('nsk lil/dhistoria, jT' (recensie). Neophilologus, 8, 

225 vg. 
Jc rvo Chambers, Beowulf (recensie). English studies (Amster-

dam), 5, 105 vgg. 

1923. 

Ca hen, Et/tdes SUl' ie vocabulaire religieux du vieux-scandi,zave. 
Museum, 29, 153. 

Colzen, Lc 1110t "Dieu" I'n viellx-seandillave. - IVI USCU!l1. 2'), J53. 
Finnur J ónssol1, J ón Arasons religipsc digte. - Museum. 29. 178 
A. Koek SZlensk ljudhistoria, IV. - Museum, 29, 209. 

Noreen, V;rt Sprak, XIX-XXXI. - J\Iuseum, 2<), 233. 

Oergermaansch Handboek, 2e druk. - Haarlem. 
Het poétisch karakter der Edda. Rede uitgesproken op den dies natalis 

der Universiteit van Amsterdam, 8 Januari I924. - Haarlem 
Jaarboek der Univ. van Amst., 192J-24}. 

Studier over Skjoidllngedigtningen. - Aarb~ger for nordisk Oldkyn
dighed og historie, 1922, 133 vgg. 

Gylfes mellemvrerende med Aserne. - Festskrift tillägnad. Hugo Pip-
ping, 17 vgg. (Skrifter utg. avo Svenska Literatursälsk. Fin-
land, 175). 

De Wikingen in Nederland. -- Vragen des Tijds, 1924, Il, 4:lj vp,g. 
De Poëtische motieven in Ibsen's ePiloog. - Onze Eeuw, 24, I I. 

145 vgg. 
Arne Garborg. - Onze Eeuw, 24, IV, 45 vgg. 
Kierkegaard in Noorwegen. - Onze Eeuw, r, 24, 152 vgg. 



- 51 -

50 

1925· 

Levensbericht van Dr. J. J. A. A. Frantzell. - Jaarboek der Kon. 
Ak. van \Yet., 1924-'25, 27 vgg. 

Hagj!,erty Krappe. The legend of Rodrick, last of the Visigoth kings 
and t/ze ErlJ/allaric cycle. - Museum, 31, 91. 

FiJ:/llIr J "1I5S011. X or sk-is/aud skc KultIl r- og sprogforhold. Mu-
seum, 31, J 5 1. 

Schülfe. Dällisches /-/<'idel1tulI1. - Museum. 31. 192 vg. 

1926. 

Studier m'er Snorr<l 1'.ddo. - .\arblligcr jor non!. Oldkyndighed og 
historie, J()2-l, 145 vgg. 

StudiC/!. über die Snorra Edda. - Acta Philologica Scandinavica, 1, 

54 vgg. 
[ït het Izedendaagsche Finland. - Vragen des Tijds, 1926, I, 196 vgg. 

1927· 

Om komlnen/arell til Háttalal. - Ark. f. nord. fil., 43, 2Ó2 vgg. 
Le "Peer Gynt" d'Jbsen. - Revue des Cours et Conférences, 28, 

201 vgg. 
De Peer GYIl/-uitvoerillg Z'em de nieuwe 'l;ereeniging "Hel Schouw/oo

neel". - Vragen des Tijds, 1927, I, 1 vgg. 
Noreen, Altnordische Grammatik. - Museum, 33, 293, vg. 

1928. 

lbsen's drama's. - Haarlem. 
IVulfila: Mattheus 9, 16. - Tijdschr. voor Ned. Taal- en Letterk., 

47, 3 vgg. 
Om accentuationen af tres/avelsekomposi/a i Atlamál. 

tillägnade Axel Kock,84 vgg. 
Runelt en magie. - Vragen des Tijds 1928, Il, 194 vgg. 

Studier 


