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VAN DE VOORZIТfER/ 
PENNINGMEESTER 

ТаЬее luitjes, we houden het voor gezien. Na al die jaren de ver~niging gedie~d 
te hebben, deze zien groeien en uitdijen als een bejaarde dame, 1s het gevoel ш 
ons geweten geslopen dat we nu maar eens de jonge garde meer ruimte moeten 
geven. 
Het waren goede jaren, met veel in- en uitstroom van mensen en geld. Jan heeft 
zijn scriptie al Ьijna af en Jos wil er ook wel van af. 
Maar goed, we waren natuurlijk nooit weggegaan zonder het gevoel te hebben 
dat we de vereniging in alle lagen in goede handen achterlaten. 1~ september zal 
de nieuwe bestuursformatie aan de algemene ledenvergadenng voorgelegd 
worden. Als alles goed gaat wordt dan Martine de nieuwe voorzitter en Maaike 
de penningmeester. .. 
Wat de vereniging wel nodig heeft zijn mannen (de echte), nu WlJ weggaan en 
Remco vertrekt uit de redactie blijft er nog maar een actief mannelijk lid in de 
vereniging over. Het zal wel typisch iets voor een talenstudie zijn. 
We hopen dat het nog lang goed met de vereniging mag gaan, en dat iedereen 
er veel plezier aan mag beleven. 

Met een snik en een traan, 

Jos en Jan. 
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HOLLANDO-SLA VICA П: 

RmNiвR. VAN DВR Мвu1..ЕN (1882-1972) 

door Jos Schaeken 

"'ro! Он идет бейдевиндом uам наперерез ..• Черт ме~~• п~!" 
Прюrточенн• TIIRТIIIlll: TtJ/Iвa "Едв1Ю[1(11'8" 

(Zie R. van der Meuten, _,.. 3, р. 33.) 

Voor de eerste Nederlandse Ieerstoel slavistiek waren er in het Ьegin van de jaren 
'10 van deze eeuw drie kandidaten in de race: Anna Croiset van der Кор, Reinier 
van der Meulen en Nicolaas van Wijk. We weten allemaal wie de race gewonnen 
heeft. Achteraf gezien is de keuze van de toenmalige bestuurders van de Leidse 
universiteit een gouden greep geweest; Van Wijk heeft de Nederlandse slavistiek 
met zijn gigantische wetenschappelijke productie en zijn grote sociale Ьewogen
heid intemationale erkenning bezorgd. 

Мааr de keuze lag destijds niet zon
der meer voor de hand. Het was Anna 
Croiset van der Кор die als slaviste 
misscblen wel de beste papieren had. 
Van Wijk had zich vooral in de ver
gelijkende Indo-europese taalweten
schap gespecialiseerd, maar ook hij 
had v66r 1913 aJ behoorlijk wat ge
schreven over Russische en andere 
Slavische onderwerpen en had Ьoven
dien aJ in 1903 een aantal maanden 
in Moskou gezeten om Russisch te 
leren. Toch lijkt me de destijds ge
wekte suggestie dat Ьij de benoeming 
antifeministische gevoelens een rol 
zouden hebben gespeeld niet helemaal 
uit de Jucht gegrepen. Het is een 
schrale troost dat haar naam nog 
voortleeft in het Croiset van der Kop
Fonds. 
De tegenwoordig waarschijnlijk minst 
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Ьekende van het genoemde drtetal is 
Reinier van der Meulen. Als een l!la
vist iiЬerhaupt iets te Ыnnen schiet 
wanneer zijn naam valt, dan is · het 
wel zijn werk over Nederlandse woor
den in het Russisch. Van der Meulen 
heeft inderdaad verreweg de Ьelang
rijkste Ьijdrage ор dit onderzoeks
geЬied geleverd. Zijn twee bekendste 
Ьoeken zijn .De Ho/landsche Zee- en 
Scheepstermen iл het Russisch uit 
1909 (zie onder, .N! 3) en Nederlandse 
woorden iл het Russisch uit 1959 
(.N! 72). In een reeks rnet de titel 
"Hollando-Siavica" mag hij dan ook 
niet ontbreken. 

BioblЬiiop'afic 
Terwijl er aJ uitgebreide biЬiiogra

fieen Ьestaan van Croiset van der 
Кор en Van Wijk missen we tot nu 
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toe een zo volledig mogelijk overzicht 
van V an der Meulens puЬiicaties. 

Hieronder staat zo'n overzicht. Топ 
van den Baar, bekend om zijn woor
denЬoeken Nederlands-Russisch en 
Russisch-Nederlands, heeft weliswaar 
negen jaar geleden in zijn overzichts
artikel "The History of Slavic Studies 
in the Netherlands" een puЬlicatielijst 
van Van der Meulen opgenomen, 
maar deze is niet helemaal volledig. 
Er ontbreken niet alleen een stuk of 
tien artikelen over Slavische en BaJ
tische onderwerpen. Ook missen we 
alle Ьijdragen die Van der Meulen 
buiten deze onderzoeksterreinen heeft 
geschreven, met nате ор lexicogra
fisch en etymologisch gebled van het 
Nederlands. Deze Ьijdragen hangen 
veelaJ nauw saщen met zijn studie 
naar Nederlandse woorden in het 
Russisch. Zo voert hij Ьij voorbeeld in 
z~n vijfdelige serie "Sparsa" (.NI 52-
54, 62, 70) yaak het Russisch of een 
andere Slavische taal aan om de ber
komst van een Nederlands woord te 
verklaren of te verduidelijken. Een 
ander voorbeeld is zijn artikel uit 1913 
(.NI 14), waarin hij bet woord slawaei
en 'Ьegroeten' afleidt van славить 
en слава. Een bekende paraJiel is 
natuurlijk piereWВJlien, dat gewoonlijk 
als een volksetymologische verbaste
ring van пировать wordt gezien. 

Bij Van den Baar vinden we ook 
een Ьeknopte Ьiografie van Van der 
Meulen. De onderstaande literatuur
lijst weerspiegelt duidelijk de globale 
lijnen van zijn wetenschappelijke le
vensloop. Wat daarblj opvalt is dat 
die min of meer paraJiel lopen aan 
die van Van Wijk. Vanaf het moment 
dat Van der Meulen in 1907 promo
veerde ( zie .NI 1) tot het moment in 
1913 waarop niet hij maar Van Wijk 
tot hoogleraar in de slavistiek werd 
Ьenoemd, schrijft hij Ьijna uitsluitend 
artikelen ор het gebled van het Rus
sisch en Litouws. Tot de dood van 
Van Wijk in 1941 moet hij werk vin
den buiten de slavistiek, eerst als 
leraar Nederlands en geschiedenis ор 
een middelbare school, later als mede
werker aan het WoordenЬoek dcr 
Nederlandse Taal. Hij puЬiiceen in 
die periode Ьijna alleen over Neder
landse onderwerpen ( enkele uitzonde
ringen zijn .NI 16, 30, 37 en 46). Na 
Van Wijks dood en het moment in 
1946, wanneer hij ор zijn 64ste einde
lijk de Leidse leerstoel mag Ьezetten, 
neemt zqn productie ор het gebled 
van het Slavisch (Russisch en Pools) 
en Baltisch (Litouws en Oudpruisisch) 
weer substantiёle vormen aan. Ор 
8&-jarige leeftijd, twee jaar voor zijn 
dood, wordt zijn laatste artikel gepu
Ьliceerd. 

Het genoemde artikel van А.Н. van den Вааr, "The History of Slavic Studics in the Ncther
lands", is te vinden in &itrige :wr Gt:schichte der Slвwistik in nichtslawisch~m Undt:m (red. 
J. Нanun en G. WytrzenS), Wien,1985, 317-360 (over Van der Meulen, рр. 346-349; geselec
teerde ЬiЬiiografie, рр. 348-349, n. 90; over Croiset van der Кор en Van Wijk, рр. 322-341). 
Over Van der Мeulens werk ор bet gebled van het Utouws zie ook А. Sabaliauskas, lietuvip 
kвllюs tyrinёjimo istmijв, iki 1940 т., Vilnius, 1979, 115; idem, lietuvip kвllюs tyrinёjimo 
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istorijв, 1940-1980 т., Vilnius, 1982, 228. А.М. Нaupt, Problems in tЬе lnй:!Stiglltiott (J{ Dtcttlb 
1nfluence оп the Russiвn VосвЬиlвz:у, Ann-ArЬor - london, 1954 [(1953)/1979], 30, n. 9, ~
gist zich wanneer hij Ьeweert dat niet Reinier van der МeuJflt, II1II8J' zijn vader Rill!lher (1850-
1925) aan bet Woorden~k der Nederlвndse Тввl heeft meegewerkt (vgl. Van den Вааr, a.w., 
1985, 347). 
De meest uitgeЬreide ЫЬJiogmfie van Croiset van der Кор is te vinden Ьij Van den Вааr, J!en 
eerste k~mnismвking met t1и1Ф Аппв, Groningen, 1984, 39-41. Voor een lijst van puЬii!!aties 
van Van Wijk zie Р.С. Paardekooper en С.Н. van Schooneveld, "Schriftenverzeichnis vOil N. 
van Wijk", Zeitschrift far slavische Philologie 18, 1942, 124-161; aanvullingen bij J. Schaeken, 
"ВiЬiiographia Nicolai van Wijk: Addenda et corrigenda", Nicolaвs Vlln Wiik (1880-1941). А 
Co/lection of Essвys оп Нis Life вnd Work (• Stu.dies in Slвvic вnd Genвrв/ Linguistii:s)2), 
Amsterdam, 1988, 147-149. 
Over de etymologie van piel'tWIJSien is а\ in de vorlge eeuw het een en ander geschreven' Zo 
wijst P.J. Cosijn in zijn stukje "Geteerde volksetymologie" uit 1895 (11VТL 141 315) ф. e~:n 
creatieve verklaring voor de herkomst van dit woord: "[ ••• } uit pierewвaij~m gaan; dat is, met 
Ьloote voeten door de klei waden, от pieren of wormen voor viscbaas te zoeken". Het ~band 
tus.чen pierewaaien en nиpoiiiiТЬ is voor het eerst gelegd door С. С. UhlenЬeck ln 1892 ("Pi~
waaien", Вeitrige zur geschichte der deutsch~m sprвche und literatur 16, 563; vgl. ook idem, 
"Slвwaeien", Вeitrige ... 19, 1894, 333). 

Olronologische biЬliografie 

Afk:ortingen: 
ТNTL = Tijdschrift voor N«lerlands(ch)e taal· en letterkunde 
Mededeelingen А == Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetensehap

pen, afdeeling Jetterkunde, serie А 
Medede(e)lingen NR = Medede(e)Jingen der Koninldijke Akademie van Weten

schappen, afde(e)ling Jetterlrunde, nieuwe reeks [In de Tweede Wereldoorlog: 
Mcdedeelingen der Nederlandsche Akademie ... ] 

• 1. Die Naturvergleiche in den Liedem und Totenldagen der Litauer, Leiden, 
1907. (Dissertatie.) 
Recensie: N. van Wijk, Миsеит 15, 1908, 61-63. 

2. (Recensie А.С. Croiset van der Кор, Altrussische OЬersetzungen aus dem 
Polnischen. 1: De morte prologus, Berlin-Schбneberg, 1907) Museum 15, 
1908, 178-180. 

3. De HoDandsche Zce- en Scheepstermen in het Russisch (= VerbandelЩgen 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, afdeeling Jetter
Jrunde, nieuwe reeks, Х/2), Arnsterdam, 1909. 
Recensies: D.К. Ze\enin, Russkij filologiёeskii vёstnik 65, 1910, 403-411; А.С. Croiset van 
der Кор [А.А. Кruazc van-der-Кop}, "К voprosu о gollandskix tenninax ро morskomu dCiu 
v russkom jazykc (Ро povodu truda g. R. van-der-Mjёlen: "Go\landskie morskie i sudovye 
tenniny v russkom jazykc")", lzvestiJв Otdё1eniiв russlt:вgo jвzyka i slovesnotrti XV/4, 1911, 
1-72 (zie ook А. Btilckner, "Нolllindisch-Russisches", Museum 1!1, 1911, 450..451); vg1. V. 
Кiparsky, Russische h•'storische Grвmrt18tik. 111: Вntwickhmg des Wortschll•, Heidel
Ьerg, 1975, 111-121. 
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4. "Hollando-Russica", 1NТL 28, 1909, 206-214. 
5. "Hollando-Russica", 1NТL 29, 1910, 247-260. 
6. "Hollando-Russica", ТNТL 30, 1911, 137-160. 
7. "Мnl. Paerde", TNТL 30, 1911, 281-282. 

• 8. "Zwei Iitauische Tot~~agen aus dem Gouvernement Wilna", Zeitschrift fйr 
vergleichende SprachforschUIJg 44, 1911, 360-366. 

• 9. De godsdienst der heidenscbe Balten еп Slaven ( = Groote Godsdiensten WlO), 
Baarn, 1913. 

10. "Peter de Groote en het Hollandsch", Onze Eeuw 13/3, 1913, 117-138. 
11. "Мnl. loesch", ТNТL 32, 1913, 64-67. 

• 12. "De sage van Kare1 en Elegast blj de Litauers", 1NТL 32, 1913, 89-91. 
13. "LijzeП", 1NТL 32, 1913, 210-219. 
14. "Slawaeien", ТNТL 32, 1913, 279-285. 
15. "Hollebollig", ТNTL 32, 1913, 319-320. 
16. "0Ьеr die litauischen Velёs", Archiv fйr Religionswissenschaft11, 1914,125-131. 
17. "Rob, Rop", ТNТL 34, 1915-16, 211-214. 
18. "Мnl. toelgen, toШien, thoШien", ТNTL 34, 1915-16, 214-16. 
19. "Мnl. tentenel", ТNТL 34, 1915-16, 236-238. 
20. "Мnl. tentenel- tinterneel", ТNTL 35, 1916, 319-320. 
21. "Robbt:does", ТNТL 36, 1917, 1-9. 
22. "Over den Nederlandschen oorsprong der aardrijkskundige namen Shgerrak 

(Skagerak) en Кattegat", 1NТL 38, 1919, 113-132. 
23. Gamtos prПyginimai Lietuviч dainose ir raudose, Vilnius, 1919. (Litouwse ver-

taling van Nl 1 door М. Birziska.) 
24. "De Мallegazen van de Каар", ТNТL 39, 1920, 274-279. 
25. "Schevinken van Oostland", ТNТL 39, 1920, 279-290. 
26. "KaЬardijn in Ьlazen", ТNТL 39, 1920, 291-294. 
27. WoordenЬoek der Nederlandscbe taa1 ХШ (Riant-Ruzing), 's-Gravenhage -

Leiden, 1924. 
28. "Bont en Ыauw", ТNТL 45, 1926, 60-69. 
29. "Вт staan ЬеЬЬеп en Em от ЬеЬЬеп", 1NТL 45, 1926, 70-73. 
30. "De Russische scheepsterm bryzgas", ТNTL 45, 1926, 74-80. 
31. De naam van den mammouth (= Mededeelingen А LХШ/12, 349-403), Am-

sterdam, 1927. 
32. "Romeinscbe veПen", ТNТL 41, 1928, 145-158. 
33. "Romeinscbe vellen (Naschrift)", ТNТL 49, 1930, 34-35. 
34. Over een woord voor HoПanders in Spaansche archivalia (= Mededeelingen 

А, LXXI/2, 11-45), Amsterdam, 1931. 
35. Nogmaals over een woord voor HoПanders in Spaanscbe archivalia (= Mede

deelingen А, LXXIII/2, 35-58), Amsterdam, 1932. 
. 36. "Liever Turkscb dan Paapscb", ТNТL 53, 1934, 117-123. 

37. Russiscb na Ьekren', Poolsch na bakier (= Medt:deelingen А, LXXXI/3, 69-
90), Amsterdam, 1936. 
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38. Over een naam van het stormvogeltje: malefijt (= Mededeelingen А, Lx:xxiii/ 
4, 115-160), Amsterdam, 1937. 

39. "De scheepsnaam karbas. Met naschrift", ТNТL 51, 1938, 57-62. 
40. "Reinaert П, vs. 4192", ТNТL 51, 1938, 151-I$6. 
41. "Een motief uit de Karel en E1egast", 1NТL 57, 1938, 157-159. 
42. Malefijt: Portugeesch Malfeito? (= Mededeelingen NR П/13, 487-492), Am-

sterdam, 1939. 
43. "Kalmerpeer", ТNТL 58, 1939, 61-64. 
44. "Pervansche sparren", ТNТL 58, 1939, 65-(j6. 
45. "Reversche sparren", ТNТL 58, 1939, 67-68. 
46. "Naar aanleiding van 't Poolsche woord lcgart", ТNТL 58, 1939, 277-282. 
47. (ln samenwerking met J.A.N. Knuttel en J.»:. van Lessen) Woordenlюek .der 

Nederlandscbe taal XV (St-Strever), 's-Gra,venhage - Leiden, 1940. 
48. Over het woord saЬel (= Mededeelingen NR Ш/5, 207-250), Amsterdam, 1940. 
49. Poolsch herbata (= Mededeelingen NR V/2, 107-112), Amsterdam,1942. 

• 50. Oudpruisisch mixkai (= Medcdeelingen NR VJ/2, 33-44), Amsterdam, 194;3. 
51. "De Neder1andsche woorden in het Russisch", JaarЬoek der Nederlat1dsche 

Akademie van Wetenscbappen 1943-44, Amsterdam [1945], 167-184. 
52. "Sparsa (1)", ТNТL 62, 1943, 40-51. 
53. "Sparsa (П)", ТNТL 62, 1943, 135-144. 
54. "Sparsa (Ш)", 1NТL 62, 1943, 210-218. 
55. De etymologie van bet woord schoЬЬejak (= Mededeelingen NR Vll/2, 121-

130), Amsterdam, 1944. 
56. Over de onderscheiding van levend en levenloos in de Slaviscbe talen, Amster

dam, 1946. (Rede.) 
Recensie: GJ. Uitman, Levendt: Tвlt:n 138, 1947, 185. 

57. (Recensie J. De\attre, De invloed van het Spaans en het Portugees ор de 
Westeuropese talen) 1NТL 64, 1946, 64-65. 

58. Russisch leesЬoek met woordenlijst, Den Haag, 1947. 
59. "De godsdienst der S1aven en Balten", De godsdiensten der wereld n, Am· 

sterdam, 1948, 193-213. 
60. "Balto-Slavische taalstudie", Gt:esteswetenschappelijk onderzoek in Nederland 

(verzameld en uitgegeven door de Werkgemeenschap van wetenschappelijke 
organisaties in Nederland), Amsterdam, 1948, 212-217. 

61. Het Lexicon vohbulam novym ро alfavitu (= Mededelingen NR ХIП/9, 239-
282), Amsterdam, 1950. 

62. "Sparsa (IV)", ТNТL 10, 1952, 276-292. 
63. "Nautica (1)'', ТNТL 71, 1953, 285-297. 
64. "Nautica (П)", ТNТL 72, 1954, 124-134. 
65. Over enige aardrijkskundige namen Ьij onzc vтoegere zeevaarders (• Меdе* 

delingen NR XVlii/7, 181-204), Amsterdam, 1955. 
бб. "Neerlando·Polonica", Analm:ta slavica (• Fв. В. Becker). Amsterdatn 1955 

45-49. . . ' .. ' 
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67. "Nautica (Ш)", TNТL 73, 1955, 93-108. 
68. "Nautica (IV)", ТNТL 73, 1955, 279-288. 

• 69. Тwее onverldaarde woorden: Krimgotisch Ьorrotsch; Oudpru.isisch wissambs' 
(= Mededeiingen NR XIX/10, 339-356), Amsterdam, 1956. 

70. "Sparsa (V)", ТNTL,74, 1956, 301-309. 
• 71. Over een eigenaardlge Litouwse uitdrukking (= Mededelingen NR XXl/8, 

221-232), Amsterdam, 1958. 
72. Nederlandse woorden in het Russisch (Supplement ор De Hollandsche Zee

en Scheepstermen in het Russisch)(= Verhandelingen der Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde, nieuwe reeks 
LXVI/2), Amsterdam, 1959. 
Reccnsie: V. Кiparsky, Neuphilologische Mitteilungen 61, 1960, 248-250; vgl. idem, 
Russische Ьistorische Grammatilr. Ill: Вntwiclr.Jung dt:s Wortschatzc:s, НeidelЬerg, 1975, 
111-121. 

73. "Een parallel", Neopbllologus 44, 1960, 150-151. 
1 74. "Herdenking van J. Endzelin (22 februari 1873 - 1 juli 1961)", JaarЬoek der 

KoninkJijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1967-1968, Amster
dam [19681 362-365. 

75. "Een Rus over de morfologie van het naamwoord in het Nederlands", De 
Nieuwe Taalgids 61, 1968, 331-335. 

• 76. Over de Oudpools-Litouwse namen Jagie/Jo t:IJ RadziwШ (= Mededelingen 
NR ХХХШ/1, 3-10), Amsterdam, 1970. 
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ST. PETERSBURG: EEN TRAAN EN 
EENLACB 

door Floor Schamp 

Afscheid nemen van Petersburg; over drie weken is het zover. Een traan, een 
lach, poka бf pros~aj, we zullen toch met gemengde gevoelens terugkeren. Wat 
de stad betreft zullen we het er wel over een zijn: "St. Petersburg is een stad vol 
tegenstrijdigheden". 

Aan de ene kant heb je de prachtige 
gebouwen in ltaliaanse stijlen die 
nog doen herinneren aan vergane 
glorie. Zoals de Herrnitage met haar 
prachtige zalen en ongelooflijke 
verzamelingen aan onder andere 
Nederlandse kunst (Rembrandt, van 
Dijk), oude Franse kunst evenals 
impressionistische (Cezanne, Mo
net), een stuk of 35 Picasso's, 44 
werken van Matisse, Italiaanse 
grootheden, waaronder Da Vinci en 
Spaanse schilderijen. Hoewel je in 
drie maanden niet eens een kwart 
kunt bezichtigen, want volgens de 
Rough Guide doe je daar minstens 9 
jaar over, krijg je toch een aardige 
indruk van het leefpatroon in die tijd 
en natuurlijk van de schatten die 
men hier in de loop der jaren heeft 
vergaard. 
Aan de andere kant zie je duidelijk 
het verval waarin deze stad is ge
raakt wegens geldgebrek. De kuilen 
in de weg, waarover bussen, die half 
uit elkaar vallen, denderen; gebou
wen die hun glans van tientallen 
jaren geleden al lang hebben verlo
ren, alles wijst ор achterstallige 
renovati~, hoewel men nu druk bezig 
is de Ьоеl weer ор te knappen in 
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verband met "the Goodwill Garoes", 
alleen de vraag is hoelang dat пjeu-
we laagje het zal houden... · 
Maar St. Petersburg best~t . t;tiet 
alleen uit de Hermitage en verv@en 
gebouwen. Je kunt ook heerlijk U:ren 
over de Nevskij Pщspekt slenteien, 
winkels in en uit gaan om te con$ta
teren dat alles te koop is en dat de 
prijzen niet veel verschillen van 
westerl)e prijzen ор een paar dingen, 
waaronder boeken, na. Want o/aar 
nog ter wereld kun je de verzaщфlde 
werken van Ьijvoorbeeld Dosto
jevskij, 10 delen, voor slechts f 36,
kopen, бf Lermontov, 4 delen, voor f 
4,-? (Voor veel mensen begint het 
overtollig gewicht dan ook een pro
Ьleem te worden en gaat men de 
post toch aL~ enige uitkomst zien.) 
Maar we zijn hier ook om te stude
ren. In het begin was dat flink wen
nen, want ор de eerste plaats duren 
de colleges hier twee keer zo lang en 
ор de tweede plaats gaat alles na
tuurlijk in het Russisch en dat ver
eist toch een zekere concentratie. 
Over de docenten hebben we echter 
niet te klagen, ze zijn zeer begripvol 
en Ьij spreekvaardigheid gaat dat 
zelfs zo ver dat we de dag beginnen 


