
Recensies 

P. van Hees, Bibliografie van P. Geyl (Historische Studies uitgegeven vanwege het Instituut 
voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, XXVIII; Groningen: Wolters-
Noordhoff, 1972, 128 blz., f. 25.-) . 

Dit is een werk dat om verschillende redenen respect verdient. Nooit heeft men een zo 
compleet overzicht gekregen van Geyls schriftelijke arbeid. De opzettelijk als schets aan
geboden bibliografie die in Studies en Strijdschriften (1958) werd opgenomen, bevat op 
geen stukken na het hele oeuvre. Pas het boek van Drs Van Hees dat met voorbeeldige 
ijver en kennis is samengesteld, verschaft de gelegenheid om de totale omvang van Geyls 
werk te schatten. Bovendien heeft Van Hees dit werk toegankelijker gemaakt door naast de 
chronologische indeling een systematische rubricering aan te brengen die dank zij haar 
eenvoud heel efficiënt lijkt en zonder twijfel nuttig is. Ook geeft hij een overzicht van 
Geyls nu in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek bewaarde archief. Tenslotte volgt een 
vrij groot aantal gegevens over het beschikbare biografische materiaal. Het nut van dit 
alles hoeft geen bewijs. De gebruiker past oprechte dankbaarheid voor de volharding en 
toewijding van Van Hees. 
Ik veroorloof mij enkele kritische opmerkingen. Zij betreffen de wellicht onvermijdelijke 

maar toch veel te talrijke slordigheden en inconsequenties die dit boek ontsieren. Deze 
slordigheden zijn niet belangrijk en ik zal de vele tientallen die ik zonder er naar te zoeken 
vond, niet opsommen. Slechts een paar gevallen bij wijze van voorbeeld. Op de eerste 
bladzijde van de chronologische bibliografie staan al drie vergissingen: er is een 'ch' uit 
'Nederlandsche' weggevallen (no. 4); er wordt in no. 6 en no. 7 verwezen naar de bladzijden 
van het NNBW, maar dit werk nummert kolommen, geen bladzijden. In het algemeen 
zijn er trouwens wel erg veel fouten in de oude spelling gemaakt. Er zijn ook nogal wat 
onregelmatigheden. Soms worden van een artikel in een tijdschrift de bladzijden nauw
keurig aangegeven. No. 5 bijvoorbeeld geeft over een stukje in Minerva trouwhartig op 
dat het staat op blz. 530-532. In no. 7 echter, enkele regels later, moet een artikel in Onze 
Eeuw het doen met blz. 267 fl. Daarbij vraagt de lezer zich wel af wat voor woord deze 
herhaald optredende dubbele f eigenlijk geacht wordt af te korten: toch niet 'following'? 
Een ander voorbeeld: van sommige door Geyl gerecenseerde boeken worden niet alleen 
jaar en plaats van verschijning maar" ook de naam van de uitgever vermeld; andere boeken 
moeten het zonder die uitgever stellen. Een iets belangrijker bezwaar is dat de auteur 
soms te bang is geweest zich te herhalen. No. 33 van zijn bibliografie vermeldt bijvoor
beeld onder het jaar 1920 dat er van het in 1920 gepubliceerde Holland and Belgium in 
1921 een Nederlandse vertaling verscheen. Een titel van die Nederlandse uitgave wordt 
niet meegedeeld en onder 1921 wordt het boek niet opgenomen. Het schijnt trouwens een 
algemeen principe van de auteur te zijn om herhalingen te voorkomen. Zo vindt men bij 
1930 een opsomming van de verschijningsjaren niet alleen van het toen gepubliceerde 
eerste deel van De Nederlandsche Stam maar ook van de volgende delen; onder 1934 en 
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