
 

Reinhart Pieter Anne Dozy (1820-1883) zandgraf 523, vak D 
Arabist en hoogleraar middeleeuwse en nieuwe geschiedenis 
 
Personalia 
Geboren: 21 februari 1820 te Leiden 
Zoon van: François Jacques Dozy en Sara Maria van Lelyveld 
Gehuwd met: Maria Caroline van Goor den Oosterlingh op 3 juli 1846 
Overleden: 29 april 1883 te Leiden 
Begraven: 2 mei 1883 te Leiden 
 
Samenvatting 
Reinhart Pieter Anne Dozy wordt in 1820 te Leiden geboren. Hij schrijft zich in 1837 
in als student aan de Rijksuniversiteit van Leiden bij de Faculteit der Letteren. Hij 
promoveert in 1844. Van 1846 tot 1850 is hij adjutor Interpretis Legati Warneriani. 
Dozy wordt in 1850 benoemd tot hoogleraar middeleeuwse en nieuwe geschiedenis 
aan de Rijks universiteit en is hier van 1868–1869 rector magnificus. 
 Dozy is vooral internationaal bekend geworden 
als Arabist. Hij heeft zeer veel publicaties op zijn 
naam staan. Zijn naam is met roem bekend en hij 
heeft vele bewijzen van hulde ontvangen. Zeer 
gewaardeerd door Arabische intellectuelen. 
Eerbewijzen van wetenschappelijke instituten uit o.a. 
Spanje, Frankrijk, Italië, Denemarken. In Nederland 
wordt hij benoemd in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Niet alleen voor de letterenfaculteit, maar 
voor de gehele universiteit gold Dozy als een van de 
grootsten. Dozy bepaalde als geen ander het 
aanzien van de Leidse oriëntalistiek. De weten-
schappelijke nalatenschap van Dozy ligt grotendeels 
in de Leidse universiteitsbibliotheek. 
 Hij overlijdt op 29 april 1883, op 63-jarige leeftijd, 
en wordt drie dagen later op de begraafplaats 
Groenesteeg begraven.  

 
Portret Dozy 

(E.A. Tilly, 1883) 
 
Volledige versie 
 

De jonge Dozy 
Reinhart Pieter Anne Dozy wordt in Leiden geboren. Zijn vader is daar geneesheer. 
Dozy behoort tot een familie van Franse oorsprong, zij komen uit Valenciennes en 
vestigen zich in 1647 in Holland. De naam d’Ozy verandert in de loop der tijd naar 
Dozy. 



 Uit zijn vroege jeugd is niet veel bekend, wel dat hij van lezen houdt. Zijn moeder 
Sara Maria van Lelyveld, die een begaafde en beminnelijk vrouw moet zijn geweest, 
overlijdt als Reinhart negen jaar is. 
 Een latere leermeester van Reinhart wijdt de 
onbuigzaamheid van zijn karakter die hem in zijn jonge 
schooljaren eigen was, aan dit verlies toe. Verscheidene 
jaren brengt hij door op een kostschool in Wassenaar bij 
de heer van Veen. 
 In Leiden bij dr. J.J.de Gelder volgt hij van 1834 tot 
1837 het academisch vormend onderwijs Reinhart 
beheerst dan al de Duitse, Engelse en Franse taal. Dr. 
J.J.de Gelder, auteur van het boek over vormleer van de 
Arabische taal, stelt aan Reinhart voor om ook Arabisch 
te studeren. Een uituitstekend idee vindt hij, het was wat 
nieuws en de andere studenten deden dit niet. 

 
Portret van een jonge Dozy 
(Cornelis Hendrik van Amerom) 

 

De student 
In 1837 schrijft Reinhart zich in aan de Rijksuniversiteit van Leiden, aan de Faculteit 
der Letteren. Daar ontmoet hij de jonge hoogleraar van de Faculteit der Letteren, 
Hendrik Engellinus Weijers. Een voortreffelijk leermeester voor de student Dozy. Als 
taalgeleerde had Weijers nauwelijks ergens zijn evenknie; er zijn weinig boeken die 
zijn naam op de titel dragen, want hij leefde bijna geheel voor zijn onderwijs en zijn 
leerlingen. Weijers moedigde Reinhart aan en verwachtte van zijn studenten, ernst, 
toewijding maar bovenal nauwkeurigheid. Dozy is hem daarvoor zijn leven lang 
dankbaar gebleven.  
 Eind 1841 wordt er door het Koninklijk 
Instituut te Amsterdam (tegenwoordig KNAW), op 
voorstel van Weijers een prijsvraag uitgeschre-
ven, met als onderwerp een lexicon te schrijven 
over de kleding der Arabieren. Weijers had de 
vraag voorgesteld, maar voor de beantwoording 
allerminst op zijn nog jeugdige student Dozy 
gerekend. Van Weijers die adjutor Interpres 
Legati Warneriani is, moest Dozy toestemming 
hebben om de benodigde boeken en Oosterse 
handschriften te mogen lenen uit de bibliotheek. 
 Dozy wist dat Weijers in beoordelings-
commissie zat van de prijsvraag en dat de namen 
van de deelnemers onbekend moesten blijven. 
Maar wilde Dozy zijn plan niet opgeven, dan 
moest hij Weijers deelgenoot van zijn geheim 
maken. Weijers was verbaasd over zijn moed. Hij 
raadt het niet af, maar helpt hem evenmin.  

 
Dictionnairre détaillé des noms des  

vêtements chez les Arabes 
(1845) 



 Op 23 jarige leeftijd, nog voor zijn promotie, wint Reinhart de prijsvraag. Twee 
jaar later, in 1845, verschijnt het boek onder de titel ‘Dictionnaire détaillé des noms 
des vêtements chez les Arabes’. Het boek getuigt van een verbazende belezenheid 
van Arabische schrijvers, als ook in de Spaanse letterkunde. Het is door de rijke 
inhoud een uitstekend lexicografisch werk. Dozy had zich in volle zee gewaagd en 
bleek een voortreffelijk zwemmer te zijn. 
 Weijers onderwijst ook de Spaans Arabische schrijvers. Dozy had van deze 
schrijvers ook gebruikt gemaakt voor het lexicon. In die tijd is bij hem het plan gerijpt 
om de Spaans Arabische geschiedenis zelf te gaan onderzoeken en beschrijven. 
Daarvoor moest hij eerst alle niet uitgegeven bronnen verzamelen en toegankelijk 
maken. Op advies van Weijers kiest hij voor de Abbadieden een dynastie die circa 
750 regeerde in Sevilla. In Maart 1844 promoveert hij op de dissertatie Historia 
Abbadidarum. Weijers is helaas niet bij de promotie, hij is ernstig ziek en overlijdt een 
maand later.  
 In de zomer van 1844 trouwt Reinhart met Maria Caroline van Goor den 
Oosterlingh.        
 
De wetenschapper 
De beide richtingen van Dozy's breed en 
grondig onderzoeksveld worden al door zijn 
eerste twee geschriften aangegeven: de 
Arabische lexicografie en de geschiedenis van 
Spanje in de Middeleeuwen.  
 Zijn Supplément aux dictionnaires Arabes 
onderscheidt zich van andere Arabische 
woordenboeken: het is geen uittreksel van 
Arabische lexicons maar het resultaat van 
uitgebreide eigen onderzoek. Aan dit monument 
heeft hij jaren lang gewerkt. Een andere 
uitgaven van hem is Oosterlingen, een verkla-
rende lijst van oosterse woorden naar het 
Nederlands. 
 Dozy legt het fundament voor de cata-
logisering van de Leidse collectie van Arabische 
handschriften in de Catalogus Codium Orien-
talium Academiae Lugduno-Batavae. 

 
Portret van de wetenschapper Dozy 

(Dirk Jurriaan Sluyter, 1879) 
 In zijn onderzoek naar de Spaanse geschiedenis heeft hij twee belangrijke 
werken geschreven:  
(1) de Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne au moyen âge, 

waarin o.a. de geschiedenis van de Spaanse ridder Cid Campeador Rodrigo 
Días de Vivar (1040-1099), beter bekend als El Cid, beschreven wordt; 

(2) de Histoire des Musulmans d' Espagne, een werk dat een serieuze wetenschap-
pelijke beschrijving van de Spaans Arabische geschiedenis bevat en in een 
aantal Europese talen is vertaald. 



 Dozy brengt een omwenteling teweeg in de visie op het Moorse Andalusië. 
Gebruikmakend van nieuwe bronnen maar ook van bestaande werken van de 
Spaanse historicus Conde en Don Pascual de Gayagos. merkt hij op dat de 
nauwkeurigheid in deze werken veel te wensen overlaat, waarmee hij de Spaanse 
historici tegen zich in het harnas jaagt. Een kenmerk van Dozy is dat hij zijn leven 
lang zeer nauwkeurig bronnen zal zuiveren. 
 In 1846 wordt Dozy adjutor Interpretis Legati Warneriani, een functie die hem de 
verantwoording geeft over meer dan 600 Oosterse handschriften.  
 
De Hoogleraar 
Op 2 januari 1850 wordt Dozy door minister-president Thorbecke benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar in middeleeuwse en nieuwe geschiedenis. Een wens gaat 
in vervulling.  
 Op 9 maart 1850 houdt hij zijn oratie, 
Over den gunstigen invloed, dien de 
omwentelingen in Frankrijk, sedert 1789, 
hebben uitgeoefend op de studie der 
middeleeuwsche geschiedenis. Hiermee 
spreekt Dozy zich uit als liberaal man, hij 
prijst de vrijheid en de staatsbouw van de 
negentiende eeuw tegen de despotie van 
politieke en religieuze signatuur. Dozy houdt 
zijn oratie in het Nederlands, tot grote 
verbazing van de curatoren, en niet in het 
Latijn zoals gebruikelijk was in deze tijd.  
 Als buitengewoon hoogleraar hoefde hij 
zich, volgens artikel 66 van het Organiek 
besluit, hier niet aan te houden. Elk jaar 
onderwijst hij in het Nederlands een ander 
tijdvak aan zijn leerlingen, in de hoop hen 
een duidelijke voorstelling van het tijdvak te 
geven en hen het plezier te laten ervaren in 
de beoefening van geschiedenis. In 1857 
wordt hij gewoon hoogleraar wat hij tot aan 
zijn overlijden zal blijven. 

 
Portret van de hoogleraar Dozy 

(Johan Heinrich Neuman) 

 
De mens Dozy 
Dozy was zijn leven lang zeer gevoelig voor lof en blaam, en hij kon zich oprecht 
verheugen als hij een fout van zichzelf ontdekt had, voordat  iemand anders het had 
gezien. Het kostte hem een overwinning op zichzelf, te erkennen dat hij ongelijk had. 
Maar had hij dit eens ingezien, dan aarzelde hij niet dit te bekennen. En degene, die 
de juiste aanmerking geopperd had, rees in zijn achting. 
 
 



Alles wat deze buitengewone man bedacht heeft, heeft hij uitgevoerd, Dozy las nooit 
vluchtig, was zuinig op zijn tijd, werkte geregeld, echter zonder overspannen te 
raken. 
 

Dozy’s werk oogstte ook lof bij de Arabische intellectuelen, zoals Ibrahim al-Yaziji en 
Shakib Arslan, twee belangrijke vertegenwoordiger van de beweging tot culturele en 
politieke vernieuwing in de Arabische wereld. Zijn inspanningen om internationale 
contacten te leggen werden bekroond met het zesde internationale oriëntalisten-
congres dat in september 1883 in Leiden werd gehouden. Hij heeft het vanwege zijn 
overlijden in april 1883 niet mee kunnen maken. 
 

Hij was een man van uitgebreide belangstelling en sprak en hoorde graag over het 
nieuws van de dag, over politiek, literatuur en kunst. Maar onderwerpen waarover 
noch hij, noch zijn gast iets nieuws te zeggen hadden, waaromtrent men aan 't slot 
van het gesprek even wijs is als aan 't begin, verveelden hem en hij gaf dit 
onbewimpeld te kennen. 
 Zijn gezondheid was uitstekend, zijn stemming steeds opgeruimd. Zijn huiselijk 
leven was zeer gelukkig. Gelukkig met zijn vrouw Maria Caroline. Behalve de dood 
van zijn oudste zoontje, heeft hij geen verlies te betreuren gehad, zijn vijf kinderen 
heeft hij naar wens zien opgroeien, En zijn kleinkinderen kwamen het huis 
verlevendigen. 
 

Klein was het aantal  mensen dat het voorrecht had met hem om te gaan of geregeld 
met hem in briefwisseling te zijn. Deze weinigen bezaten zijn warme genegenheid 
zoals hij de hunne. Wat zij in hem lief hadden, niet enkel zijn tintelend vernuft, zijn 
geestige opmerkingen, zijn fijne satire, niet enkel zijn veelzijdige kennis, zijn juist 
oordeel, zijn helder inzicht, dat de omgang met hem zo aangenaam en nuttig 
maakte. Maar vooral zijn oprechtheid, zijn openhartigheid, zijn waarheidsliefde, zijn 
eenvoud en zijn trouw maakten hem zeer geliefd. 
 
Zijn overlijden 
In het Leidsch Dagblad van 4 januari 1883 stond het 
volgende bericht: “Met diep leedwezen verneemt men 
dat prof. Dozy alhier door een ernstige ongesteldheid is 
aangetast. Hij heeft heden een onrustige nacht 
doorgebracht en is heel zwak”. De dag er na werd 
gerapporteerd: “Prof. Dozy heeft een rustigen nacht 
gehad; zijn toestand is echter hetzelfde gebleven”. Op 9 
januari werd vervolgd met: “Prof. Dozy heeft een rustigen 
nacht gehad en bevindt zich iets beter”. Dit herstel is 
echter tijdelijk en na een ziekbed van ruim vier maanden 
overlijdt Dozy op 29 april. Drie dagen later wordt hij 
onder grote belangstelling op de begraafplaats 
Groenesteeg ter aarde besteld. In de Leydse Courant 
van 4 mei 1883 stond onderstaand verslag van deze 
plechtigheid. 

 
  Zandgraf 523 Groenesteeg 
(alleen het paaltje staat er nog) 



 

 
Leydse Courant (4 mei 1883) 

 
 



Overige bijzonderheden 
Dozy werd reeds op 22 februari 1853, 
net 23 jaar, door de Spaanse regering 
benoemd tot Commandeur in de orde 
van Karel III. Daarnaast was hij Officier 
en Ridder van verschillende binnen- en 
buitenlandse orden. In de Leidse 
Professorenwijk is een straat naar hem 
vernoemd.  

Foto: Annemiek Versluys 
 

 
Leydse Courant (2 mei 1883) 
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