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VOORWOORD 

Het is de bedoeling van dit boek de Griekse studiën аал de Ne
derlandse universiteiten in de negentiende eeuw te behandelen door 
een bespreking van het werk, het onderwijs en de denkbeelden van 
degenen, die in deze tijd een leeropdracht voor Grieks hadden aan 
een Noord-Nederlandse universiteit of athenaeum. Van de athenaea 
is alleen dat van Amsterdam uitvoeriger behandeld. Aan het Deven
ter athenaeum worden slechts enkele woorden gewijd. Voor het 
Grieks heeft het zeer weinig betekenis; bovendien verkeerde het ge
durende heel de negentiende eeuw in een uitgesproken staat van ver
val. Aan zijn definitieve opheffing in 1873 ging een langdurige doods
strijd vooraf, welke reeds vóór 1800 was begonnen. Een afzonder
lijke bespreking van de athenaea van Franeker en Harderwijk leek 
ons niet noodzakelijk. Het athenaeum van Harderwijk - tot 1810 nog 
hogeschool - is reeds in 1818 verdwenen. De enige Franeker hoog
leraar, die binnen ons bestek valt, is later naar Groningen overge
gaan. 

Bij de behandeling der hoogleraren was het niet onze bedoeling 
uitvoerig na te gaan, of, en zo ja, in hoeverre,bepaalde door hen 
naar voren gebrachte opinies al dan niet stroken met de huidige in
zichten. Onze belangstelling heeft zich in de eerste plaats gericht 
op hun methode en werkwijze, pas daarna op de resultaten. Men 
moet dus bijvoorbeeld in dit boek geen uitvoerige bespreking ver
wachten van de door Cobet gemaakte conjecturen. Wel zijn de alge
mene grondslagen van zijn conjecturaalcritiek uiteengezet en met 
enkele voorbeelden toegelicht. 

Het kwam ons noodzakelijk voor, de geschiedenis der Griekse 
studiën in de door ons besproken periode tegen een achtergrond te 
plaatsen. Deze achtergrond is tweeledig. Enerzijds wordt zij ge
vormd door de ontwikkeling der Griekse studiën en in verband hier
mee van de gehele klassieke filologie in Duitsland, gedurende deze 
jaren het zwaartepunt van de klassieke studies; anderzijds door 
het geestelijk leven in Nederland tijdens de negentiende eeuw. Aan 
een korte uiteenzetting hiervan zijn de eerste twee hoofdstukken 
gewijd. Terwille van de continuïteit met het verleden werd hierin 
tevens de geschiedenis der Griekse studiën in Nederland geduren
de de tweede helft der achttiende eeuw in vogelvlucht geschetst. 
Deze opzet leek ons nodig, omdat de geschiedenis van een bepaal
de wetenschap nooit los gezien mag worden van de contemporaine 
ideeëngeschiedenis en van de ontwikkeling van die wetenschap el
ders. 

De in de ondertitel gegeven beperking tot 1815-1876 lijkt mis
schien op het eerste gezicht vrij willekeurig. Inderdaad kan men 
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niet zeggen, dat de jaren 1815 en 1876 absolute cesuren aangeven. 
Toch zijn er voor deze afbakening wel argumenten. In 1815 namelijk 
werd te Leiden J o h n Bake hoogleraar in het Grieks, onder wie 
de Griekse studiën fundamenteel van richting veranderden. Boven
dien kwam in hetzelfde jaar door het zogenaamde Organieke Besluit 
de eerste centrale regeling voor het Hoger Onderwijs tot stand. Het 
jaar 1876 bracht de eerste Wet op het Hoger Onderwijs, die ruimte 
schiep voor een nieuwe ontwikkeling in de studie van het Grieks. De
ze tijdsafgrenzing is door ons overigens niet streng gehandhaafd. 
Hoogleraren, die vöór 1815 werden benoemd, maar eerst later hun 
ακμή bereikten, zoals P . W . v a n H e u s d e , zijn ook behandeld. 

Een geschikt punt om de bespreking te eindigen bood het feit, dat na 
1860 successievelijk alle Griekse leerstoelen in Nederland door 
leerlingen van Cobet zijn ingenomen. Bij de jaren, waarin zij hun 
ambt aanvaardden, hebben wij onze uiteenzetting afgesloten. Dien
tengevolge worden de Griekse studiën aan de Utrechtse Universiteit 
behandeld tot 1864, aan de Leidse Universiteit tot 1883. 

Bij de bespreking van de werken en de denkbeelden van de hoog
leraren hebben wij ons betoog regelmatig gestaafd met citaten. 
Hierbij kan " l ' a r t de grouper les chiffres" een rol spelen en de 
leesbaarheid wordt er niet door bevorderd, maar wij zagen geen 
andere mogelijkheid dan deze om onze beweringen aannemelijk te 
maken. De overzichtelijkheid hebben wij gepoogd te vergroten door 
de "Slotbeschouwing" en de "Plaatsbepaling en betekenis" telkens 
aan het einde van de behandeling der hoogleraren. Biografische bij
zonderheden zijn slechts opgenomen, inzover ze voor het onder
werp van belang schenen. Griekse namen zijn overal zo letterlijk 
mogelijk getransscribeerd. Het Nederlandse spraakgebruik maakte 
het ons een enkele maal onmogelijk volledig consequent te zijn. Zo 
schreven wij bijvoorbeeld Delphi, Odyssee en Alexander de Grote, 
niet Delphoi, Odusseia en Alexandros. De citaten hebben we overal 
weergegeven, zoals we ze aantroffen. Ook waar manifeste taalfou
ten of gebrekkige interpunctie optraden, hebben wij ons niet gerech
tigd gevoeld in te grijpen. 

In de Slotbeschouwing (p.519 sqq. ) zijn conclusies getrokken 
over de beoefening van het Grieks in heel Nederland. Dit maakt 
misschien een vreemde indruk, omdat onze studie zich alleen richt 
op de hoogleraren in het Grieks. Het is echter zo, dat in de door 
ons behandelde periode de ontwikkeling der Griekse studiën geheel 
geleid werd door hen, die een universitaire leeropdracht Grieks 
hadden. Ook de belangrijkste publicaties kwamemiit hun kring. Van
daar leek het ons geoorloofd vanuit deze basis gevolgtrekkingen op 
te maken over het totale verloop der Griekse studiën. Eén belang
rijke figuur is er , dié geen leeropdracht Grieks heeft bezeten, na
melijk J a c o b G e e l . Ten aanzien van hem hebben wij geruime 
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tijd geaarzeld, maar uiteindelijk hebben wij van een aparte bespre
king afgezien wegens de omvang van ons boek en omdat Geel' s klas
sieke publicaties reeds vijftig jaar geleden door A . G . "Wient jes 
op pijnlijk-nauwkeurige wijze werden geanalyseerd. Wij hebben er 
ons nu toe beperkt in het algemeen zijn plaats in de Griekse studiën 
aan te duiden. Wellicht komt naderhand nog eens de gelegenheid er 
uitvoeriger op in te gaan. 

Dit boek is uitgevoerd in offset-druk. Qua uiterlijke verschij
ning blijft het dus achter bij een werk in boekdruk. De kosten zijn 
echter bij offset-druk veel lager. Daarenboven was er ons veel aan 
gelegen deze studie, die naar onze beste overtuiging één geheel 
vormt, ook als één geheel uit te geven. Wij hebben ons uiterste best 
gedaan voor een zo goed mogelijke technische verzorging. Voor even
tuele onvolkomenheden bieden wij onze verontschuldigingen aan. 

De beoefening van het Grieks aan gymnasia en Latijnse scholen 
is principieel buiten de opzet van deze studie gelaten. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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M.Tullius Cicero De Oratore LI. III. Ree. loh. Bake, Amstelodaml 1863. 
Recensies in de Bibliotheca Critica Nova: 
Sophoclis Oedipus Coloneus, гее. G. Hermann, Lips. 1825 ( I 1-40 ); 
Cicero de República. Ex emend. С. F . Heinrich.Bonn. L. В. 1823, ( I 134-
158). 
Plutarchi Alcibiades. Textum recogn. C. F . Baehr, Heidelb. -Lips. 1822 
( II 76-104),ThucTdidis de Bello Peloponnesiaco libri octo ed. E . F . 
Poppo, Lips. 1821-1825 ( II 224-264 ). 
M. Tullii Ciceronis Orationum Fragmenta etc. ed. A. Peyron, Stutt-
gard. et Tubmgae 1824 - M. Tuil. Ciceroms Oranonum Fragmenta . . . 
éd. Car. Beier.Lips. 1825 ( III 195-230 ); M. Tuli. Ciceroms Огайо pro 
Cn. Plancio éd. L C. Orellius, Lips. 1825 (III 57-88). 
Initia Fhilosophiae Platonicae auctore Ph. Guil. van Heusde, Pars Prior, 
Trai , ad Rhen. 1827 (IV 21-40); Lecuones Stobenses ad novissimam 
flonlegii editionem congestae a F r . J a c o b s . . . . Jenae 1827 ( IV 103-
143), W. Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde, Hälfe 1826 (ГУ 
245-271 ). 
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Io. Nic.Madvigii ad I. C.Orellium epistola critica de orationum Ver-
rinarum libris II extremis emendandis,Haunlae - MDCCCXXVHI (V 1-
56); Demosthenis Philippicae Orat. V ed. i; T. Voemel, Francofort, 
a. M. MDCCCXXIX - Demosthenis Orationes Selectae commentario. . . 
instructae ab Io. Henr. Bremi, Gothae-Erfurt. MDCCCXXIX (V 174-
224); Lycurgi Oratio in Leocratem. Recogn. et illustr. G. A. Blume, 
Sundiae 1828 (V 456-499). 
Recensie in De Gids: 
Observationes Criticae in Aristophanis Comici Fabulas. Scripsit 
Johannes Lenting, Zutphaniae 1839 ( 1840- I p. 388-400). 
Zeven Brieven over Universiteiten en Hooger Onderwijs, Lelden 1828-
1829. Anoniem uitgegeven. Een der brieven i s van de hand van Jacob 
Geel. 

J. ВАКЕ, Genealogische aantekeningen betreffende de familie Bake, ζ. pi. 1941. 

R. С. BAKHUIZEN V. D. BRINK, Ter nagedachtenis van Mr. John Bake, Jaarboek van 
de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Am
sterdam 1865, p. 107-145. (= Bake). 
D. J. van Lennep, Studiën en Karakterschetsen over 
vaderlandsche geschiedenis en letteren II, ' s Graven-
hage 1913 p. 361-375. 

(RICHARD BENTLEY) Q. Horatius Flaccus. Ex recensione cum notis atque e menda-
tionibus Richardi Bentleii. Editio t en i a , Amstelaedami 
МРССХХ Ш 

BIBLIOTHEEK VAN OUDE LETTERKUNDE, uitgegeven door Jan ten Brink, 2 din. , 
Amsterdam 1808-1826. 

GUSTAV BILLETER, Die Anschauungen vom Wesen des Griechentums, Leipzig 1911. 

AUGUST BOECKH, Encyclopädie und Methodologie der Philologischen Wissenschaf
ten, Lei2ziÊ_1887f . 

G.BOLKESTEIN, De paedagoglek aan de Nederlandsche Universiteiten, Amsterdam 
1915. 

J. C.G.BOOT, Di sputati о hi storico-literaria inauguralis de Bello Sacri Phocensi, 
Lugd.Bat. MDGCCXXXVI. 
Oratio de perpetua philologiae dignitate, Amstelodami CIDIDCCCLI. 
De vita et scriptis Petri Wesselingii, Trai, ad Rhenum 1874. 
Oratio prima in Catilinam. Recensuit et a M. Tullio .Cicerone male 
abiudicari demonstravit J. Boot, Amstelod. 1857. 
M. Tulli Epistolarum ad T. Pomponium Atticum libri XVI. Recensuit 
et adnotatione illustravit J. Boot, 2 vol. Amstelod. 1865-1866. 

ELIAS ANNES BORGER, Interpretatie epistolae Pauli ad Galatas, Lugd.Bat. 1807. 

LAMBERTUS BOS, Oratio de eruditione Graecorum per colonias eorum propagata, 
Franequerae 1704. 
Antiquitatum graecarum praecipue Atticarum descriptie brevis, 
Lugd.Bat. 1740. 

J. BOSSCHA, Proeve eener nederduitsche vertaling van het achtste en negende boek 
van Herodotus, Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen, Nieuwe Verhandelingen II, Utrecht 1822. 
Oratio de historiae et literarum necessitudine, Amstelodami 1839. 

(P. BOSSCHA), loannis Nicolaii Secundi Hagani Opera Omnia emendatius et cum no
tis adhuc ineditis Petri Burmanni Secundi denuo edita cura Petri Bos
scha. . . . 2 Vol. , Lugd.Bat. 1821-1822. 
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H. BOUMAN, Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeechool, 2 din., 
Utrecht 1844, 1647. 

L.W.DE BREE-, Geloof in de Letterkast, Gedenkboek J.B.Wolters 1836-1961, 
Groningen 1961, p. 17-56. 

B.TEN BRINK, Levensschets van Mr.J.ten Brink, Algemeene Konst- en Letter-
bode 1841 I p. 78 sqq. ,118 sqq. , 132 sqq. , 150 sqq. 

J. TEN BRINK, Orano de Graecorum Romanorumque scnptorum studio hac euam 
philosophiae luce praestantissimo, Harderovici 1799. 
Orano pro Graecae Linguae studio,"Harderovici 1801. 

A. W. BRONSVELD, De verbreiding van het ranonalisme in ons land, Rotterdam 
1862. 

P. VAN LIMBURG BROUWER? Redevoering behelzende eene beschouwing van de voor
naamste denkbeelden in het Gneksche treurspel heer-
schende met betrekking tot deszelis doelmauge wer
king op het menschehjk hart, Mnemosyne VII (1818) 
p. 65-108. 
Specimen Acadeimcum Inaugurale de ranone qua So
phocles veterum de admmistranone et justitia divina 
noDonibus usus est ad voluptatem tragicam augendam, 
Lugd. Bat. 1820 (= Specimen Inaugurale). 
Verhandeling over de vraag : Bezitten de Nederlanders 
een Nationaal Tooneel met betrekking tot het Treurspel? 
Zoo ja,welk is deszelis karakter? Zoo neen,welk is 
het beste middel om het te doen ontstaan? Is het in het 
laatste geval noodzakelijk eene reeds bestaande school 
te volgen, en welke redenen zouden eene keus hierin 
moeten bepalen? Werken der Hollandsche Maatschappij 
voor Kunsten en Fraaiie Letteren VI z. pi. 1822 
(= Verh. Nat. Tooneelj. 

Disputano qua respondetur ad Quaesnonem . An et 
quatenus philosophi, qui ante Socratem et Platonem 
fuerunt, atque illi ipsi et qui ex eorum schohs postea 
prodierunt, in commemorandis vel exponendis princi
pile moralibus Divrnae existenus Naturae et Providen-
nae Deorum nononem subinde adhibuerunt et virtuus 
constanter ac sincero pectore colendae incitamenta, 
praesidia atque alimenta mde deduxermt ; quae anno 
МОСССХХШ legan Stolpiam praemium reportavit, 
Lugd. Bat. MDCCCXXV. 
Orano de veterum Graecorum tradinombus ad antl-
quitaus cogninonem prudenter adhibendis, Leodiil825. 
Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van 
Homerus, Leijden 1825 (= Proeve Hom, ). 
Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van 
Pinderus, Amsterdam 1826. 
Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van 
Eschylus, Amsterdam 1827 (= Proeve Esch. ). 
Gedachten over het verband mischen de godsdienstige 
en zedelijke beschaving der Egyptenaren, Amsterdam 
1828. 
Iets over de nasporingen van Champollion den jongeren 
ten opzigte van de Egyptische godenleer, Amsterdam 
1830. 
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Bedenkingen over het gevoelen van den Heer Benjamin 
Constant aangaande de Ilias en Odyssee ontwikkeld in 
zijn werk "De la Religion.. . . " , Mnemosyne, 3 e ver
zameling II (1830), p.225-311. 
Charicles en Euphonon. Een verhaal van Clearchus 
den Cypriër, Groningen 1831. 
Proeve over de zedelijke schoonheid der pcSszij van 
Sophocles, Groningen 1832. (= Proeve Soph. ). 
Proeve over de zedelijke schoonheid der poëzij van 
Euripides, Groningen 1833. (= Proeve Eurip. ). 
Histoire de la Civilisation Morale et Religieuse des 
Grecs, 8 vol. , Groningue 1833-1842. (=Hist. Civ. Mor. X 
De verloofden. Eene Milaneesche geschiedenis uit de 
zeventiende eeuw naar het Italiaansch van A. Manzoni, 
3 din. , Groningen 1835. 
Oratio de historia caeterarum artium et disciplinarum 
duce ас magistra, Groning. 1836. 
Verhandelingen en losse geschriften, Groningen 1836 
(= Verh. en losse geschr. ). 
Iets over de kleine gebreken in ons staatsbestuur. 2 din., 
Groningen 1837. 
Diophanes, 2 din. , Groningen 1838. 
Apologia Socratis contra Meliti redivivi calurrmiam, 
sive judicium de Petri Guilielmi Forchhammeri viri 
eruditissimi libro inscripto "Die Athener und Sokrates, 
die Gesetzlichen und der Revolutionnär", Gronlng.1838. 
Proeve eener recensie door een niet recenserend schrij
ver of Alweder iets over het Grieksche treurspel, 
Groningen 1839. 
Gesprekken der dooden, Groningen 1839. 
Handboek der Grieksche mythologie ten dienste der 
Latijnsche scholen, Groningen 1841. 
De Concordaten, een uitvloeisel van de genadige goede-
tierenheid des Heiligen Vaders. Een kloostergesprek 
aan gene zijde der bergen gehouden, Groningen 1841. 
Een ezel en eemg speelgoed, Groningen 1842. 
Het leven van Benvenuto Cellini, Florentijnsch goud
smid en beeldhouwer door hemzelf beschreven. 
Uit het Italiaansch vertaald en met eenige aanteekenin-
gen voorzien, 2 din. . Groningen 1843. 
Overzigt van de geschiedenis der allegorische uitleg
ging van de Grieksche Mythologie, Amsterdam 1843. 
( = Overzigt Myth. ). 
Cesar en zijn Tijdgenooten, 4 din. . Groningen 1844-
1846. 
De Synode en de Zeven Wijzen. Een gesprek tusschen 
twee Jesuiten, Groningen 1645. ( = Zeven Wijzen). 
Brief over de nieuwe philosophie aan eenen orthodoxen 
Hagenaar door eenen regtgeloovigen Amsterdammer, 
Groningen 1846. 
Het Leven van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius, Gro
ningen 1846. ( = Leven Wiselius). 
Het LeesgezelschapvanDiepenbeek, Groningen 1847. 
Philologie, Groninger Studentenalmanak 1848, p. 87-98. 
Redevoering over de Zoimevlecht, Groningen 1850 
(postuum). 
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Redevoering over de verderfelijke gevolgen van de Na
volging der Natuur in zedelijken zin genomen, z. pi., 

Eemge bedenkingen omtrent de meening van Niebuhr, 
dat de oudste Romemsche geschiedenis uit Heldendich
ten zou geput zijn, z. pi., z. j . 

I.J.BRUGMANS, J.R.Thorbecke, Haarlem 194S. 

FEUX BUFFÈRE, Les mythes d'Homère et la pensée grecque, Paris 1956. 

CONRAD BURSIAN, Geschichte der classischen Philologie in Deutschland, München 
1883. 

ERNST CASSIRER, Die Philosophie der Aufklarung, Tübingen 1932. 

J.H.CLARISSE, Over de oorzaken van de terugzetnng der Wijsgeerte, bijzonderlijk 
in ons vaderland, Het Instituut, Verslagen en Mededeelingen over 
den jare 1845, p.212-238. 

M. L. CLARKE, Greek studies in England 1700-1830, Cambridge 1945. 

С. G. СОВЕТ, Prosopographia Xenophontea illustrandis nominibus eorum qui memo-
rantur m Memorabilibus Socratis, Symposio et Oeconoimco, Lugd. 
Bat. 1836. 
Observationes Сгшсае m Platoms Comici Reliquias, Amstelodami 
1840. 
Огайо de Arte Interpretandi Grammatices et Critices fundamentis 
inmxa primario philologi officio, quam habuit С. G. Cobet d. XX m. 
lunn 1846, quum m Academia Lugduno-Batava professionem extraor-
dmariam auspicaretur, Lugd. Bat. 1847 (= Inaug. Rede). 
Allocutio ad Commilitones qua lectiones de Littens Graecis et Anti-
quitaubuB Romanis habendes d. 21 Sept. 1852 auspicatus est C.G.C., 
Lugd. Bat. 1852 (= Ail. 1852). 
Commentationes Philologicae tres in Instituti Regu Belgici Classe Ter
tia lectae, Amstelodami 1853: 
I De Emendanda rau one Grammaticae Graecae discemendo ora-

tionemartificlalem ah oraaone populan ( = Comm. Phil. I). 
II De Sincentate Graeci Sermoms in Graecorum Scnpus post 

Aristotelem graviter depravata ( = Comm. Rul. II). 
Ш De Auctoritate et Usu Grammaucorum veterum m explican dis 

scriptonbus Graecis ( = Comm. Phil. UI). 
Allocutio ad Comnulitones qua lectiones de Antiquitatibus Romanis 
habendas d. 20 m. Sept, auspicatus est C. G. C., Lugd. Bat. 1853 
(= Ail. 1853). 
Praefatio lectionum de Historia Vetere aim. 1853-'54 habendarum a. 
C.G.C. Lugd.Bat. 1853 (= Praef.Hist. Vet. ). 
Protrepticus ad Studia Hu mani tat is quo lectiones de littens Graecis 
et de Antiquitatibus Romanis a. 1854-' 55 habendas d. 19 m. Sept. 
auspicatus est C.G.C., Lugd. Bat. 1854 (= Protrept. ). 
Adhortatio ad comimlitones qua lectiones de Linens Graecis et de 
Antiquitatibus Romanis d.23 Sept. 1856 auspicatus est C.G. C., Lugd. 
Bat. 1856 (= Adhort. 1856). 
De Plulostrati libello περί γομνσσ-πκης recens reperto, Lugd. Bat. 
1859 (= Philostr.). 
Adhortatio ad Studia Humamtatis, qua lectiones de Litteris Graecis et 
de Antiquitatibus Romanis d.25m. Sept. 1860 auspicatus est C.G.C., 
Lugd. Bat. 1860 (= Adhort. 1860). 
Vanae Lecciones quibus contmentur observationes cnticae ш scriptu
res Graecos, Lugd.Bat. 1654. Sterk uitgebreide tweede uitgave L.B. 
1873 ( » Var. Lect. ). 
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Novae Leca one s, Lugd. Bat. 1859. (= Nov. Lect. ). 
Oratio rectoral !s habita d. 8 m. Febr. 1864 de monumentis hterarum 
veterum suo pretio aestimandis, LugdLBat. 1864. ( = Or. mon. lit. ). 
Miscellanea Critica quibus continentur observationes criticae in 
scriptores Graecos, praesertim Homerum et Demosthenem, Lugd. 
Bat. 1876 ( = Mise. C m . ). 
Observationes Criticae et Palaeographicae in Dionysu Halicamass. 
Anaquitates Romanas, Lugd. Bat. 1877. 
Collectanea Critica quibus continentur observationes cr iucae m Scrip
tores Graecos, Lugd. Bat. 1878. ( = Coll. C n t . ). 
Diogeni s Laertii de Clarorum Plulosophorum v m s dogmatibu»et a-
pophthegmatibus libri decern. £x Italicis codic ibus . . . . recensuit 
Car. Gabr. Cobet, P a n s u s 1850. 
Gneksch Leesboek voor eerstbeginnenden. De tekst naar Attisch 
spraakgebruik gezuiverd door C. G. C. Met voorbericht en woorden
lijst door Dr. J.J. de Gelder, Leiden 1855. 
Hyperidis Oratio Funebns. Ed.C.G. Cobet, Lugd. Bat. 1858. 
Ξενοφώντος Κύρου'AvéSaai cJn usum scholarum edidit C. G. Cobet, 
Lugd. Bat. 1859. 

ΖενοςίΛΤος 'ίλληνικί. In usum scholarum edidit C. G. Cobet, Lugd. Bat. 
1862. 
Lysiae Orati ones. In usum studiosae luventutis edidit C. G. Cobet, 
Lugd. Bat. 1863. 
Hyperidis Orationes duae. Ed. Altera, Lugd. Bat. 1877. 
'Π νχ.[νη δίΓ^ηκη Novum Testamentum. Ad fidem Codicis Vaticani edi-
derunt A. Kuenen et C. G. Cobet, Lugd. Bat. 1860. 
Artikelen in Mnemosyne,voor zover ze met in een der bovengenoemde 
boeken zijn verwerkt : 
Mnemosyne 1858: Ad Photii Lexicon ( 475-480 ). 
Mnemosyne 1859:"Ad Photn Lexicon ( 18-74 ); Philostran Epistolae 
( 75-77 ), Vita Apollonii Tyanensis ( 77-80 ); Annota ti one s ad Philos-
tratum ( 117-181 ), Adnotationes Criticae ad Charitonem ( 229-303 ); 
Theophrasti Characteres e Codice Palatino-Vaticano CX accuraus-
sime expressi ( 310-338 ); Annotauones Crmcae et Palaeographicae 
ad Julianum ( 341-419 ); Ad Galenum ( 434 -436 ) 
Mnemosyne i860: Annotationes Criticae et Palaeographicae ad Julia-
num ( 1-20 ); Ad Galenum ( 21-48 ), Miscellanea Philologica et Cri
tica ( 68-170 ); Themistu loci aliquot emendantur ( 243-248 ); Ad 
Juhani Iwnónov η Kpóvtc vulgo Caesares (249-277 ); Babrii Fabulae 
Impostoris Graeculi fraus deprensa ( 278-287 ); Herodotea (287-298 ); 
Pauli Apostoli locus in Epistula ad Hebraeos XI 4 tentatur ( 308-314); 
Pauli locus in Epistola I ad Corinthios II 4 ex Origene restitutus -
Dionysius Hahcamassensis aliquotiens emendatus ( 315-322 ); Pla
tonica j. 337-389 ); Ad Photii Lexicon: Cap. I Boethi Λίζεων Щсты іш 
συνσγυγη хг^' στοινεΤον eiusdem тер' των Τ Ϊ ^ Τιάτωνι ήπορουι̂ νων 
λέζεων ( 399-437 ); Isaeus Orano I noiinullis locis emendata ( 438-
445). 
Mnemosyne 1861: Ad Photii Lexicon: Cap. II Aelii Dionysii Halicar-
nassensis 'Αττικών ¿ оцдты tápi та те- Pausamae λε^ικον кот. στοινεΤον 
( 50-94 ); Annotauones criucae et palaeograpMica^e ad Juliani Orauo-
nes: ad orauonem quae subscribitur 'ίντισ/ικος η 'Ліааш^лі (164-
192 ); Ad Theocritum ( 225-228 ); Ad Homencum hymnum m Cere-
rem ( 309-333 ); Ad Theocntum ( 345-365 ); Callimachea ( 389-437). 
Mnemosyne_1862: Polybiana ( 1-46 ); Ad Thenustii Orauonem ХХХГ 
Περί τηζαρχτίςί 97-109 ); Ad Isaeum Orationem II Περί той Ηενεκλεσυς 

κλιρου( 113-144 ); Miscellanea Сгшса Ι Platonica Ad lib. VI et VII de 
República ( 165-179 ); Thucydidea I Sciolorum additamenta apud 
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Thucydidem in libro I ( 217-221 ); Annotationes criticae ad Themis-
tii Orationes ( 222-266 ); Ad Hymnos Homéricos ( 291-312 ); Thucy-
didea 11 Scribarum Er ro res et Sciolorum Emblemata in libro I (337-
383 ); Annotationes Criticae ad Themistii Orationes ( 394-434 ); Eu
ripidea ( 434-448 ). 
Mnemosyne 1873· Miscellanea philologica. et critica ( 1-58, 97-142, 
211-236, 356-386 ). 
Mnemosyne 1874: De Themistii adulatione (1 -7 ); Ad Stobaei flori-
legium (89-112 ); Ad Platonis Gorgiam (113-161 ); Platonica (241-
282 ); Platonica - ad Platonis qui fertur Alcibiadem priorem (369-
385 ); Annotationes selectae ad Libanium ; Adversaria critica ad 
Aristophanem (411-424 ); Ad Stobaei Florilegium (424-451 ). 
Mnemosyne 1875: Ad Libami Declamationes duas nuper primum e-
ditas ( 1-17 ); Loci nonnulli apud Aeschylum correcti ( 30-33 ); De 
Xenophontis Cyropaediae epilogo ( 66-72 ); De locis quibusdam apud 
Ciceronem de Finibus ( 92-104 ); Ad Scholia in Odysseam ( 104-119); 
Ad Libanii (ітоХоуіс. Σακράτους ( 141-157 ); De Platonis Codice Pa
risino A I Platonis Critias ex Cod. Par. A descriptus ( 157-209 ); 
Xenophontea (214-221 ); Tib. Hemsterhusii emendatio medita (225-
233); Ad Libanii orationem περί της έαυτοΰ τύχης (246-254); 
Platonica (280-290) ; De locis quibusdam apud Hesychium (291-297) ; 
Emendationes Selectae in Themistii orationes (337-348) ; Ad Xeno
phontis Cyropaediam (378-409). 
Mnemosyne 1876: Platonica ( 442-449 ). 
Mnemosyne 18777 Platonica - ad Cratylum ( 1-20 ); Ad Dionis Chry-
sostomi Orationes ( 56-102 ); Ad Libanium ( 103-112, 130-158 ); De 
nonnullis locis apud Suidam ( 221-224 ); De nonnullis fragmentis t ra-
gicorum (225-248 ); Euripidea (249-273 ); Tragici Minores (273-
276). 
Mnemosyne 1878: De locis nonnullis in Plutarchi Moralibus ( 1-48 ); 
Responsio ad virum doctissimum Gregorium N. Bemardakis Dr. 
Phil. ( 49-54 ); Ad Plutarchi ВКШ, ГІАРЛ ШЛОТЕ ( 113-173 ); АРЕШГПЕ 
( 225-237 ); Stichometrica ( 259-263 ); De locis nonnullis apud Euna-
pium in vitis Sophistarum et Fragmentis Historiarum (315-336); Ad 
Porphyrii Vitam Ploüni ( 337-356 ); ФІЛО.МГПТ ШЧ ΉΉΣ " ex νο-
luminibus Herculanensibus ( 373-386 ); Varia ( 444-448 ). 
Mnemosyne 1879: Annotationes criticae et hi stori cae ad Plutarchi 
Vitam M. Bruti ( 1-24, 225-261 ); TD ЮТГПЖ 31-39 ); Imitaüones 
(40-48 ); Scholia in Odysseam ( 110-112 ); Ad Ciceronis Philippicas 
( 113-179 ); Ad Epístolas Ciceronis et Bruti ( 226-297 ); Annotatio
nes ad Ruhnkenii disputationem de vita et scripüs Longini ( 411-
422 ); Ad Scholia in Odysseam ( 424-445 ); De locis quibusdam apud 
Thucydidem ( 446-448 ). 
Mnemosyne 1880: De locis nonnullis apud Eunaplum in Vitis Sophis
tarum et Fragmentis Historiarum ( 1-20 ); Fragmenta inedita Poe-
tarum Graecorum (56-67 ); Thucydidea (68-108, 113-144, 436-
453 ); De locis quibusdam in Epistolis Ciceronis ad Familiares et 
ad Atticum ( 182-200 ); Ad Galenum ( 231-245 ); De locis nonnullis 
apudAntiphontem ( 269-291 ); Ad Platonis Protagoram ( 328- 344, 
391-400). 
Mnemosyne 1881: Thucydidea ( 33-46 ); Περί /Λτ!*.ι»ευςμένης ίστορίαζ 
Ad Comelium Nepotem ( 47-60 ); Περί κκτεΗίευσμενης ιοτοριας Livius-
- Polybius ( 167-191 ); Annotationes ad IComelil Nepotis | quae su-
persunt ( 303-339 ); Ad Galenum et Platonem ( 355-359 ); Hesychiana 
( 361-379 T. Annotationes ad Livium ( 400-440 ); Ad Galenum ( 445-
448 ). 
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Mnemosyne 1882 : Ad Eunapii fragmenta (27-41) ; De locis 
nonnulhs apud Graecos Epistolarum Scriptores (42-66), De 
locis nonnulhs apud Lmum (96-112, 113-121) , Ad Galenum 
(178-192) ; Ad Dionem Cassium (193-210) , Ad Appianum de 
Bellis Civilibus (211-238) , De locis nonnullis apud Longinum 
περί С юис (319-322) , Lysiaca (328-335) , Herodotea 
(400-413) , Specilegium animadversionum ad lulianum (424-
448). 
Mnemosyne 1883 : Hecataei Milesn scripta νευδεπίγραρ" 
(1-7), Herodotea (69-106, 122-160, 262-302) , De locis non
nulhs apud Porphynum ΠΕΡΙ ΑΠ0ΧΗΣ ΤΊ\ ΪΙ'ΓΓΧίΤΪ (421-432); 
De locis quibusdam in Aellam Varia Historia (433-448). 

Mnemosyne 1884 : Herodotea (79-107, 129-170, 246-282), 
De locis quibusdam m Aeliani Vana Historia (108-112), De 
locis nonnulhs apud Aeliani ΠΕΡΙ ΖΩΙΟΝ (434-442). 
Mnemosyne 1885 : Ad Galenum (1-14, 229-257, 347-351). 

Mnemosyne 1886 : Thucydidea (1-18) ; De locis quibusdam in 
Aeschyh Prometheo et scholiis antiquis ad banc tragoediam 
(121-129) +\. 

Διορθωτικό' ε ις τα του Κληυ,εντοί του Άλε^ανδρέως, 
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S. MULLER Fzn . , Briefwisseimg van Bakhuizen van den Brink met zijne vrienden 
gedurende zijn ballingschap, Haarlem 1900. 

S.A. NABER, Vier Tijdgenoten, Haarlem 1894 (= V .T . ) . 
Fhotii Patriarchae Lexicon. Recensuit, adnotatiombus instruxit et 
prolegomena addidit S. A. Naber, 2 Vol. , Leidae 1864-1865 (=Phot. ). 
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B.C. NIEBUHR, Circularbriefe aus Holland ( 1808 ), Nachgelassene Schriften B.G. 
Niebuhrs nichtphilologischen Inhalts, Hamburg 1842. 

M.P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion, 2 Bde.,München 1941-1946. 

C.W. OPZOOMER, De waarborgen van onzen vooruitgang, Utrecht 1864. 

FRIEDRICH PAULSEN, Geschichte des gelehrten Unterrichts, 2 din. , Leipzig 1919-
1921 2 . 

(PETRUS HOFMAN PEERLKAMP), Q. Horatii Flacci Carmina recensuit P. Hofman 
Peerlkamp, Harl. 1834. Een tweede editie verscheen 
in 1862 te Amsterdam. 

J. PEREONIUS, Oratio de Ciceroms Eruditione et Industria (1682) in Westhovius, 
Jacobi Perizomi Orationes XII, Lugd. Bat. 1740 p. 1-50. (= Orat.de 
Cic.Eruditione). 
Oratio de Usu Graecae Romanaeque Linguae (1702), Westhovius p. 
51-102 (= Oratio de Usu). 

2 
MAX TOHLENZ, Die griechische Tragödie, 2 din. , Gdttingen 1954 . 

H.J. POLAK, P.van Limburg Brouwer, Nieuwe Rotterdamsche Courant 12-18 april 
1878 (= van Limburg Brouwer). 

С G. Cobet, De Gids 1889 IV p. 401-439 (= Cobet). 

C. VON PRANTL, Daniel Wyttenbach als Gegner Kants, Sitzungsberichte der philo
sophisch-philologischen und historischen Classe der Konig. Bayr. 
AJcad.der Wissenschaften zu München 1877 p.266-286. 

J. PRINSEN J. L .Zn . , Van Lessing tot Vosmaer, De Gids 1911 I p. 429-481,II p. 49-92. 

PROGRAMMA INAUGURALE Academlae Groninganae 1836. 

B. A. VAN PROOSDIJ, "Two thunderclouds closing in conflict". The meeting of Mad-
vig and Cobet at the tercentenary of Ley den University and i ts 
historical background, Leiden 1954. 

K. ROESSINGH, De moderne theologie in Nederland, hare voorbereiding en eerste 
periode, Groningen 1914. 

ERWIN ROHDE, Kleine Schriften, 2 din. , Tübingen-Leipzig 1901. 

A.G. ROOS, Geschiedenis van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, 
Groningen 1914. 

J. А. С. ROVERS, Responsio ad quaesnonem h t t e r a n a m ab ordine philosophiae theo-
reticae et litterarum humaniorumpropositam"Quam maxime com-
mutauonem apud Graecos subut pnilosophia auctore Socrate?" quae 
praemium reportavit die XXVI Martis MDCCCXXI. 
Responsio ad quaestionem Htteranam ab ordine philosophiae theo-
reticae et litterarum humaniorumpropositam"Quaenam sunt prae-
cipue Herodoti in rebus genuum enarrandis dotes atque virtutes?" 
quae praemium reportavit die XXVI Marta MDCCCXXII. 
Beide stukken zijn opgenomen in de Annales Academicae Rheno-Tra-
jectinae 1821-1822. 
De critica historiae dihgenter adhibenda, Franequerae 1827. 
De philosophia Socratica optima ad rehgionem Chnstianam via ac-
praeparatione, Franequerae 1834. 
Memoria Heusdll, Trai, ad Rhen. 1841 (= M. H. ). 
Oratio de historologia aetati nostrae plurimi facienda. Trai . 1656 
(= Oratio de histerología). 
Sermo ad Karsten! die 7 Mail 1864 vita defuncti discípulos, Utrecht-
sche Studentenalmanak 1865, p. 118-141 (= Sermo). 
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Afscheidsrede van mijne leerlingen, Utrecht 1873 (= Afscheidsrede). 
Wie was Philip Willem van Heusde7,Utrecht 1873 (= Wie was Ph. W. 
v. H. 7). 

ALPHONSE LE ROY, Liber Memorialis de l 'université de Liège depuis sa fondation 
Liège 1869. 

W. G. RUTHERFORD, In memoriam С. G. Cobet, Classical Review III (1889) p. 470-474. 

J. E. SANDYS, A History al Classical Scholarship, 3 vols. , Cambridge 1903-1908. 
vol. 11921^. 

F. SASSEN, Wijsgerig Onderwijs m Nederland m de negentiende eeuw, Studia Ca-
thohca XVII (1941) p. 85-119 (= Wijsg. Onderwijs). 
Wijsgeerig leven in Nederland in oe eerste helft der negentiende eeuw. 
Mededelingen Kon. Akademie van Wetensch. 1954 (= Wijsg. Leven). 
Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negen
tiende eeuw, Amsterdam 1959 (= Gesch. ). 

M. SCHANZ, C.HOSIUS, G.KRÜGER, Geschichte der Römischen Literatur bis zum 
Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian, 4 
din • 6 bd. , München I 1927^, 11,1 19113, 11,2 
19133, III 19223, IV, 1 19142, IV,2 1926. 

FRIEDRICH VON SCHLEGEL, Seine prosaische Jugendschrifte 1794-1802. Herausge
geben von J. Minor, I, Wien 1882. 

W. SCHMID, О. STAEHLIN, Geschichte der griechischen Literatur, I, 1-5, München 

1929 sqq. 

E. SCHWYZER, Griechische Grammatik, 3 Bde, München 1939-1953. 

J. VAN SLEE , De Illustere School te Deventer, ' s-Gravenhage 1916. 

С. STAR NUMAN, Ter nagedachtenis van Ph. W. van Heusde, Groningen 1839. 
H.W.F.STELLWAG 4 Р. С. VAN DER GRIEND, De leraarsopleiding, knelpunt of raak

vlak tussen Universiteit en V. H. M. O., 
Groningen z . j . 

K. SYBRAM)!, Ter nagedachtenis van P. van Limburg Brouwer, Algemeene Konst- en 
Lenerbode 1847 II p. 162 sqq. ,178 sqq. 

PAUL VAN TIEGHEM, Le Romantisme dans la littérature européenne, Paris 1948. 

F.UEBERWEG, Die Philosophie des Altertums. Zwölfte umgearbeitete und erweiter
te , mit einem Philosophen- und Literatorenverzeichnis versehene 
Auflage, herausgegeben von Dr. Karl Praechter, Berlin 1926. 

L. C. VALCKENAER, Oratio de causis neglectae literarum Graecarum culturae, Fra-
nequerae 1741 (= Oratio de causis). 
Diatribe m Euripidis perditorum dramatum reliquias, Lugd. Bat. 
1767 (= Diatribe). 
Opuscula, Lipsiae 1808. 
Theocriti decern Eidyl l ia . . . . in usum Auditorum cum notis edi-
dit, eiusdemque Adomazusas ubenonbus adnotationibus m-
struxit L. С Valckenaer, Lugd. Bat. 1773 ^ Theoer. Eid. ). 

E . E . G . VERMEULEN, Fruin over de wetenschap der geschiedenis, Arnhem 1956. 

S. VISSERING, Hooger Onderwijs, De Gids 1867 Ш ρ 40 sqq., 181 sqq. , 389 sqq. , 
ГУ p. I l l sqq., 1868 1 p. 282 sqq. , 404 sqq. 

J. VAN DER VLIET, С. M. Francken, Levensberichten van de Koninkl. Akad. v. Weten-
ech. 1902. 
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VOLTAIRE, Êpltre â Madame la duchesse du Maine (1750)in: Oeuvres complètes de 
Voltaire, Théâtre I, Pans 1885. 

THEUN DE VRŒS, Rutger Jan Schimmelpemunck, den Haag 1941. 

J. VÜRTHEIM, Cobet en zijn invloed, Pallas Leidensis MCMXXV, Leiden 1925,p. 
119-136, (= Cobet). 
Levensbericht van J. van Leeuwen, Jaarboek Kon. Akad. v.Wetensch. 
1925-1926. (= Levensbericht). 

A. G. WIENTJES, De Jacobo Geelio philologo classico, Lugd.Bat. 1908. 

ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Geschichte der Philologie, Gercke-
Norden. Einleitung in die Altertumsjr 
wTssenschaft I, Leipzig-Berlin 19273 

(= Phil. ). 
Euripides' Herakles. Erklärt von U. 
von Wilamowitz-Moellendorff, Ber
lin 19192 

Hesiodos' Erga. Erklärt von U. von 
Wilamowitz-Moellendorff, Berlin 
1928. ^ Hesiodos). 

J. WILLE, De literator R. M.van Goens en zijn kring, Zutphen 1937. 

GERO VON WILPERT, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1955. 

J.J.WINCKELMANN, Gedanken über die Nachahmung der griechischen werke in der 
Malerei und Bildhaukunst, Dresden 1755. (= Gedanken). 
Geschichte der Kunst des Alterthumes, Dresden 1764. 

J. TE WINKEL, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, 7 din. , Haarlem 
1922-1927. 

FRIEDRICH AUGUST WOLF, Prolegomena ad Homerum sive de operum Homenco-
rum prisca et genuina forma varusque mutatiombus et 
probabili ratione emendandi , Vol. I, Halae 1795. 
Darstellung der Alterthumswissenschaft nach Begriff, 
Umfang und Werth, Leipzig 1833. (= Darstellung). 

B. H. C. K. VAN DER WYCK, Mr. 'Johannes Kinker als wijsgeer, Amsterdam 1864. 

J.WIJNNE, J. A.C. Rovers, Utrechtsche Studentenalmanak 1875, p. 145-180. 

DANIEL WYTTENBACH, Miscellanea Doctrina I, Lugd. Bat. 1808. 
Opuscula, 2 Vol. , Amstel odami 1821. (= Opuse. ). 
Epistolae Selectae ed. С L.Mahne, Fasc.I-II, Gandavl 1829. 

J. VAN IJZEREN, Cobeti Hereditas, Mnemosyne 1947, p. 1-12. 

E. ZELLER, Die Philosophie der Griechen, 3 din.. Leipzig 1919-19236. 

THEOBALD ZIEGLER, Die geistigen und sozialen Strömungen im XIX. Jahrhundert, 
Leipzig 1911. 



хх ш 

Β. A r c h i v a l i a . 

In onderstaande lijst van archivalia zijn de stukken met volgens één systeem be
schreven, maar zoals zij ш de verschillende archieven zijn gecatalogiseerd. 

Rijksarchief. 

John Bake . 

1. Verzameling Jonssen no. 58 en 59. 
2. Verzameling Vreede Ms. ш . no. 34. 

Brief aan F.H. Spiering: 13 juli 1808 
Brief aan С van Marie: 3 mei 1809 
2 Brieven zonder adres of datum. 

3. Verzameling Falck inv. no 34. 
Brief aan Mr. A. Falck: 1 november 1820. 

4. Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken ббг 1813 inv. no. 910 
Brief aan koning Lodewijk Napoleon: 7 juni 1810. 

5. Verzameling van Maanen (Parucuhere correspondentie 1839-1846, inv. no. 24). 
Brieven aan С F. van Maanen: 23 maart 1839; 8 mei 1842; 1842? zonder datum. 

6. Archief - Roëll inv. no. 135. 
Brieven aan W.F.Baron Roëll: 20,22,29 september 1828; z.d. 

Archief-Roëll inv. no. 128. 
Consideratiën over eenige punten van overweging (door den Hoogleraar Bake te 
Ley den). 

7. Verzameling van Ewijck inv. no. 26. 
Brief aan D.J. van Ewijck v.d.Bilt: 1 februari 1849. 

8. Verzameling Groen van Prmsterer inv. no. 124. 
Brieven aan G.Groen van Prmsterer: 20 juli 1823; 22 maart 1827; 1834 z .d . ; 
16 maart, 7 april, 17 augustus 1835; 22 maart, 2 april,14 november 1840; 
1842 z.d. ; 5 februari, 4 december 1844; 9 juli, 2,21 augustus, 9 november 
1845; 1 juni, 9 september, 1 december 1847; 11 juni 1848; 7 januari, 10 febru
ari, 17 maart, 11 september, 9 november 1849; 26 januari, 3 juli, 11,13,14 
september, 7,8,14 oktober, 22 december 1850; 11, 13, 21 januari, 7,25 maart, 
6 april, 2 , 8 mei, 14, 21 juni, 2 ,9 , 29 juli, 30 november, 24 december 1851; 
19 mei, 2,14, 30 juni, 2,5,8,10,12,18 juli, 20 oktober, 7,19 november, 3,6 
december,2 bneven z.d.1852; 16 februari,19 april,7 mei,22 juni,4,7,15 juli, 
4 september,14 november, 18,30 december 1853;5,16,18,23januari,10februari, 
6 april, 11,13 (2 brieven), 21 mei, 4,19,21,24 juni, 8,24 juli,5,26 oktober, 
30 november, 3 december 1854; 6 januari,4,18,27 februari, 29,30 april, 1 ju
li, 23,29 september, 10 oktober, 29 november 1855: 2 juni, 8 november 1856; 
6 mei, 24 oktober 1858, 20 januari 1860; 11 april, 8 december 1861. 

9. Eerste verzameling van Tets-van Goudriaan (collectie 84) inv. no. 49. 
Brieven aan Jhr. Mr. J.G.H.van Tets van Goudriaan: 1 juli, 15 september 1858. 

C . G . C o b e t . 

Verzameling Groen van Prmsterer inv. no. 124. 
Brieven aan G.Groen van Prmsterer: 13,23 oktober,10,17,18 (met bijlage), 
22 (2 brieven) november 1855; 25 januari 1856; 29 maart 1859; 16 december 
1873. 

P h . W . v a n H e u s d e . 

1. Verzameling Kemper-Cras, extra-aanwinst 1892, XXXVII. no. 1. 
Brieven aan H. C. Cras. 27 oktober 1800; 19 juli, 31 augustus, 7 september 
1803; 2 december 1816. 

2. Verzameling Falck inv. no. 35. 
Brieven aan A. R. Falck: 9 november 1820; 23 februari, 6 maart, 7 september 
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1821; 26 april 1823; 17 juni 1829. 
3. Verzameling Groen van Prmsterer inv. no. 124. 

Brieven aan G. Groen van Prm&terer: 3 januari 1824, 10 juli, 10 augustus 1834, 
24 april 1835. 

4. Verzameling van Hogendorp 1913 inv.no. 101. 
Brieven aan G. K. graaf van Hogendorp: 30 januari, 25 augustus 1831; 19 febru
ari, 11 juli 1832. 

5. Verzameling van Maanen inv.no.236,238,241. 
Brieven aan C.F.van Maanen: 11 jum 1820; 2 december 1828, 18,29 januari 
1839, 1840? 

S. K a r s t e n . 

1. Verzameling van Ewijck inv.no. 26. 
Brief aan D. J. van Ewijck: 13 juli 1849. 

2. Verzameling Groen van Prmsterer inv. no. 124. 
Brief aan G. Groen van Prmsterer: 15 februari 1831. 

3. Verzameling Vreede inv. no. 2. 
Brieven aan G.W. Vreede: 13 oktober 1863; 12 november z . j . 

J. A. C. R o v e r s . 

Verzameling Groen van Prmsterer mv. no. 124. 
Brief aan G. Groen van Prinsterer: 25 november 1840. 

D . J . van L e n n e p . 

1. Verzameling Kemper-Gras, extra-aanwinst 1892, XXXVII, no. 1. 
Brieven aan H.C.Cras: 20 juli 1792; 18 april, 7 december 1793; 27 januari, 14 
maart 1794; 9 mei 1816. 

2. Verzameling yan Hogendorp 1913 mv.no. 185. 
Brieven aan G. K. van Hogendorp: 24 november, 6 december 1827. 

Verzameling van Hogendorp 1913 inv.no. 102. 
Brieven aan G. K. van Hogendorp: 20 september 1831; 24 februari 1832, 15 no
vember 1834. 

3. Verzameling van Maanen 1900 inv. nos. 234, 235,236,237. 
Brieven aan C.F. van Maanen: 10 april 1810, 8 december 1813; 26 mei 1819; 
22 januari 1821. 

4. Archief-Roel] mv. no. 119. 
Brief aan W. F. Baron Roëll: 20 augustus 1832. 

Archief-Roëll mv. no. 135. 
Brieven aan W. F. Baron Roëll: 14, 19 Juni, z. d. 1828. 

J . B o s s c h a . 

1. Verzameling van Ewijck inv. no. 26. 
Brieven aan D.J. van Ewijck: 9, 11 maart 1849. 

2. Verzameling Groen van Prinsterer mv. no. 124. 
Brieven aan G. Groen van Prmsterer: 24 februari, 31 oktober 1835, 9 januari 
1847; 28 september 1853, 20 jum 1854; 21 mei 1856; 26 december 1860, 29 no
vember 1861, 27 augustus, 30 september 1863; 20 oktober 1866; 13 augustus 
1868, 29 september 1871; 20 juli, 16 december 1872; 2 april 1873; 3 februari, 
9 maart, 8 juni 1874. 

3. Verzameling van Hogendorp mv. no. 44 к. 
Brief aan G. К. van Hogendorp: 28 september 1826. 

4. Verzameling Vreede ш . no. 1. 
Brieven aan G.W. Vreedei 17, 23 september 1864; 5 februari 1866. 

http://inv.no
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J. С. G. B o o t . 

1. Archief van het Algemeen Rijksarchief 1800-1940 inv. no. 583: 
Brief aan R. C. Bakhuizen v. d. Brink 28 mei 1863. 

2. Archief van het Algemeen Rijksarchief 1800-1940 inv.no. 631,omslag 27. 
Brief aan Jhr. Mr. Th. van Riemsdijk 30 september 1893. 

3. Verzameling Vreede inv. no. 1. 
Brieven aan G.W. Vreede: 21 februari, 15 april 1870, 15 maart, 7,27 april 1S71. 

Koninklijke Bibliotheek. 

John Bake . 

1. 2 Brieven aan S. Chardon de la Rochette - 17 aug. 1812, 6 mei 1835 (73 γ . 27). 
2. Brieven aan Jer. de Vries (121 В 4). 1 4 

3. Brief aan С Leemans (121 E 4). 
4. Brief aan A.D. Schinkel 28 september 1837 (68 А 6). 
5. Brief aan N.C.Kist Leiden, 17 juni 1842 (121 А 12). 
6. Brief aan Leiden Litt. fac. 6 mei 1839 (121 А 13). 
7. 2 Brieven aan Hugo Beyerman Sr., 22 juny 1827, 17 july 1827 (76 В 19). 

С. G. C o b e t 

1. Twee brieven aan A.J. Enschedé, (424 С 8). 
2. Brief aan J. J. Comelissen (71 К 43). 

Ph. W . v a n H e u s d e 

1. Brief aan Star Busmann (424 Β β). 
2. Brief aan N. С. Kist (121 А 12). 
3. " aan A. J. Roijaards (121 A 13). 
4. " aan M. Siegenbeek (130 G 33). 
5. Brieven aan Jerónimo de Vries (121 В 5). 

S i m o n K a r s t e n 

Brief aan IL Beyerman (76 В 19). 

Jan t e n Br ink 

1. Brief aan Α. Simons (121 D 4). 
2. Brieven aan Jerónimo de Vries (121 В 4). 

P . v a n L i m b u r g B r o u w e r 

1. Brief aan H. Frijlink (133 В 9). 
2. Brieven aan Jerónimo de Vries (121 В 4). 
3. Brief aan Jan ten Brink (121 E 2). 
4. Collegedictaat De Historia Litterarum Graecarum 2 din. ongedateerd (74 К 61,62). 
5. Collegedictaat de Antiquitate Graeca (74 К 22). 

J. R o v e r s 

Brief aan A. Ekker e. a. (424 В 9). 

D.J. v a n L e n n e p . 

1 . Brieven aan Jerónimo de Vries (121 В 6). 
2 . Brief aan J. Altheer (121 E 2). 
3 . . " " L.J. Lamaison en J.G. ten Sande (121 E 2). 
4 . " - H. -van Wijn (74 В 3). 
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5. brief aan Immerz. (133 С 11). 
6. n - Saxe (74 D10). 
7. " и P. P. Dobree (72 D 34). 
8. " " A. Coquerel (76 В 65). 
9. " и Bijbelgenootschap aid. Leiden (121 A 13). 
10. " " Loots (72 D 57). 

J . B o s s c h a . 

1. Brief aan A.J. van der Aa (121 E 2). 
2. " " J. Beeldsnijder van Voshol (121 E 2). 
3. " " H. Beyerman Sr. (76 В 19). 
4. " " Jerónimo de Vries (121 В 4). 

Universiteitsbibliotheek van Leiden. 

John B a k e . 

1 . Ad Brink, R. C. Bakhuizen v.d. (BPL 1930). 
2. Ad Bakhuizen v. d. Brink R. C. (BPL 1891). 
3. Ad'Boot J. C.G. (BPL 885). 
4. Ad Fruin R. (Ltk. 1560). 
5. Ad R. Fruin 3 (BPL 1828). 
6. Ad J. Geel (BPL 1904). 
7. Ad Kappeyne v. d. Coppello N.J.B. (BPL 1904). 
8. Ad Karsten S. 6 (BPL 885). 
9. AdL.C.Luzac 858 (BPH 560). 
10. " (BPL 1886). 
11. Ad E. H. Marron (BPL 885). 
12. Aan Palm, J.H.v.d. Palm 2 (I 567). 
13. Aan Α. de Vries (Ltk. 1868). 

С. G. C o b e t 

1. Ad J.Bake 5 (BPL 885). 
2. Ad J.Bake 25 (BPL 1339). 
3. Ad R. С Bakhuizen v.d. Brink 3 (BPL 1891). 
4. AanP.J.Cosijn (1762 f). 
5. Ad R. Fruin 10 met 9 bijlagen (BPL 1828). 
6. Ad Kappeyne v. d. Coppello N. 2 (BPL 885). 
7. Ad S. Karsten 8 (BPL 1339). 
8. Aan P. Hofman Peerlkamp (BPL 1876). 
9. Aan G.D.J. Schotel (L 1524). 
10.Aan C.Sepp (L 1869). 
l l .Aan Tydeman 2 <BPL 188Ó). 
12. Ad Diversos (BPL 1340). 
13. Ad ВіЫ. Ac. Lugd. Bat. praefecto W. G. Pluygers (B. A. M. 15). 
14. Aan J.van Deen (BPL 1886). 
15. Ad J. Geel (B.A.M. 6). 
16. Ad W. F. Menzel 32 (BPL 2536). 
17. Aan Fred. Muller (881). 

P h . W . v a n H e u s d e . 

1. Aan H.A.Hamaker (BPL 2013). 
2. Ad J. Kemper (BPL 885). 
3. Aan P. H. Marron 2 (BPL 885). 
4. Aan J. H. v. d. Palm (1567). 
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5. Ad J. H. van Swinden (BPL 755). 
6. Aan H. W. Tydeman 3 (L 998). 
7. Ad M Tydeman2 (Х Ш N 945). 
8. Ad Joh. Valckenaer (BPL 1042 I). 
9. Aan A. de Vries (Lett. 1868). 

S i m o n K a r s t e n . 

Ad J. J. F. Wap (BPL 263 a). 

J . t e n B r i n k . 

1. Aan Jerónimo de Bosch (Ltr.|l878n ). 
2. Ad J. Luzac 13 (arch. Luzac KU). 

P . v a n L i m b u r g B r o u w e r . 

Ad А. С. Kruseman (Lett. 16.17). 

D . J . van L e n n e p . 

1. Ad H. С van Hall (Sem. Remonstr.Blbl. 142). 
2. Ad H. A. Hamaker 3 (BPL 2013). 
3. Ad Reuvene 3 (BPL 885). 
4. Ad H. W. Tydeman (L 998). 
5. Ad M. Tydeman (Х Ш N 945). 
6. Ad Joh. Valckenaer (BPL 10421 ). 

J . B o s s c h a . 

1. Ad P.Harting (BPL 1938). 
2. Ad A. С Kruseman (Lett. 1795 W 20,29). 
3. Ad L. C. Luzac (BPL 1560). 
4. Ad G. Toussaint (L 142). 
5. Aan C.Sepp (Lett. 1869). 
6. Aan M. Tydeman (L 9971). 
7. Ad Joh. Valckenaer 15 (BPL 10371 ). 

J. С. G. Boot. 

1. Ad Bake (BPL 885) 
2. Ad Geel (BPL 2013). 
3. Ad Luzac (BPL 1560). 
4. Aan H. С. Rogge (L 16461. 
5. Ad J. J. F. Wap (BPL 263 a). 

Universiteitsbiblitheek van Utrecht. 

Ph.W. van H e u s d e . 

Brieven aan Bake 13 ( Ш Ν 1-5). 

Dictaten : Historia gentium universa: 
, , Universa gentium praesertim orientalium 
,, Gentium universa praesertim graecarum et romanarum (4 M 21,22). 

Dictata in antiquitates Graecas (4 M 23,24). 
Historia Graecorum literaria 1823 (4 M 25). 
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H O O F D S T U K I 

HOOFDLIJNEN VAN DE ONTWIKKELING DER FILOLOGIE 
IN DE NEGENTIENDE EEUW 

Voor het geestelijk leven van West-Europa is het jaartal 1787 
van beslissende betekenis geweest. Toen bezorgde I m m a n u e l 
K a n t , hoogleraar in de logica en metafysica aan de Universiteit 
van Koningsbergen de tweede definitieve editie van zijn reeds in 
1781 verschenen Kritik der Reinen Vernunft. De opzet van dit werk 
was, tegenover het dogmatisme of scepticisme der voorafgaande 
filosofische stelsels -̂ ) tot een methodisch zuivere, rationele op
lossing van het kenprobleem te komen. Het staat hiermee, samen 
met de beide latere grote werken van Kant Kritik der praktischen 
Vernunft (1788) en Kritik der Urteilskraft (1790), aan het begin van 
een nieuwe periode in het wijsgerig denken, waarvan de invloed 
zich uitstrekt tot op de huidige dag. 

De in 1795 verschenen Prolegomena ad Homerum 2 ' van 
F r i e d r i c h A u g u s t Wolf is een heel ander soort werk dan de 
Kritik der reinen Vernunft. In één belangrijk opzicht loopt het er 
echter mee parallel. Het dankt namelijk zijn betekenis ook op de 
allereerste plaats aan zijn methode. We vinden erin "das ers te , 
mustergültige Beispiel einer mit richterlicher Strenge und Schärfe 
duch Abhörung aller Zeugen geführten Untersuchung über die Ge
schichte eines antiken Geistesproductes von dem Zeiträume seiner 
Entstehung an nach den verschiedenen Epochen der Überlieferung" э ' 
Na enkele opmerkingen over tekstcritische methodiek in het alge
meen verdeelt Wolf de overleveringsgeschiedenis van Ilias en Odys
see in zes tijdperken : 1. vanaf het ontstaan tot aan Peisistratos ; 
2. van Peisistratos tot aan Zenodotos ; 3. van Zenodotos tot een 
Apioon ; 4. van Apioon tot aan Longinos en diens leerling Porphurios; 
5. vanaf Porphurios tot aan Demetrios Chalkondylas, de uitgever 
van de editie princeps ; 6. de laatste drie eeuwen. In deel I der Pro
legomena worden de eerste drie tijdperken behandeld ; aan de rest 
is Wolf· niet meer toegekomen. Zijlbelangrijkste conclusie i s , dat 
nergens in de Homerische poëzie blijk wordt gegeven van bekend
heid met de schrijfkunst. Deze raakt pas in het begin van de zesde 
eeuw voor het noteren van omvangrijker geestesproducten in gebruik. 

ббг die tijd werd alles - en dus ook de Homerische gedichten -
mondeling overgeleverd. Op grond hiervan acht Wolf het onmogelijk, 
dat één dichter zulke uitgebreide, samenhangende gedichten als de 
Ilias en de Odyssee heeft samengesteld en aan het nageslacht door-



2 

gegeven. Ook de tegenspraken en inconsequenties in de gedichten 
zelf maken het zeer waarschijnlijk, dat deze oorspronkelijk niet 
één geheel vormden, maar uit verschillende kleinere rhapsodieën 
bestonden, die naderhand door een redactor zijn samengevoegd. 
Nader bewijs hiervoor geeft Wolf niet : in de rest van zijn boek houdt 
hij zich alleen nog bezig met de verdere geschiedenis van de Home-
rostekst, vanaf Peisistratos, die volgens de overlevering de Home-
tische gedichten voor het eerst zou hebben laten opschrijven, tot en 
met Krates. 

Zuiver gelet op de inhoud i s , wat Wolf in zijn Prolegomena wil
de aantonen niet nieuw. O.a. D ' A u b i g n a c 4 ' en W o o d s ) wa
ren reeds voor hem van mening geweest, dat de Homerische poëzie 
niet van één dichter afkomstig kon zijn, omdat in die vroege tijden 
de schrijfkunst nog niet bekend was. Ook zijn Wolf' s stellingen op 
den duur voor het grootste deel onhoudbaar gebleken, maar zijn 
methode "die op zuiver rationeelen grondslag onze kenmogelijkheid, 
ook op het terrein der klassieke philologie haar grenzen wees,heeft 
stand gehouden en is heel de 19de eeuw door vrijwel zonder tegen
spraak aanvaard en gewaardeerd".6 ) 

De Prolegomena van Wolf verschaffen ons een eerste kenmerk 
van de negentiende-eeuwse klassieke filologie, namelijk tegenover 
de grotere of kleinere willekeur van vroeger dagen de ontwikkeling 
van een onpartijdige, strikt rationele methode van onderzoek, die 
de voorhanden gegevens stuk voor stuk analyseert. Er zijn echter 
nog andere, belangrijke elementen, die voor de filologie van die 
tijd bepalend zijn geweest. Het eerste en belangrijkste is hiervan 
het besef, dat de studie der Oudheid niet beperkt moet blijven tot 
taalkennis en tekstcritiek, maar een beeld moet ontwerpen van de 
antieke wereld in zijn totaliteit, opgevat als organisch geheel. 
Ook dit is het eerst door Wolf theoretisch uitgewerkt in zijn Darstel
lung der Alterthumswissenschaft nach Begriff, Umfang und Werth.7 ) 
Over de aard, die de studie der Oudheid ζ. i. moet hebben laat hij 
zich hierin als volgt uit : "Wird hienach noch eine nähere Beschrei
bung des Ganzen unserer Wissenschaft gefordert, so wird sie auf 
den Inbegriff der Kenntnisse und Nachrichten gehen, die uns mit 
den Handlungen und Schicksalen, mit dem politischen, gelehrten und 
häuslichen Zustande der Griechen und Römer, mit ihrer Cultur, 
ihren Sprachen, Künsten und Wissenschaften, Sitten, Religionen, 
National-Charakteren und Denkarten bekannt machen, dergestalt, 
dass wir geschickt werden, die von ihnen auf uns gekommenen Wer
ke gründlich zu verstehen, und mit Einsicht in ihren Inhalt und Geist, 
mit Vergegenwärtigung des alterthümlichen Lebens und Vergleichung 
des spätem und des heutigen, zu gemessen", (p. 20). Verderop wordt 
dit nog eens herhaald, wanneer als doel der klassieke studiën wordt 
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aangeduid "die Kenntniss der alterthümlichen Menschheit selbst, 
welche Kenntniss aus der durch das Studium der alten Ueberreste 
bedingten Beobachtung einer organisch entwickelten bedeutungsvol
len Nationalbildung hervorgeht" (p. 66). De bronnen, die ons Voor 
de kennis van het antieke leven ten dienste staan worden door Wolf 
in drie groepen verdeeld : " theils schriftliche Werke, wozu 
auch die vor der Verbreitung der Schreibkunst nur gesungenen, spä
ter erst aufgezeichneten, Barden- Lieder gehören ; theils künstleri
sche, d. h. Werke der Zeichnung und Bildnerei, sowohl der mit der 
Poesie verschwisterte Kunst, als der gemeinen Technik ; theils 
Ueberbleibsel gemischter Art, an welchen Litteratur und gemeine 
Technik ungefähr gleichen Antheil haben" (p. 21). Het belangrijkste 
zijn de schriftelijke bronnen. Om deze goed te benutten dient men 
op de hoogte te zijn met de grammatica, ' uitlegkunde of herme
neutiek, filologische critiek en stijlleer. Deze vier vormen van we
tenschap noemt Wolf het Organon, waarvan de beheersing"die Bedin
gung gründlicher, das Kennzeichen selbst erworbener Einsichten in 
das Alterthum" uitmaakt (p. 28). Belangrijk voor ons is nog Wolf' s 
waarschuwing, dat men de klassieke talen moet beschouwen als iets 
dat waard is om zichzelf te worden bestudeerd: "In eigenthümlicher 
Würde und mit den fruchtbarsten Tendenzen zeigt sich das Studium 
der alten Sprachen, wenn es von jeder Beziehung unabhängig und als 
Zweck an sich betrachtet wird" (p. 50). 

Een in meerdere opzichten verwante visie op de studie der Oud
heid is in later jaren ontwikkeld door A u g u s t B o e c k h (1785-1867) 
in zijn Encyclopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaf
ten. Als eigenlijke opgave ал de filologie ziet Boeckh de omvatting 
van alle kennis van hetgeen door de menselijke geest is voortgebracht, 
door hem omschreven als "die Erkenntnis des Erkannten" (p. 11). In 
dit opzicht staat de filologie ζ. i. gelijk met de geschiedenis (p. 10-11). 
Van bijzonder belang voor de filologie is de studie van de taal, om
dat deze "der adäquateste Ausdruck der Erkenntniss" is (p. 11). De 
speciale oriëntatie van de filologie op de klassieke oudheid achtBoeckh 
zinvol "weil das Klassische wrzüglich wissenswerth und die Cultur 
der Griechen und Römer die Grundlage unserer gesammten Bildung 
ist" (p.21). 

Uit de opvatting der filologie als "Erkenntnis des Erkannten" 
vloeit volgens Boeckh een indeling voort in twee hoofddelen: "Forma
le Theorie der Philologischen Wissenschaft" en "Materiale Discipli
nen der Alterthumslehre" Het eerste hoofddeel beschrijft het proces 
van kennisverwerving, "die Theorie des Verstehens, des absoluten 
sowohl als des relativen",, 9 ' welke berust op hermeneutiek en 
critiek. Onafscheidelijk zijn deze beiden met elkaar verbonden en ze 
zijn ook niet los te denken van hetandere/neef'materiële" gedeelte 
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der filologie, dat tot object heeft de inhoud zelf van de kennis. Dit 
onderdeel is gescheiden in een "allgemeine" en "besondere Alter-
thumslehre" (p. 57). De taak van de "allgemeine Alterthumslehre" 
is te zoeken naar datgene "was die Philosophen das Ρ r i η с i ρ ei
nes Volkes oder Zeitalters nennen, der innerste Kern seines Ge-
sammtwesens" (p. 57). Bij haar beoefening moet men streven naar 
een "allgemeine Anschauung" (ibid. ). De "besondere Alterthums
lehre" rieht zieh op de "umfassende Culturgeschichte des Alter-
thums" (ibid. ). Er zijn vier onderdelen : "Vom öffentlichem Leben 
der Griechen und Römer" ; "Privatleben der Griechen und Römer"; 
Von der äusseren Religion und der Kunst"; "Von dem gesammten 
Wissen des klassischen Alterthums". Onder het eerste deel vallen 
chronologie, geografie, politieke geschiedenis en staatinrichting ; 
onder het tweede maten, gewichten en munten, economische geschie
denis en geschiedenis van het maatschappelijk leven in engere zin 
(opvoeding, maatschappelijke verhoudingen, arbeidsverhoudingen 
e. d. ) ; onder het derde de eredienst en de algemene kunstgeschiede
nis (beeldende kunst, bewegingskunst en voordrachtskunst) ; onder 
het vierde tenslotte mythologie, geschiedenis der wijsbegeerte en 
van de afzonderlijke wetenschappen (wiskunde, medicijnen enz. ), 
literatuurgeschiedenis en taalgeschiedenis. Als aanhangsel bij deze 

laatste twee zijn respectievelijk de epigrafie en de metriek opgeno-
men. Boeckh heeft alle boven aangeduide onderdelen en vakken van 
een uitvoerige literatuuropgave voorzien. 

Ook deze "totaliteitsvisie" op de studie der klassieke Oudheid 
is niet op een op zichzelf staand feit te beschouwen. Zij is in beslis
sende mate bepaald door het contemporaine geestelijk leven, en wel 
in het bijzonder door de Romantiek. Ook is zij het product van een 
langere ontwikkeling; en bij degenen, die aan deze ontwikkeling me
de vorm hebben gegeven, hebben ook in sterke mate romantische in
vloeden doorgewerkt. 

Tot ongeveer het midden van de achttiende eeuw is het West
europees denken in wezen rationalistisch en mechanistisch geweest. 
De rede en het verstand werden beschouwd als de belangrijkste ver
mogens van de mens. Op grond hiervan was er een "normaal", "al
gemeen geldend" mensbeeld geconstrueerd van strikt rationele aard. 
Voorts had men zich ten bate van deze "normale" mens een door de 
rede verschaft systeem geschapen van als "normaal" geldende re
gels. Met de individuele aard van de mens, met afwijkingen van ze
den, gewoonten e. d. hield men geen rekening. Evenzeer als het an
dere werden ook de kunsten op het redenerend verstand teruggevoerd. 
Kunst werd als een leerbaar iets beschouwd : "an zahlreichen Uni
versitäten und Akademien lehren vom Staat angestellte Professoren 
die Dichtkunst, die Baukunst, die Malerei usw. indem sie Kunstregeln 
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aufstellen, das Material und die Mittel der Bearbeitung aufweisen 
und ihre Schuier in der Handhabung der Kunstmittel üben". 1 0 ' Op 
deze wijze worden speelsheid, verbeelding en fantasie vrijwel ge
heel uit de kunst verbannen. In hun plaats treedt een strakke regel
maat en symmetrie. De inhoud en compositie van het kunstwerk is 
volledig beredeneerd; de scheiding der genres wordt streng doorge
voerd en groot is de eerbied voor de geldende regels der welvoege-
lijkheid. Alom worden de grote klassieke voorbeelden - uit de Oud
heid en later - nagevolgd en dat veelal naar de letter. 

Na ca 1760 komt er verandering. Het besef ontwaakt, dat het 
mechanisch-rationalistisch denken aan de werkelijkheid in haar le
vende diepte geen recht doet wedervaren. Op wijsgerig gebied is 
aan dit inzicht vorm gegeven door Kant, die, los van de bestaande 
filosofische beschouwingswijzen het denken op zichzelf aan een sys
tematisch analytisch onderzoek onderwierp.1 1 ' Verder is de aan
val op het rationalisme vooral uitgegaan van datgene, wat men in 
het algemeen als " de Romantiek" pleegt aan te duiden.12 ' "Daar 
was méér, - ervoer de wezenlijk levende mens - , tussen hemel en 
aarde, daar was méér ook in de mens, dan door de verlichte rede 
was vastgelegd in haar schema' s; veel, dat door het verstand van 
de vitaal-levende mens 'begrepen" wordt, al is het niet door de 
rede vastgelegd, veel ook in het niet-bewuste; en dit 'vele ' ver
leent de mens eerst zijn volledige menselijkheid".13 * Daarom ver
wierp de romantiek de rationalistische opvatting van mens en we
reld, "van de mens als slechts bewust denkend en willend wezen op 
een steeds voor vervolmaking vatbare, aangenaam-bewoonbare we
re ld" . 1 4 ' Ze verweet het rationalisme "miskenning van de volle
digheid der menselijke persoonlijkheid, die niet alleen geest en wil 
i s , maar in wie een instinctieve en psychische rijkdom aanwezig i s , 
welke door het rationalisme niet was achterhaald, waaraan het in 
elk geval niet was toegelaten zijn rol te spelen in de maatschappij".15 

Deze steeds wisselende instinctieve rijkdom van de mens wil de 
romanticus tot ontplooiing doen komen. De mens wordt hiermee 
niet meer naar een vaststaand model beschouwd, maar als een рег^ 
soon met eigen individuele kenmerken: "Jeder gehe ganz den sei
nigen (Weg), mit froher Zuversicht, auf die individuellste Weise".1 ' 

Bij hun visie op de wereld nemen de romantici een soortgelijke 
houding aan. Evenals bij hun conceptie van de menselijke persoon
lijkheid streven ze naar de totaliteit. Dit streven kan beperkt blij
ven tot min of meer vage, gevoelige verlangens naar "het andere", 
maar ook wijsgerig of theologisch worden gefundeerd. Op dit gebied 
hebben vooral S c h l e i e r m a c h e r en S c h e l l i n g zich verdien
sten verworven. Eerstgenoemde stelt omstreeks 1800 de eis: in al 
het eindige het oneindige te zien. Deze ervaring bereikt zijn hoog-
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tepunt, a l s de mens ook in zichzelf dit oneindige heeft ontdekt.1 7 J 
Schelling, zelf op de ee r s t e plaats natuurfilosoof, zag natuur en 
geest niet langer meer als tegenstellingen, evenmin als natuur en 
Ik. Allen zijn ze verschijningsvormen van het Absolute, dat al spoe
dig "God" wordt genoemd. Men kan dit Absolute, deze ziel der 
dingen nader komen door de dingen zelf, door het eindige, de "wer
kelijkheid" te onderzoeken, omdat het hierin opgesloten l i g t . 1 8 ' 

Deze organisme-opvatting van Schelling i s a ls basis van de 
Duits-romantische natuur- en wereldbeschouwing gaan optreden, 
toen men op deze wijze het oneindige, waarnaar men met zoveel 
heftigheid had ve r langd , 1 9 ^ zich zag openbaren in het eindige. Ook 
de opvatting van het kunstwerk als organisme en van de kunst als 
organische eenheid gaat hierop terug. Tenslotte i s ook de filologie 
der Altertumswissenschaft in de grond der zaak een product van 
deze geestesgesteldheid. Zij ziet de antieke beschaving als een 
organisch opgebouwd geheel 2 0 ' , en zoekt naar haar kern , haar 
z ie l , uitgaande van de afzonderlijke delen, in welke deze ziel zich 
weer manifesteert . "Die Einzelheiten sollen nicht aus diesem Prin-
cip d e d u c i r t werden, was bei historischen Dingen nicht möglich 
i s t , aber sie sollen hervorgehen aus einer allgemeinen Anschauung, 
und diese muss sich wieder in jedem einzelnen Theile bewähren; 
sie ist die Seele des Leibes, durchdringt den irdischen Stoff als 
die zusammenhaltende, ordnende Ursache , wie die Griechen die 
Seele mit Recht nennen: durch diese Beseelung wird die Wissen
schaft eben o r g a n i s c h " . Aldus schrijft Boeckh in zijn Encyclo-
pädie, (p. 57), na even tevoren verklaard te hebben, dat in de filo
logie alle "willkürlichen Grenzen und Verbacke, welche man für 
einzelne Disciplinen nach einem rohen, begriffslosen Verfahren 
gesteckt hat" dienen te worden opgeruimd. 

Een ander element uit de Romantiek, dat voor de totstandko
ming en ontwikkeling van de Altertumswissenschaft van groot be
lang is geweest, i s het romantisch individualisme. Dit bracht a ls 
react ie tegen het normalist isch rat ional isme de rechten van de in
dividuele menselijke persoon naar voren, levende uit de totale vol
heid van zijn natuur, die het bewuste en onbewuste, het denken en 
willen, maar ook de drang der instincten a ls impuls kent. Door 
J o h a n n G o t t f r i e d H e r d e r (1744-1803) is dit individualisme 
van de personen overgedragen op de afzonderlijke volken. Waar 
de Verlichting nog vasthield aan het uniforme mensbeeld van het 
"animal ra t ionale" , waarin de individuen op min of meer toevalli
ge wijze in staat en volkenkundige groepen verdeeld zijn, beschouwt 
Herder ieder volk als een strikt individueel, organisch opgebouwd 
geheel. Taal , l i tera tuur , godsdienst, zeden e. d. hebben bij elk 
volk hun eigen karakter 2 1 ) en disharmonieren met hun omgeving. 
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wanneer ze van het ene naar het andere volk worden overgebracht. 
In zijn eerste grotere publicatie, de Fragmente über die neuere 
deutsche Literatur (1767), vestigt hij daarom al uitgebreid de aan
dacht op de schadelijke invloed welke de Karolingische Renaissance 
op de eigen, spontane ontwikkeling van het Duitse volk heeft gehad. 
Door deze beweging werd aan de Duitsers hun "hohe und edle Ori
ginaldenkart" ontnomen. In plaats daarvan werd hun de Latijnse 
cultuur opgelegd, welke tot op de dag van vandaag nadelig op hun 
taal en geest inwerkt. Met dit soort opvattingen zet Herder het 
werk voort van J o h a n n J o a c h i m W i n c k e l m a n n (1717-1768), 
die in zijn Geschichte der Kunst des Alterthumes (1763) gewezen 
had op de noodzaak, de Griekse kunst te verklaren uit de bijzonde
re aard van het Griekse volk, uit zijn denkwijze, zijn staatsinrich
ting (hij bedoelt hiermee de democratie) en uit het Griekse klimaat. 
Voor de ontwikkeling van de Altertumswissenschaft - en van de his
toriografie in het algemeen - is deze ontdekking van Herder uiter
mate belangrijk geweest. Pas hierdoor is het mogelijk geworden 
een redelijk inzicht te krijgen in de taal, literatuur, wijsbegeerte, 
godsdienst, kortom in de hele beschaving van een volk. Aan Her
der - en in hem aan de Romantiek - heeft in de grond van zaak de 
historische methode van wetenschappelijk onderzoek, die ieder 
verschijnsel in het licht van zijn eigen omstandigheden waarneemt, 
haar vormgeving te danken. 

Tenslotte is ook niet los te zien van de Romantiek het herle
ven van de belangstelling voor het Grieks en daarmee de opkomst 
van het Tweede Humanisme, die voor de ontwikkeling van de ne
gentiende- eeuwse klassieke filologie van grote betekenis is ge
weest. Een van de vroegste vormen waarin de romantische, of zo 
men wil pre-romantische, reactie tegen het rationalisme en nor
matieve classicisme zich uit, is de terugkeer naar of liever nieu
we beleving van de natuur. 2 2 ' Belangstelling voor de natuur op 
zichzelf was er voordien ook al. Deze was echter primair verstan
delijk gekleurd. Geleidelijk echter gaat deze intellectuele belang
stelling over in liefde en bewondering. Ze gaat dienen om het ge
voel tot volle ontplooiing en vervolmaking te doen komen. We heb
ben dan ook niet meer te maken met "de klassicistisch-begrepen 
'natuur' als inbegrip van het redelijke, gezonde, verstandige, 
objectieve en wetmatige", maar met een natuur "waarin domine
ren het irrationele, vitale, oorspronkelijke, het chaotische, dis
harmonische, ruwe en wilde kortom tot de aspecten die de 
subjectiviteit uiterst sterk aanspreken en in beweging brengen".23 ' 
Zij is de hoogste verheven macht, waarin instinct, zedelijke groot
heid en natuurlijke deugdzaamheid liggen opgesloten, en deze 
krachten inspireren tot nobele daden. Daarom moet de mens zich 
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ontdoen van "het aanslibsel van eeuwen beschaving" 2 4 ' en de ont
a a r d e elementen der moderne cultuur, waaronder ook de rat ional is
t i sche redelijkheid valt. Hij moet terug naar de natuur, naar het 
primit ieve. Deze stemming vormt de achtergrond van de in deze 
j a r e n (vanaf ca. 1760) groeiende belangstelling voor m e e r primitie
ve beschavingsstadia en vooral ook voor de l i t e ra i re teksten, die 
op enigerlei wijze aan deze stadia verbonden waren a l s de Bijbel, 
Ossian, de Edda, en andere geschriften, waarin men de "Na
turgeis t " van een bepaald volk meende te horen. Onder deze cate
gorie valt a l l e r e e r s t S h a k e s p e a r e ; verder o. a. S p e n s e r , 
M i l t o n en G e s s n e r . Voor ons van belang i s vooral de sterk 
groeiende i n t e r e s s e voor H o r n e r o s . Reeds in 1735 verscheen in 
Engeland van Τ h o m a s B l a c k w e l l : An inquiry into the life and 
writings of Homer, waarin Horneros voor het e e r s t a ls de ideale 
natuurdichter wordt voorgesteld. Eenzelfde voorstell ing treffen wij 
aan in Essay on the Original Genius of Homer (1769) van Robert 
Wood, die ook met nadruk wees op de samenhang en verbondenheid 
der Homerische poëzie met het land en de omgeving, waar deze 
was ontstaan. Beide werken werden in de zeventiger jaren van de 
achttiende eeuw in het Duits vertaald en werkten in Duitsland diep 
door, speciaal het laatstgenoemde. O.a. Herder , Goethe en F . A. 
Wolf hebben er de invloed van ondergaan. Het aantal vertalingen 
van de Homerische poëzie in het Duits neemt vanaf het midden der 
achttiende eeuw ook s terk toe. 

De "terugkeer naar de natuur" betekende voor de vroegste Ro
mantiek niet alleen een oriëntatie op de primitieve mens . Ze hield 
ook in een zoeken naar het spontane, natuurlijk-bevallige, naar 
waarheid en schoonheid, los van het verstandelijk geconstrueerde 
en van de knellende banden van de c lass ic is t ische regeldwang. 2 5 ' 
Deze idealen meende men nu in optimale wijze belichaamd te zien 
in de Griekse beschaving. De ee r s t e grote figuur, bij wie dit ge
voel in beslissende mate zichtbaar i s , vormt J o h a n n J o a c h i m 
W i n c k e l m a n n , ofschoon voor hem bv. in Engeland S h a f t e s 
b u r y (1671-1733) - dus al zeer vroeg! - meerdere malen op de 
natuurlijke schoonheid der Griekse cultuur had gewezen. 2 f i ' 
Winckelmann is in zeer sterke mate door de schoonheid van de 
Helleense beschaving, en speciaal de beeldende kunst gegrepen. 
Deze muntte naar zijn oordeel op de a l l e ree r s t e plaats uit door 
"eine edle Einfalt und eine stille G r ö s s e " . 2 7 ' Behalve verer ing 
voor de Grieken bezat hij ook een grote pract ische kennis der an
tieke kunst, voor een goed deel opgedaan tijdens zijn langdurig 
verblijf in Italië en his tor isch inzicht. Hierdoor i s hij de grond
legger der oude kunstgeschiedenis geworden. Hij beschouwde de 
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Griekse kunst in samenhang met karakter en levensomstandigheden 
van het Griekse volk en deelde haar in vier perioden in : de primi
tieve, klassieke, laat-klassieke en vervalperiode.2^^ Hiermee 
bracht hij iets volslagen nieuws. 

Als tweede dient te worden genoemd G o t t h o l d E p h r a i m 
L e s s i n g (1729-1781). Hoewel zelf in wezen nog een man der Ver
l ichting-het gezond verstand is bij hem altijd op de eerste plaats 
gekomen - xieeft hij zich van het classicistisch normativisme losge
maakt en is hij de eerste geweest, die de antieke literatuur primair 
naar haar kunstwaarde beoordeelde. Zijn belangrijkste werken in 
dit opzicht zijn Laokoön (1766), Hamburgische Dramaturgie (1767-
1769) en gedeeltelijk Briefe die neueste Literatur betreffend (1759-
1765). Een van zijn voornaamste verdiensten is dat hij heeft aange
toond hoe verkeerd de Franse classicisten Aristoteles' voorschrif
ten betreffende de tragedie hadden opgevat. Lessing heeft ook op 
strikt-filologisch terrein gepubliceerd: zo bijvoorbeeld in de Ham
burgische Dramaturgie over Miles glorio su s van P l a u t u s en Adel-
phoe en Heauton Timorumenos van T e r e n t i u s . Ook hebben wij 
van hem studies over Horatius, de epigrammendichters en de fa
bel. 3 0 Γ 

De kroon op dit voorbereidende werk is gezet door J o h a n n 
G o t t f r i e d H e r d e r (1744-1803) de eigenlijke grondvester van 
het tweede Humanisme. Voor hem is in de Grieken het absolute 
ideaal van schoonheid en natuurlijkheid belichaamd: "Die Griechen, 
die Lieblinge der Minerva, haben sowohl in der Kunst als in den 
schönen Wissenschaften mit solchem Glück gearbeitet, dass das 
Ideal ihre Werke und die schöne Natur selbst beinahe ein Bild aus
machen. Wie Thucydides die Stadt Athen das Museum und Pryta-
neum der Griechen nannte, so ist aus Griechenland der Tempel und 
Hain der schönen Natur geworden, aus dem die meisten Nationen 
Europas, die nicht Barbaren geblieben, Gesetze und Muster bekom
men haben, "^i · Van navolging der Grieken wil Herder echter niets 
weten. Volgens hem heeft immers ieder volk zijn eigen individuele 
aard, waaraan niet geraakt mag worden. De Grieken moeten een 
bron van inspiratie voor ons zijn ; zij moeten onze ogen openen voor 
de ware menselijkheid door het ideaal van volmaakte eenvoud, schoon
heid en natuurlijkheid dat zij representeren. De opzet van iedere 
bestudering van de oudheid moet zijn, het Griekse volk in al zijn 
aspecten dichter bij ons te brengen. Elke wezenlijke bijdrage hier
toe is van het grootste belang, want "eine Ausgabe, eine Überset
zung, eine wahre Erläuterung dieses oder jenes Dichters, Philoso
phen und Geschichtsschreibers halte ich für ein Bruchstück des gros
sen Gebäudes der Bildung unseres Geschlechts für unsere und die 
zukünftige Zeiten".3 2 ' Herder' s bewondering voor de Grieken is 
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absoluut : soms krijgt zij zelfs een religieuze bijsmaak, bijvoor
beeld waar hij schrijft : "Mit heiligen Ernst treten wir zum Olymp 
hinauf und sehen Götterformen in Menschengebilde. Die Griechen 
theifizierten die Menschkeit. Andere Nationen erniedrigten die Idee 
Gottes zu Ungeheuern ; sie hüben das Göttliche im Menschen zum 
Gott empor". ^ ' 

Deze beschouwingswijze, welke de Grieken als inspiratoren 
ziet tot een ideale menselijkheid, vormt de grondslag van het Twee 
de Humanisme. Ware humaniteit is in de meest perfecte vorm in 
de Grieken belichaamd: " In den Griechen ist die Idee des Menschen 
Fleisch geworden, es gilt, durch die Anschauung dieser uns selbst 
zu dem eigentlichen, dem ideellen Menschentum zu erheben".34 ' 
Sterk heeft deze opvatting zich uitgebreid. Vooral in de literatuur, 
waar we mogen volstaan met de namen te noemen van G o e t h e , 
S c h i l l e r , de gebroeders S c h l e g e l e n H ö l d e r l i n . Ook zeer 
groot en voor ons onderwerp belangrijker is de invloed welke het 
Tweede Humanisme heeft gehad op de ontwikkeling van het Duitse 
schoolwezen. Successievelijk zijn de principes ervan in het 
gymnasiale onderwijs van heel Duitsland doorgedrongen,eerst in 
Pruisen, vooral door toedoen van W.von Humboldt (vanaf 1808), 
later ook in Saksen en Beieren.3 5 ' Zonder twijfel heeft de grote 
liefde voor Griekenland, welke voor het Tweede Humanisme ken
merkend was de grote opbloei der Altertumswissenschaft mede mo
gelijk gemaakt. 

In wezen is dus de klassieke filologie van de negentiende eeuw 
bepaald door factoren welke samenhingen met de grote aanval op 
rationalisme, empirisme en Verlichting, in de tweede helft der 
achttiende eeuw ingezet enerzijds door de speculatieve filosofie van 
Kant c. s . 3 6 ) anderzijds door de Romantiek. Toch is hierdoor niet 
ineens een einde gemaakt aan de oude tradities. De vroegere meer 
beperkte opvatting van de filologie, welke zich op de eerste plaats 
de interpretatie der schijvers ten doel stelde is blijven voortleven, 
vooral in het koninkrijk Saksen, waar op de gymnasia veel oudhu-
manistisch erfgoed was achtergebleven. De meest vooraanstaande 
figuur uit dit milieu, dat huiverig staat tegenover de moderne idee
ën is G o t t f r i e d H e r m a n n (1772-1848), van 1797-1848 hoogle
raar te Leipzig. In hem zijn nog talrijke elementen van de Verlich
ting te bespeuren. Van het enthousiasme voor het herontdekte Grie
kenland moest hij niet veel hebben: "Wer kennt nicht jene der 
Wirklichkeit fremden Stubengelehrten, die es für die göttlichste al
ler Künste halten, Griechisch und Lateinisch zu können? Das halten 
sie für das Eine und wahre, alles andere achten sie für gar nichts ; 
Griechisch lesen können gilt ihnen für den Gipfel menschlicher Voll
kommenheit und Ciceronisches Latein schreiben für unsterblichen 
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Ruhm ; ja sie meinen, eigentlich seien die Griechen und Römer a l 
lein Menschen gewesen, und wenn sie könnten, machten sie aus uns 
allen Griechen oder R ö m e r . 3 7 ' Het gezonde verstand "den e r sich 
mit dem 18. Jahrhundert allezeit bewahrt hat". 3 8Jhoudt zijn bewon
dering voor Grieken en Romeinen binnen duidelijke perken. Het doet 
hem ook met wantrouwen staan tegen sommige speculatieve filosofen 
"welche, ohne Kenntnis der nötigsten Wis sen scheinen, a ls junge, 
kaum dem Knabenalter erwachsenen Leute, getrieben von ei t ler 
Ruhmbegierde, nachdem sie in Vorübergehen eilig einen Blick auf 
die Dinge geworfen haben, mit grossem Geschrei und Schimpfen der 
Welt ankundigen, dass sie endlich die Wahrheit entdeckt und die Phi
losophie vollendet und zur Wissenschaft erhoben h ä t t e n " . 3 9 ) Als 
filoloog heeft hij zich op de eers te plaats met tekstcri t iek en - in ter 
pretat ie beziggehouden, daarnaast met grammaticale en metr ische 
kwesties. Van de zogenaamde real ia mocht alleen de Griekse mytho
logie zich in een meer blijvende in teresse bij hem verheugen. Toch 
i s ook aan Hermann het nieuwe niet ongemerkt voorbijgegaan. We 
zien dit op de ee r s t e plaats in zijn werk op het gebied van de g ram
matica, vooral in het reeds in het begin van zijn academische loop
baan geschreven boek : De emendanda ratione Graecae grammaticae 
(1801), dat de bedoeling had, om, uitgaande van de Logica van Kant 
de zuiver empiris t ische behandeling der Griekse grammatica door 
een logisch-rationele te vervangen. 4 0 ) De taal is volgens hem een 
afbeelding der menselijke Rede en moet daaruit ook verklaard wor
den. Ook de metriek heeft hij als ee r s te in een logisch systeem 
trachten onder te brengen, zonder echter rekening te houden met 
het rhythme. 4 1 ' 

Als persoon en docent is Hermann zeer geliefd geweest bij de 
talri jke leerlingen, die hij tijdens zijn ruim vijftigjarig professoraat 
in Leipzig heeft gehad. De invloed, die hij uitoefende, was hiermee 
in overeenstemming. Deze invloed heeft echter niet geleid tot het 
ontstaan van een afzonderlijke richting in de Duitse klassieke filolo
g ie , die uitgaande ал Hermann' s gereserveerdheid ten aanzien van 
Altertumswissenschaft en Tweede Humanisme, zich principieel tot 
"Wortphilologie", grammatica en tekstcrit iek bepaalde. De " b r e d e " 
opvatting van de filologie vond algemeen erkenning : daarnaast ech
t e r bleef men gelukkig - mede dank zij Hermann - de noodzaak in
zien ván nauwkeurige tekstinterpretat ie voor iedere vorm van filolo
gische studie. Het resul taat is geweest, dat zowel op grammat isch-
cr i t isch gebied a ls op het t e r re in der real ia de klassieke studiën 
zich wijd ontplooiden en tot grote bloei kwamen, en dat beide r ich
tingen een weldadige invloed op elkaar uitoefenden. Voordat wij in 
het volgende kort een indruk van deze bloei geven, moet op twee za
ken afzonderlijk worden ingegaan, namelijk op het werk van K a r l 
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L a c h m a n n (1793-1851) voor de theoretische fundering van de 
tekstcritiek, en op het ontstaan van de moderne taalwetenschap. 

Karl Lachmann, die behalve klassiek filoloog ook een belang
rijk germanist is geweest, en van 1825-1851 in Berlijn doceerde, 
heeft zijn tekstcr iti sehe beginselen het duidelijkste uiteengezet in 
het voorwoord op zijn uitgave van het Nieuwe Testament (Berlijn 
1842). Bij het bestuderen van een antieke tekst moet men volgens 
hem op twee punten acht geven. Enerzijds moeten aard en karakter 
van de betreffende schrijver en de oorspronkelijke gedaante van 
zijn werk worden nagegaan ; anderzijds moet men de inhoud van 
zijn gedachten en gevoelens leren kennen en de omstandigheden, 
waaronder deze zijn ontstaan. Het eerste noemt Lachmann de Cri-
tiek van de auteur, het tweede de Interpretatie. De Critiek speelt 
zich af in drie fasen: de vaststelling van de tekst ("recensere"), 
de verbetering van corrupties hierin C'emendare"), het achterha
len van de oorsprong van het werk ("originem detegere", hieronder 
valt de zogenaamde "hogere" critiek). Hiervoor moet men op de 
eerste plaats een overzicht hebben van de meest betrouwbare testi
monia, verder zich een oordeel vormen over wat de auteur in 
die situatie had kunnen schrijven en tenslotte persoon en tijdsom
standigheden van de schrijver goed kennen. De recensie is onafhan
kelijk van de tekstinterpretatie en moet los van deze worden uitge
voerd ; conjecturaal- en hogere critiek daarentegen zijn er ten nauw
ste mee verbonden. Enerzijds zijn zij volledig geworteld in het be
grip van de tekst, anderzijds kan dit begrip slechts met behulp van 
de resultaten der critiek tot stand komen. Met hét uitspreken van 
deze principes stelde Lachmann zich hoog boven zijn voorgangers, 
die in het algemeen uitgingen van de in de uitgaven min of meer vast
liggende tekst (de zogenaamde Vulgata) en deze van corrupties tracht
ten te zuiveren. 4 2 ' Als eerste heeft hij een sluitende methodiek 
voor de tekstcritiek vastgelegd ; daarom verdient hij naast Wolf een 
ereplaats temidden van hen, die op beslissende punten de methode 
der klassieke filologie van de negentiende eeuw mee hebben gevormd. 
Door zijn optreden is "die desultorische Kritik der Humanisten aber 
auch die radikale Bentleys in Prinzip Überwunden".43 ' In meer
dere tekstuitgaven (vooral van Latijnse dichters : Propertius, Tibul-
lus, Catullus, Lucret ius) 4 4 ) heeft Lachmann zijn methode gede
monstreerd. De editie van Lucretius is wel zijn beste werk te noe
men. 4 5 ) 

Bij de ontwikkeling van de vergelijkende taalwetenschap hebben 
zich ook romantische invloeden doen gelden. De Romantiek zag de 
verschillende volken als afzonderlijke, organisch opgebouwde gehe
len, in wier uitingen hun eigen individuele volksgeest sprak. Dit is 
vooral nader uitgewerkt door W i l h e l m von H u m b o l d t (1767-
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1835). Voor hem is de taal geen uitvinding van enkelen terwille van 
het algemene nut, maar een schepping van het volk zelf: geen leven
loos ding, maar in voortdurende ontwikkeling. Ook voor J a k o b 
G r i m m (1785-1863), een der grondleggers van de vergelijkende 
taalwetenschap, is de volksgeest iets heiligs. Daarom is hij een 
voorvechter van de taal, zoals die gesproken wordt en van dialecten. 
Van de logisch-abstracte opbouw van de Latijnse grammatica is hij 
een verklaard tegenstander, evenzo van haar regel- en systeem-
dwang : "Jede Individualität soll heilig gehalten werden, auch in der 
Sprache ; es ist zu wünschen, dass auch der kleinste verachteste 
Dialekt, weil er gewiss vor dem grössten und geehrtesten heimli
che Vorzüge voraus haben wird nur sich selbst und seiner Natur 
überlassen bleibe und keine Gewaltsamkeit erdulde".46 ' Door de
ze en soortgelijke opvattingen werd de alleenheerschappij der nor
matief-rationalistische taalbeschouwing gebroken en de weg vrij ge
maakt voor een meer historische benadering. 

Voor het ontstaan van de vergelijkende taalwetenschap is van 
beslissende betekenis geweest het bekend worden in West-Europa 
van het klassieke Indisch, het Sanskrit. Baanbrekend werk is hier 
geleverd door de Engelse geleerde S i r W i l l i a m J o n e s , die het 
eerst wees op de grote betekenis van het Sanskrit voor de taaistudie 
en het vermoeden uitsprak dat er gemeenschap van oorsprong moest 
bestaan tussen Sanskrit, Latijn, Grieks, Germaans, Keltisch en 
Oudperzisch.47 ' Hiermee was het denkbeeld van de Indoeuropese 
taaleenheid voor het eerst geformuleerd. In Duitsland hielden zich 
o. m. de gebroeders S c h l e g e l met het Sanskrit bezig, van welke 
activiteit het boekje van Friedrich Schlegel Ueber die Sprache und 
Weisheit der Inder (1808) getuigenis aflegt. Ook voor hem stond de 
verwantschap der Indoeuropese talen vast. Tot een eigenlijke syste
matisering is gekomen F r a n z Bopp (1791-1867) in zijn Verge-
leichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Latsini-
schen. Litauischen, Gothischen und Eteutschen. Dit werk bevat het 
eerste samenvattende overzicht van vrijwel alle Indoeuropese talen. 
Op deze basis is verder doorgebouwd door o.a. Grimm en A u g . F r . 
P o t t . Eerstgenoemde gaf in de tweede druk van zijn Deutsche Gram
matik een uiteenzetting van het verschijnsel, dat wij Germaanse 
Klankverschuiving noemen, 4 8 ' en Pott gaf een nauwkeurig overzicht 
van de klankovergangen in de verschillende Indoeuropese talen, àie 
tot dan toe vrij willekeurig waren verklaard. 

In de klassieke filologie heeft deze nieuwe, vergelijkende taal
wetenschap niet gemakkelijk vaste voet gekregen. Eerst .in het mid
den van de negentiende eeuw door het optreden van G e o r g C u r t i u s 
(1830-1885) is hier verandering in gekomen. In zijn inaugurale rede 
als professor te Leipzig met de veelzeggende titel Philologie und 
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Sprachwi s sen schaft gaf hij als zijn speciaal streven aan, de klassie
ke filologie met de algemene taalwetenschap in aanraking te brengen. 
Hij heeft hieraan gevolg gegeven zowel door zijn eigen publica
t ies, waarvan de Grundzüge der Griechischen Etymologie 4 9 ' het 
belangrijkste i s , als in de door hem opgezette series Studien 
zur Griechischen und Lateinischen Grammatik (10 Bde. , Leipzig 
1868-1878) 50 ) en Leipziger Studien zur classischen Philologie 
(5 Bde., 1878-1882). 51 ) Pas hierdoor werd het mogelijk tot een 
werkelijke behandeling van de geschiedenis van het Grieks en het 
Latijn te komen en een goed inzicht te verwerven in de historische 
ontwikkeling dezer talen ; men kwam tot een wetenschappelijker be
handeling der dialecten, tot een beter begrip van de verhouding tus
sen literaire taal en volkstaal, en leerde ook inzien dat de literatuur 
nooit als een volkomen getrouwe afspiegeling van een dialect mag 
worden beschouwd.-52 ' Dit alles komt pas in het laatste kwart van 
de eeuw. 

Na de vermelding van deze twee elementen, die beide aan de 
klassieke filologie der negentiende eeuw een essentieel nieuw ele
ment hebben toegevoegd, namelijk de juiste methodiek van tekst
vaststelling ên de plaatsbepaling van het Grieks en Latijn temidden 
van andere Indoeuropese talen, volgt hier in het kort, hoe het impo
sante organisme der Altertumswissenschaft, waarvan Wolf de om
trekken, en Boeckh reeds de gedeeltelijke uitwerking zag, zich in 
feite heeft ontwikkeld. Een eerste resultaat was de enorme opbloei 
van de historische wetenschappen, waarvoor de romantiek de weg 
had vrijgemaakt. Voor de Romeinse geschiedenis moeten hier ze
ker de namen van B a r t h o l d G e o r g N i e b u h r (1775-1831) en 
T h e o d o r M o m m s e n (1817-1903) genoemd worden. Eerstgenoem
de maakte door zijn critiek op de tradities omtrent de oudste geschie
denis van Rome een einde aan het blind accepteren van alles wat uit 
de Oudheid was overgeleverd. Evenals bij de Prolegomena van Wolf 
bleek de gevonden oplossing niet juist te zijn, maar methodisch 
was Niebuhr' s werk een enorme stap vooruit. Van Mommsen is de 
grote synthese van de Romeinse geschiedenis gekomen ; zijn Römi
sche Geschichte is "das unerreichte Muster eines Buches, das ein
dringende Detailkenntnis und tiefen historischen Blick mit künstle
risch vollendeter und temperamentvoller Darstellung vereinigt".53 ' 
In zijn schildering heeft Mommsen niet alleen met de politieke,maar 
ook met de cultuurgeschiedenis in de breedste zin rekening gehouden. 
Voor het Grieks noemen wij J o h a n n G u s t a v D r o y s e n (1808-
1884), die vooral de geschiedenis van het Hellenisme beschreven 
heeft, 5 4 J e n A u g u s t B o e c k h , wiens Staatshaushaltung der 
Athener (1817) een poging was om "het leven van een antieken staat 
in al zijn uitingen te schilderen, niet met de verzamelwoede van een 
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antiquarius, maar met den door dringenden blik van een echt ge
schiedschrijver". 5 5 ) Bij het samenstellen van dit werk heeft 
Boeckh zijn gegevens voor een belangrijk gedeelte geput uit inscrip
ties , waarbij hij geconfronteerd werd met de noodzaak van een we
tenschappelijke beweridigvan dit aan gegevens van allerlei aard zo 
rijke en nog niet behoorlijk onderzochte materiaal. Het is hem ge
lukt de Berlijnse Academie voor dit plan te winnen, en zo kon vanaf 
1828 het Corpus Inscriptionum Graecarum gaan verschijnen. Een 
Corpus Inscriptionum Latinarum volgde enige tijd later door toe
doen vim Mommsen. 

Voor de cultuur- en literatuurgeschiedenis moet in de eerste 
plaats worden gewezen op de zeldzaam veelzijdige K a r l O t f r i e d 
M ü l l e r (1797-1840). Deze heeft als eerste de betekenis der afzon
derlijke stammen voor de Griekse geschiedenis ingezien en de Aigi-
neten, Doriërs en Minuers - voorts ook de Etruriërs - samenvat
tend behandeld.56 ' Op het gebied van de literatuurgeschiedenis 
hebben we van hem, behalve meerdere kleinere opstellen 5 '7 ' de 
Geschichte der Griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexan
der' s. 5 θ ) Het werk is onvoltooid gebleven, maar desalniettemin 
is Müller op uitnemende wijze geslaagd in zijn opzet "zu zeigen, 
wie jene ausgezeichneten Werke menschlicher Rede, welche wir 
mit Recht noch immer die classischen Schriften der Griechen nen
nen, auf eine naturgemässe Weise aus der Sinnesart der griechi
schen Völkerschaften und aus dem Zustande ihres geselligen und 
bürgerlichen Lebens hervorgingen und wie sich in ihnen der Geist 
uns Geschmack und das ganze innere Leben jener von der Natur vor 
allen andern reich begabter Nation ausprägt". Van zijn werk
zaamheid op archaeologisch terrein legt het Handbuch der Archäolo
gie der Kunst (1830) getuigenis af, op dit gebied ook de eerste "Ge-
sammtdarStellung". Tenslotte heeft Müller baanbrekend werk ver
richt voor de mythologie in zijn Prolegomena zu einer wissenschaft
lichen Mythologie (1825). In dit boek wijst hij er vooreerst op, dat 
men bij de verklaring van de mythen niet primair mag uitgaan van 
de literaire bronnen, maar veeleer zich moet richten op de monde
linge volksoverlevering. Voorts bestaan er z. i. geen "algemeen gel
dende" mythen, maar hoort iedere mythe oorspronkelijk op een be
paalde plaats thuis. In verband hiermee is de studie van locale cul-
tusgebruiken voor een juist inzicht in de mythologie dringend ver
eist. Tenslotte heeft iedere mythe in origine te maken met historisch 
voorgevallen feiten, waardoor men tot een zekere datering ervan 
kan komen. 

Ook op de verschillende terreinen der antieke literatuur zijn 
door vertegenwoordigers van de Altertumswissenschaft onderzoekin
gen verricht, die de basis hebben gelegd voor onze huidige kennis. 
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Op deze wijze hebben zich bv. grote verdiensten verworven F r i e 
d r i c h G o t t l i e b W e l c k e r (1784-1868) voor de Griekse trage
die en de epische cyclus, A u g u s t M e i n e k e (1790-1870) voor 
o.a. de Attische comedie en de Alexandrijnse poëzie, K a r l L e h r s 
(1802-1878) voor de scholia op Horneros en Pindaros, L e o n h a r d 
S p e n g e 1 (1803-1880) voor de kennis der antieke rhetorica ; spe
ciaal voor het Latijn F r i e d r i с h R i t s c h i (1806-1876), die de 
grondslagen heeft gelegd van de studie van het Oud- Latijn en speciaal 
voor Plautus zeer veel heeft gedaan. Op zijn talrijke leerlingen had 
hij een grote invloed. Contacten in het buitenland bezat hij ook vele, 
o. m. met Jacob Geel correspondeerde hij regelmatig. 59 ) Voor de 
geschiedenis van de wijsbegeerte is de arbeid van E d u a r d Z e l l e r 
(1814-1908) van de meeste betekenis geweest ; zijn Philosophie der 
Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1844-1852) is het 
eerste werk, dat ook de innerlijke samenhang en wederzijdse afhan
kelijkheid der verschillende wijsgerige stelsels duidelijk in het licht 
stelt. Voor de antieke geografie kan voorts nog gewezen worden op 
H e i n r i c h K i e p e r t (1818-1899), voor de godsdienstgeschiedenis 
naast K. O. Müller op C h r i s t i a n A u g u s t L o b e c k (1781-1860). 
Een zeer hoge vlucht heeft in de negentiende eeuw ook de archaeolo-
gie genomen. Er moeten hierbij de namen worden genoemd van 
E r n s t C u r t i u s (1814-1896) en H e i n r i c h S c h l i e m a n n (1822-
1890) waarbij in een iets later stadium nog komen H e i n r i c h B r u n n 
(1822-1894) en Adol f F u r t w ä n g l e r (1853-1907), die zich voor
al verdiensten hebben verworven bij de omvorming van de archaeolo-
gie tot een eigenlijke kunstwetenschap. 

Tenslotte noemen wij nog enkele geleerden, wier werkzaamheid 
pas na 1850 is aangevangen: E d u a r d Wolf f l i n (1831-1908), 
grondlegger van de ThesaurusLinguaeLatinae,Her m a n n U s e n e r 
(1834-1905), die zowel op het gebied der godsdienst- en filosofiege
schiedenis als dat der metriek grote verdiensten heeft, en de genia
le literatuur- en godsdiensthistoricus E r w i n R o h d e (1845-1898). 
Naast deze meer op de "realia" gerichte studies werd in het spoor 
van Lachmann voortdurend gewerkt aan de totstandbrenging van goe

de, critische tekstuitgaven en alle genoemde onderzoekers gingen 
bij hun werkzaamheden steeds uit van filologisch nauwkeurige, cr i 
tische tekstinterpretatie en zorgvuldig détailonderzoek, zonder ech
ter de grote lijn uit het oog te ver l iezen. η 0 ) 

De nieuwe klassieke filologie der Altertumswissenschaft heeft 
dus haar ontstaan te danken aan een beweging, die een aanval op het 
mechanisch rationalisme beoogde te zijn. Dodelijk is deze aanval 
echter zeker niet geweest. In de klassieke filologie zien we dit al 
wel zeer duidelijk bij de Homerische kwestie, waar vrijwel eenieder, 
die zich in de strijd mengt de dichter niet als dichter interpreteert. 
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maar naar de wetten van de R e d e . e i ' Na 1830 gaat het rationalis
me ook in het algemeen weer een belangrijker rol spelen. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door de sterke opbloei der natuurwetenschappen 
in deze tijd. Aan het begin hiervan staat de aardrijkskundige en na
tuuronderzoeker A1 e χ a η d e r von H u m b o l d t (1769-1859), die 
door zijn zeer succesvolle voordrachten aan de Berlijnse universi
teit en later door zijn vijfdelig werk Kosmos Entwurf zu einer Fhy-
sikalen Weltbeschreibung (1845 sqq. ) de belangstelling voor na-
tuuronderzoek in zeer brede kring sterk stimuleerde. Zeer veel 
opzien hebben ook de scheikundige onderzoekingen van J u s t u s 
von L i e b i g (1803-1873) gewekt "dessen Laboratorium in Gies-
sen rasch ein wahrer Wallfahrtsort wurde für jüngere und altere 
Studenten".0 2 ) Liebig maakte zijn resultaten zelf bekend via de 
in 1844 voor het eerst verschenen Chemische Briefe, die een groot 
lezerspubliek vonden.^3 ' Van grote invloed is verder geweest de 
door F r i e d r i c h W ö h l e r (1800-1882) tot stand gebrachte kunst
matige bereiding van ureum, waardoor voor het eerst een organi
sche stof synthetisch, zonder gebruik te maken van het dierlijk or
ganisme, in het laboratorium werd vervaardigd. Door deze ontdek
king werd een einde gemaakt aan het geloof in de principiële tegen
stelling tussen organisch en anorganisch, "bezield" en "onbezield", 
en de weg vrij gemaakt voor zuiver mechanische verklaringen van 
het leven. De diepe indruk, die Liebig' s en Wöhler' s ontdekkingen 
maakten, hing ook hiermee samen, dat de resultaten direct ingre
pen in de practijk van het dagelijks leven, in landbouw en industrie. 
Natuurwetenschap werd natuurbeheer sing, daar om nam het verlang
en om steeds dieper in de geheimen der natuur door te dringen 
voortdurend toe. Als enkele van de allerbelangrijkste verworven
heden noemen wij de uitbouw van de mogelijkheden van de reeds in 
de achttiende eeuw uitgevonden stoommachine met de bouw van de 
eerste stoomboot, de constructie van de locomotief, het gebruik 
van electriciteit voor verlichtings- en andere doeleinden, de op
komst van de telegrafie enz. Ook de medische wetenschap profi
teerde van deze sterke ontwikkeling:o.a. is hierdoor Rudo l f 
Virchow(1821-1902) in staat gesteld tot de opbouw van de patho
logische anatomie op grond van de celveranderingen. Zeer belang
rijk, ofschoon minder in het oog vallend - althans in de eerste tijd
is de door R o b e r t M a y e r (1814-1878) ontdekte wet van behoud 
van energie,die in het totale natuurgebeuren een fundamentele een
heid vastlegde.64 ' 

Op grond van deze enorme ontwikkeling nam het prestige van 
de natuurwetenschappen geweldig toe. Alle voorkomende verschijn
selen zouden zij , zo meende men, kunnen verklaren. Men achtte 
de natuurwetenschappen in de grond van de zaak de enige echte we
tenschappen: hun methode moest daarom ook door de andere we-
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tenschappen worden toegepast. Uitgangspunt van alle beschouwingen 
diende de ervaringswerkelijkheid te zijn. 

Ook door de ontwikkeling der wijsbegeerte in deze tijd werd 
een evolutie naar het mater ia l i sme bevorderd. De hier bedoelde 
ontwikkeling begon, waar men haar op het e e r s t e gezicht wellicht 
niet zou verwachten, namelijk bij enkele leerlingen van G e o r g 
W i l h e l m F r i e d r i c h H e g e l (1770-1831), de grote systemati-
cus der idealist ische filosofie. L u d w i g F e u e r b a c h (1802-1874) 
zag de Absolute Geest , door Hegel zelf ook al nauw verbonden aan 
de hoogste en laatste vorm van menselijke ze l fkennis , 6 5 ' enkel 
a ls een projectie van de menselijke geest zelf. "Nicht das Absolute, 
des Göttliche gelange in der Menschheit zum Selbstbewusstsein, 
wie Hegel es ge lehr t , sondern umgekehrt: Die Menschheit denkt 
im Gottesgedanken nicht anderes als sich s e lb s t " . ñ ñ ' Alleen 
het met de zintuigen waarneembare had voor Feuerbach werkelijk
heidswaarde. In dezelfde groep behoort ook К a г 1 M a r x (1818-
1883), die onder de concrete werkelijkheid, vooral de verschi jnse
len op het gebied der economie verstond. Kenmerkend voor vri j
wel alle filosofen van deze richting is hun stri jd tegen het Chr is
tendom, door Feuerbach gevoerd in zijn Das Wesen des Christen
tums (1841), door D a v i d F r i e d r i c h S t r a u s s (1808-1875) in 
zijn Leben Jesu (1835), een "h i s tor i sch-kr i t i sche" studie, die 
Chris tus niet a l s een historisch persoon beschouwt, maar als een 
product van de mythologiserende volksgeest. Ook begon in deze 
tijd de invloed van het F r a n s e en Engelse posit ivisme in Duitsland 
merkbaar te worden; r e e d s in 1849 verscheen een Duitse vertal ing 
v a n j o h n S t u a r t M i l l ' s System of Logic, Ratiocionative and 
Inductive (1843 ) . Tenslotte waren de tijsomstandlgheden in het alge
meen voor het speculatieve en romantische denken niet gunstig. 
De belangstelling werd gedurende deze ja ren in de Duitse landen 
grotendeels bepaald door de strijd om grotere politieke vrijheid, 
welk ideaal door de gebeurtenissen van 1848 weer een zware slag 
werd toegebracht. Ook speel den een nadelige rol de zeer ongunsti
ge sociale omstandigheden en de verscherping van de klassetegen
stellingen, voor de e e r s t e maal duidelijk onder de aandacht ge
bracht in het door Marx en Engels te Londen geproclameerde Com
munistisch Manifest. 

Deze ingrijpende veranderingen hebben ook op de beoefening 
der klassieken hun invloed niet gemist. Het Neo-Humanistisch 
enthousiasme gaat successievelijk verdwijnen: de filologie krijgt 
een nuchter, zakelijk en objectief karakter : "Das Altertum ist 
nicht mehr der Gegenstand eines schwärmerischen Kults , son
dern sehr ernsthafter und objektiver Fo r schung" , 6 7 ) Ze wordt 
s t r ikte wetenschap, die haar doel vindt in zichzelf, die e r alleen 
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op uit i s de - achterhaalbare - waarheid te vinden, en aan die hoe
danigheid haar waarde en betekenis ontleent. Het zoeken naar de 
waarheid lost alle problemen op, en maakt de mens pas werkelijk 
tot mens . Volledig vinden we deze instelling bijvoorbeeld weer
spiegeld in Fr iedr ich Ritschl , in deze tijd wel ongeveer de meest 
invloedrijke docent in Duitsland voor klassieke filologie. Zijn z i n 
spreuk was "nihil tam difficile es t , quin quaerendo investigari 
poss i t " , en dit naspeuren om het naspeuren zelf en om eens de 
waarheid te ontdekken heeft hij zijn leven lang gepract iseerd en 
talloze leerlingen ingeprent.6 ) Dat deze leerlingen meestal geen 
vakfilologen werden, maar in het onderwijs gingen, was van min
der belang, want volgens Ritschl was ook voor hen het zuivere , 
s tr ikt wetenschappel ijk onderzoek de sleutel naar het beloofde land: 
"Der Lehrer muss ein Besitztum haben, dass über die praktischen 
Berufszwecke hinausreicht. Das Einerlei der Schularbeit macht 
milde und matt. Die wissenschaftliche Forschung ist e s , die ihn 
wieder erfrischt und belebt". 6 9 ) De Altertumswissenschaft , met 
haar wijdse perspectieven en grootse vis ies wordt zo een vakwe
tenschap, die gebaseerd i s op détailonderzoek, en waarin niet het 
romantisch heimwee naar de ideale Griekse cultuur leef t , maar het 
ra t ional isme en mater ia l i sme van de negentiende-eeuwse natuur
wetenschap, dat de onverpoosde werkzaamheid van het analyserend 
verstand bij het onderzoek van de gehele zichtbare wereld als het 
hoogste ziet , en voor a l l e s , wat met de uitkomsten daarvan niet 
s trookt, slechts minachting over heeft. Het door de grote voor
gangers ontworpen kader blijft echter bestaan: men blijft de Oud
heid bestuderen a ls een organisch geheel, dat pr imai r uit zich
zelf begrepen moet worden, waartoe ook de geringste détailstudiën 
een bijdrage leveren. In dit opzicht i s , wat Winckelmann, Herder , 
Wolf, Boeckh en al de andere werkers van het ee r s te uur zijn be
gonnen onvergankelijk gebleken. En later komen de besten, zoals 
Mommsen, Usener 7 0 ) of Rohde toch boven het louter technische 
en natuurwetenschappelijk-rationele uit en tonen zij zich in staat 
een stuk antieke cultuur te omspannen in zijn totaliteit , ook waar 
deze niet mater ieel meetbaar i s . 7 1 ' 

-o-o-o-o-
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A A N T E K E N I N G E N 

1) Zeer in bet kort een enkel woord over de bedoelde stelsels. De belangrijkste verte
genwoordigers van bet xanonabsnsch dogmatisme a j n D e s c a r t e s , L e i b n i z en 
W o l f í . van bet weldra op scepticisme uitlopende empirisme L o c k e , B e r k e l e y 
en H u m e . Beide stelsels zijn een poging tot c rmek van onze kennis, het samenge
stelde moet herleid worden tot bet enkelvoudige, het middellijke tot het onmiddellij
ke . de oorsprong der kennis moet worden opgezocht en van daaruit moet ons weten 
opnieuw worden opgebouwd. Voor Descartes i s bet ontwijfelbare uitgangspunt der 
kennis de "idée claire et distincte". Er i s volkomen overeenstemming tussen onze 
(van de zinmigelijke ervaring onafhankelijke) voltooide (heldere en klare) begrippen 
en het wezen der zijnden. Sluit onze idee van die zijnden hun bestaan in, dan bestaan 
ze ook werkelijk (Ik, God). Zo met . dan is hun bestaan problemanscb (wereld). - Voor 
Hume is bet ontwijfelbare uitgangspunt alleen de tamebjk eng opgevatte zintuigehjke 
ervaring. Uit enkelvoudige "impressions" bouwen wij door associane en combinane 
geleidelijk onze begrippen op. Maar deze begrippen drukken dan ook geenszins een 
"wezen" uit, dat ш eindeloos vele exemplaren of individuen verwerkelijkt zou kunnen 
worden Onze begrippen zijn enkel een gemakkelijke samenvatting van een bepaald 
aantal ervaren individuele feiten (d.w. z. indrukken), die een zekere overeenkomst 
vertonen Kon samengevat. volgens het гаи она h sn se h dogmatisme heeft het door 
onze rede "gedachte" waarheidswaarde onafhankelijk van de ervaring, volgens het 
empirisme hebben b e g n p , oordeel en redenering alleen waarheidswaarde als ze lou
ter analyse blijven >an het "waargenomene" 

2) In oorsprong bedoeld als een inleiding op een Homeros-edine. 

3) B u r s i a n , p. 526-52*. 

4) F r a n ç o i s H é d e l i n d ' A u b i g n a c (1604-1676), aanvankelijk advocaat, later 
geestelijke geworden, opvoeder van de hertog van Fronsac, neef van kardinaal 
Richelieu. Had veel literaire belangstelling, polemiseerde met Corneille en Gilles 
Ménage. Zijn twijfel aan het bestaan van een dichter Horneros heeft hij tot uiong ge
bracht m zijn Conjectures académiques ou dissertation sur l ' I l iade, pas v e e m g j a a t 
na zijn dood uitgegeven (1715). 

5) R o b e r t Wood (1717-1771) reisde veel door Europa en Klein-Azié. Hij schreef 
Essa\ on the originai genius and writings of Homer with a comparauve view 
of the ancient and present state of the Troiade (1767) Hierin geeft hij als zijn me
ning te kennen, dat in de njd van Horneros het schrift nog met bekend was en pas 
midden zesde eeuw voor Christus in zwang is gekomen . (o. c. p. 256) 

6) Dr e r up p. 33. 

7) Het eerst aigedrukl in de Kleine Schriften Bd. H p. 608-895 (1607) Later uitgegeven 
door S. F. W. Hoffmann, Leipzig 1633. Deze uitgave wordt door ons geciteerd. 

6) Wolf vat deze ruim op: bet gaat niet om de concrete taalregels voor een bepaalde 
pen ode . "die Name (sc Grammatik) umfasst vielmehr alle Zeiträume des Lebens 
einer Sprache, d. h. die Untersuchungen über ihre Entstehung, ihren Bau, ihre fort
schreitende Bildung also Über Orthographie, und Orthoepie, Prosodie, Etymologie 
und Formenlehre, Syntax und Idiom" (p. 23). 

9) Cf. B u r s i a n ρ 703. 

10) P a u l s e n П р . 191. 

11) Ibidem. 

12) Het gebruik van de term "Romannek" eist enige toelichting. In de Duitse ideeën- en 
literatuurgeschiedenis wordt de na 1760 intredende reacne tegen classicisme en Ver
lichting onderverdeeld in drie perioden : Sturm und Drang (+ 1767-1785), Klassik 
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(1785-1805) en Romantik (1798-1830). De hele periode noemt men Ideaüsmus. De 
Klassik, hoofdzakelijk belichaamd in Goethe en Schiller, vertoont ш tegenstelling 
met de dynamiek van Sturm und Drang en Romantik een meer staasch karakter ; 
kenmerkt zich door rust, evenwicht, een volmaakte harmonie, i s sterk aesthetisch 
van instelling. Ze mist het romantische verlangen naar het oneindige en is ш hoge 
mate "diesseits" gencht. Met deze penode wordt ook bij uitstek de herleving van de 
belangstelling voor Griekenland verbonden: "Und dass wir die Gipfelhöhe der Goethe
zeit als 'Klassik' bezeichnen, geschieht ja nicht nur aus dem Grunde, weil wir hier 
vor der klassischen d.h. repräsentativen Leistung des deutschen Geistes zu stehen 
glauben, sondern doch auch in dem andern Sinne, dass sie mehr wie jede andere 
Epoche der deutschen Geistesgeschicbte getauft sei mit dem Geiste des klassischen 
Altertums" (K or f f Пр. 290). De Altertumswissenschaft steunt op elementen uit 
Sturm und Drang, Klassik én Romantik. Haar meest wezenlijke componenten zijn 
(ook) typisch romantisch. Wel het duidelijkste treedt dit naar voren in haar verschij
ning als organisch geheel, waarvan de ziel zich in de afzonderlijke delen manifes
teert (cf p. 9). Deze idee komt eerst tot volledige ontplooiing ín de eigenlijke Roman
tik, in de natuurfilosofie van S c h e l l i n g . Naar zijn mening is "die gesamte Natur 
m demselben Sinne eine 'Einheit' , ein grosses Miteinander, wie es jedes Wesen ist, 
das uns als eme Einheit erscheint. Sie ist zudem kern totes mechanisches System . . . 
sondern eme lebendige Einheit in denen unendlichen Gestaltungen und Wandlungen 
sich ein geheimnisvolles Wesen entwirkt, das nach Leben drangt. Ja, sie ist . . . . 
eine m tausend Gestalten sich auslebende Künstlerin, eine gestaltschopfensche 
Potenz, die sich m ihren Gestalten unerschöpflich ' erschöpft'. Eme Einheit aber ist 
sie darum, weil all ihre Gestalten Ausdrucke eines schöpferischen Urwillens sind, 
und so ihrem Grundwesen nach zusammenhören". (K orf f Ш p. 258) Het histori
sche besef komt reeds in de Sturm und Drang naar voren (Herder ' ), maar blijft ook 
voor de Romantik karakteristiek. De historische roman, berustend op nauwkeurig 
onderzoek van het verleden, is "eme der bedeutsamsten Schöpfungen der Hochroman
tik" (К or f f Г p. 133). De grote verering voor Griekenland is mderdaad typerend 
voor de Klassik, maar zij strekt zich ook over een belangrijk gedeelte der Romantik 
uit, men vergelijke bijvoorbeeld Friedrich Schlegel. Zelfs valt volgens Korff gemak
kelijk aan te tonen "mit einem wie verfeinerten Geiste, mit wieviel reicheren positi
ven Kenntnissen und mit wieviel grösserer Freiheit von vorgefassten philosophischen 
Ideen der Hellenismus m der romanaschen Generan on zunächst vertreten wurde" 
(Korf f H p. 300). Op grond van dit alles meenden wij te kunnen besluiten, dat de 
Altertumswissenschaft vooral door de Romantiek haar definitieve vorm gekregen 
heeft, ofschoon bij haar ontstaan meerdere figuren, die met tot de Romantik behoor
den een belangrijke rol hebben gespeeld, zoals Winckelmann en Lessing. 

13) K n u v e l d e r , Ш p. 17. 

14) K n u v e l d e r , Шр.18. 

15) K n u v e l d e r , ibid. 

16) F r . ν on S c h l e g e l , Gesprach über (he Poesie 1800 naar de uitgave Sämmtüche 
Werke, zweite OriginafÄusgabe, Wien 1646, p. 206. Aangehaald bij K n u v e l d e r 
Ш p. 18. 

17) Cf. aanhaling in Kor f f Ш p. 320: "m Unendlichen aber steht alles Endliche unge
stört nebeneinander alles ist ""»« und alles ist wahr". 

18) VgL noot 12. 

19) Dit verlangen naar bet oneindige i s essentieel m de Romantiek. Het is gesymboli
seerd in het "Reich der blauen Blume" van N o v a l i s (in Heinrich von Ofterdingen). 
Zie К o r f f Ш р . 526 sqq. en v a n T i e g h e m p.257. 
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20) Hieuw i s dit niet. Zo beeft iaMederland Tiberius Hemsterbuis reeds in 1720 de eigen
schappen vas bet Grieks verklaard "ex ingenio Graecorum et moribus". Zie G e r r e t -
z e n p. 153. 

21) K n u v e l d e r Ш p. 9 sqq. 

22) K n u v e l d e r Ш p. 10. 

23) K n u v e l d e r Ш р Л 2 . 

24) P a u l s e n Π p. 8. 

25) K n u v e l d e r Ш p. 14. 

26) Shaftesbury' s aestbetische theorieën zijn vooral te vinden in Notions of the historical 
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H O O F D S T U K II 

DE SITUATIE IN NEDERLAND 

In het eerste hoofdstuk hebben wij een beeld trachten te geven 
van het ene belangrijke aspect van de achtergrond, tegen welke de 
bestudering van ons onderwerp moet geschieden, namelijk de ont
wikkeling van de klassieke filologie in West-Europa gedurende de 
negentiende eeuw. Nu staan we voor het andere gedeelte van deze 
achtergrond: de situatie in Nederland zelf, voor zover deze voor 
het onderwerp relevant is . Op de eerste plaats zullen de hoofdlij
nen moeten worden behandeld van de geschiedenis der klassieke 
filologie in de periode, die onmiddellijk aan het door ons te bespre
ken tijdvak voorafgaat. In meerdere opzichten namelijk zet dit 
reeds bestaande tendenzen voort, terwijl het tegen andere juist een 
duidelijke reactie laat zien. Hiernaast moet een schets worden ge
geven van de hoofdmomenten uit het negentiende-eeuw se geestes
leven in Nederland, opdat duidelijk kan worden, waar en hoe deze 
in de filologie naar voren komen. 

I De k l a s s i e k e f i l o l o g i e in N e d e r l a n d v a n a f 
h e t m i d d e n d e r a c h t t i e n d e e e u w . 

Vanaf ca 1740 zijn de klassieke studiën in Nederland een essen
tieel nieuwe richting ingegaan door het optreden van T i b e r i u s 
o f T j e b b e H e m s t e r h u i s . 1 ) Was in de zeventiende eeuw, zo
als overal, de belangstelling voor de Oudheid op het Latijn gericht 
en hield men de oude schrijvers op de eerste plaats in ere als on
overtrefbare voorbeelden van stijl, 2 ) met Hemsterhuis begint 
een herleving van de Griekse studiën en wel met een nieuwe filplo-
gische methode en een andere waardering van de Oudheid. 

Het ontstaan en de groei van de nieuwe ideeën hangt onmiddel
lijk samen met het algemeen geestelijk klimaat van de tijd. In de 
jaren, dat de eerste sporen merkbaar worden (einde zeventiende 
eeuw) bevinden we ons in de overgangsperiode van cartésianisme 
naar empirisme. Beide wijsgerige systemen zijn een poging tot cr i -
tiek van onze kennis: het samengestelde moet herleid worden tot 
het enkelvoudige, het middellijke tot het onmiddellijk ; de oorsprong 
van de kennis moet worden opgezocht en van daaruit moet ons weten 
opnieuw worden opgebouwd. Voor C a r t e s i u s of R e n é D e s -
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c a r t e s (1596-1650) i s de methodische twi j fe l э ' aan a l le s , wat 
men tot dan toe voor waar en zeker heeft gehouden, het absolute 
uitgangspunt. Wanneer men aan a l le s twijfelt, blijft echter het feit 
zelf van de twijfel onwrikbaar s taan, d.w. z. van het denken en daar
mee van het twijfelend en denkend subject. Dit i s de bas i s van het 
bekende "Cogito ergo s u m " . Het denken maakt voor Descar tes het 
wezen van het Ik uit: het heldere en klare inzicht mag gelden als 
algemeen kenmerk van waarheid en zekerheid. Tussen onze helde
r e en k lare ("voltooide") begrippen en het wezen der zijnden bestaat 
volledige overeenstemming. In bijzondere mate achtte Descar tes 
de door hem gezochte helderheid en zekerheid aanwezig in de wis
kunde: "Je me plaisais surtout aux mathématiques â cause de la 
certi tude et de l 'évidence de leurs r a i sons" .4 ) Zij neemt voor 
hem dan ook een centrale plaats in. De zintuigelijke waarneming 
is voor Descar tes van secundaire betekenis: de waarheidswaarde 
der voltooide begrippen i s er niet van afhankelijk. 

In meerdere var ia t ies heeft deze denkwijze gedurende de twee
de helft van de zeventiende eeuw het geestelijk leven in Nederland 
beheers t . Langzamerhand gaat het accent echter anders liggen. 
Men begint hoe langer hoe meer waarde te hechten aan de zintuige
lijke waarneming.In zekere zin is deze ontwikkeling mede bevor
derd door het car tés ian isme zelf, dat de neiging in zich droeg om 
door eigen onderzoek de overlevering op de proef te stellen en zo 
tot zekerheid te komen. 5 ' De eigen waarneming wordt zo een ze
kerheidsfactor en wint in de beschouwing s teeds meer aan belang
rijkheid. Het proces wordt in s terke mate gest imuleerd door de 
opkomst der experimentele natuurkunde onder N e w t o n . Door 
L o c k e wordt het van een wijsgerige bas is v o o r z i e n . β ' Het 
zwaartepunt van de beweging, dat e e r s t in Engeland gelegen heeft, 
komt nu in Nederland met als meest vooraanstaande figuren 
, s - G r a v e s a n d e ( 1 6 8 8 - 1 7 4 2 ) , B o e r h a a v e (1668-1738) en M u s -
s c h e n b r o e k (1692-1761). De eerbied voor het mathematisch 
denken van het car tés ian isme blijft bij hen onaangetas t , 7 ' maar 
tegen het aannemen van "voltooide", "ingeboren" begrippen in de 
natuurkunde had men bezwaar: hiervan kan men namelijk practisch 
niets te weten komen, alleen de eigenschappen kan men waarnemen. 
Het weten is dus alleen via experimenteren te bereiken, en dan 
niet door één enkele proefneming, maar door het vergelijken met 
de uitkomsten van overeenkomstige gevallen. Dit is de zogenaam
de analogieconclusie, een der meest belangrijke kenmerken van 
deze op de natuurkunde gebaseerde "proefondervindelijke" of empi
r i s t i sche denkwijze. E r wordt geen mathematische zekerheid meer 
aangenomen, maar slechts "probilitaá'of "evidentia". De benade
r ing van de waarheid door middel van analogieconclusies wordt zo-
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wel door ' s-Gravensande als Musschenbroek verdedigd met een 
verwijzing naar Gods goedheid, die de mensen niet in volslagen 
onwetendheid zou laten, hetgeen het geval zou zijn, als we niet 
meer op onze zintuigen konden vertrouwen.8 * Zoals Cassirer 
heeft opgemerkt,9 J komt de zekerheid van de natuurwetenschap 
hiermee niet meer op logische gronden, maar op vooronderstel
lingen van biologische en sociologische aard te rusten. Hiermee 
is de eerste aanzet gegeven voor het scepticisme, dat het empi
risme later, bijvoorbeeld bij Hume kenmerkt. 

Het optreden van Hemsterhuis valt in de overgangsjaren van 
cartésianisme naar empirisme. Zijn studiejaren (1696-1704) lig
gen nog in de sfeer van het cartésianisme, wat blijvende sporen 
in hem nagelaten heeft: zijn wetenschappelijke inzichten tonen ech
ter ook reeds op vele punten een sterk empiristisch karakter. Op 
cartesiaanse invloed wijst Hemsterhuis grote waardering voor de 
vormende waarde van de wiskunde,10 ' en de door hem ontwikkel
de methoden om Griekse schrijvers te lezen.1 1 ' In de uitwerking 
van het in zijn wetenschapsbeoefening centrale analogieprincipe 
is hij echter al empirist. 

De achtergrond van de door Hemsterhuis en zijn volgelingen 
gewekte herleving der Griekse studiën is dus een heel andere ge
weest, dan die we enkele decennia later in Duitsland zien opkomen. 
Zij is geheel rationalistisch van aard. Haar wortels vindt zij in 
het dank zij Descartes in de zeventiende eeuw opgeleefde criticis-
me , dat zich niet tevreden stelde met het overgeleverde, maar 
door bronnenonderzoek tot de oorsprong der dingen zocht te komen. 
Langs deze weg is men bij de Grieken terecht gekomen, want hun 
cultuur vormt de grondslag van onze beschaving. We vinden dit 
al voor Hemsterhuis bij Jacob P e r i z o n i u s of V o o r b r o e k 
(1651-1715), die in Leiden een tijdlang de leermeester van Hem
sterhuis is geweest.12 ' Overeenkomsten zijn er echter ook - of 
liever symptomen van wat later, in de Altertumswissenschaft tot 
volledige ontplooiing zal komen. Op de eerste plaats huldigt Hem-
stehuis een brede opvatting van de filologie: "Quicquid igitur 
eruditae linguae sinu vel expromtum 4 in aperto positum, vel 
profundius abditum gerunt, quicquid memoriae veteris politiorumque 
populorum monumentis vetustis continetur, quicquid a primis 
ingenii humani incunabulis Sapientes diversissimaeiuephilosophorum 
sectae Uteris comprehenderunt, quicquid ad priscos Scriptores, 
quorum intbesauris nativa omnis aevi indoles gratissima colorum 
varietate depicta patet, qua declarandos, qua mundissimo nitori, 
quem longae aetatis situs junctaque inscitiae neglegentia detrive-
rat , restituendospQ-tinet, Philologia Sibi proprium vindicat sub 
suamque vocat ditionem".13 ' Perizonius ging ook reeds in deze 
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richting, want hij achtte voor het goed begrijpen der oude schrij
vers noodzakelijk "Veterum Sacra et Profana, Togae Bellique, In-
stituta. Leges, Magistratus, Ludos, Historias, omnem denique 
Romanorum maxime et Graecorum forensem domesticamque vi-
t a m " . 1 4 ) Op de tweede plaats is Hemsterhuis een voorloper van 
de latere filologie waar hij zegt, dat de stijl primair de uitdruk
king vormt van het ingenium van de schrijver: "ratio scribendi ab 
ingenio cujusque hominis profecta '.15 ) De taal is voor hem het 
uitdrukkingsmiddel van het ingenium van een geheel volk, waaruit 
volgt, dat iedere taal een eigen aard heeft, die bepaald wordt door 
de eigenschappen van het volk, dat die taal bezigt. Zeer veelzeg
gend is in dit opzicht de titel van Hemsterhuis ' inaugurale rede te 
Franeker: Oratio de Graecae lingua praestantia ex ingenio Graec
orum et moribus probata. Dit wijst onmiskenbaar in de richting 
van de latere opvatting, dat ieder volk uit zijn eigen omstandighe
den verklaard moet worden. Hemsterhuis komt ook reeds op voor 
de natuurlijkheid in de kunst: "In stylo quod summum est, est na
turale; quidquid autem longe quaesitum affectatum et phaleris in-
structum est, a pulchritudine naturali recedit et ad humilitatem 
verg i t " . 1 6 ' Hier zien wij een eerste voorzichtige breuk met het 
classicisme. Meer dan dat echter zeker niet: van de Romantiek, 
of iets wat daar op lijkt, blijft de strikt-intellectuele Hemsterhuis 
verre. 

Gepubliceerd heeft Hemsterhuis zeer weinig. Volledig eigen 
werk zijn alleen maar een editie van enkele dialogen van Loukianos 
(1708) 1 7 J en een uitgave van de Ploutos van Aristophanes (1743),1Θ í 
beide werken hoofdzakelijk bedoeld voor het academisch onder-
w i j s . ^ ) Zijn succes was voornamelijk gebaseerd op zijn persoon-
lijkheicU zijn onderwijs en zijn methode. Belangrijk hieruit zijn 
het reeds aangeduide systeem om Griekse schrijvers te lezen; 
voorts de zogenaamde "annotandi consuetudo", d.w.z. het voort
durend aantekeningen maken onder het lezen, en zijn aansporingen 
om van bijzondere onderwerpen speciale studie te maken. 

Een bijzondere - zij het dan zeker niet exclusieve - belangstel
ling is door Hemsterhuis aan de dag gelegd voor de taaistudie. 
Hier heeft hij ten aanzien van het Grieks een methode ontworpen, 
die niet meer, zoals vroeger zuiverdescriptief was en opnam wat 
toevallig werd waargenomen, maar die deze waarneming aanwend
de om tot kennis te komen, om er conclusies uit te trekken. De 
hoofdaandacht is hierbij gericht op de studie der taalvormen en de 
geschiedenis der woordbetekenissen. Over deze methode van taai
studie - de beroemde analogieleer der "Schola Hemsterhusiana", 
zoals de door Hemsterhuis gegrondveste nieuwe richting in de filo
logie wordt genoemd - heeft G e r r e t z e n uitvoerig in zijn disser-
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tatie geschreven. Vandaar geven we hier alleen maar het allerbe
langrijkste. 

Zelf iets gepubliceerd over de analogie heeft Hemsterhuis nooit. 
Wel heeft hij er regelmatig college over gegeven,namelijk in de zo
genaamde lectiones publicae, dus de lessen die voor alle studenten 
gehouden werden.2 O )Door J. H. Halbertsma is zo'η college uitge
geven, 2 1 ) waardoor we van Hemsterhuis opinies in dezen kunnen 
kennisnemen. 

De taaistudie van Hemsterhuis is een duidelijke reactie tegen 
de grammaticale behandelingswijze van voordien, die zonder enige 
systematisering zuiver descriptief te werk ging. De grondslag van 
de analogie wordt door hem op de volgende wijze onder woorden ge
bracht: Infixum est scilicet hominibus a summo rerum auctore 
Deo principium aliquod tanquam forma analogica, ad quam expedi-
antur et explorentur non tantum actiones humanae, sed et quidquid 
ore profertur, quidquid manibus, quidquid corpore menteque agitur. 
Hoc principium analogiae internum omnibus est infixum; sine eo 
principio nil quod gratiam habet agimus, nil d ic imus" . 2 2 ' De ana
logie is een in de taal aanwezig principe, afkomstig van God en 
uiting van een ordenend verstand; hier treedt de door ons reeds ge
signaleerde £artesiaanse oorsprong van de Hemsterhusiaanse ana
logieleer naar voren. In de practische uitwerking is hij al empirist: 
wanneer hij uitgaande van de analogie de origines van de Griekse 
taal wil gaan nasporen, merkt hij op dat hij niet wil spreken "de 
primis illis principas et vocibus, quae primae rebus sunt impositae. 
Harum vocum prima ratio in nulla lingua constat". "We weten niet 
"Quae enim fuerit causa, ut sonus ore prolatus adhibitus fuerit ad hanc 
vel ilLam remdesignandam,et quae similitudo inter quorundam voca-
bulorum et literarum sonum ext i ter i t " . 2 3 I De allerdiepste ach
tergrond van de oorsprong der talen is duister en ongrijpbaar: men 
kan zich er beter niet in verdiepen. "Uit deze woorden spreekt de 
exacte mathematicus en empirist, die de grenzen van zijn weten 
niet overschrijdt en met N e w t o n van mening is: "hypotheses non 
f ingo" . 2 4 ' Bij Hemsterhuis'leerling en opvolger L o d e wij к C a s 
p a r V a l c k e n a e r (1715-1785) wordt de analogie zuiver empiris
tisch opgevat: er wordt onder verstaan een middel om uit gelijkheid 
van overeenkomstige voorbeelden tot conclusies te komen: "de eviden-
tia" of "probabilitas" derhalve van het e m p i r i s m e " . 2 5 ) Hij gaat 
ook in de toepassing wat verder dan Hemsterhuis, en hoopt via de 
analoge voorbeelden verloren woorden te herstellen, iets wat Hem
sterhuis nooit gedaan heeft. In de Observationes Academicae, een 
collegedictaat, dat pas na Valckenaer' s dood door de hoogleraar 
in de Oosterse talen E v e r h a r d u s S c h e i d is uitgegevenO7^0)2ñ ' 
kan men zijn inzichten betreffende de analogie aantreffen, alsmede 
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zijn systeem van taalonderzoek neerkomende op een zo fijn mogelij
ke ontleding van de taal. Als stamwoorden beschouwt hij vooral ver
ba: in hun meest eenvoudige vorm ( de verba primitiva) bestaande 
uit twee letteigrepen en uit twee, drie, vier of vijf letters. Van de
ze verba Simplicia kunnen door middel van de vijf klinkers σ., ε, ι, o 
en υ de "verba derivata" worden gevormd. Zo zijn er van πέλω 
de vijf derivata πελάω, π ε λ έ ω , πελόω, π ε λ ι ω en πελύω 
Door elisie van de vocaal in de eerste lettergreep, een verschijnsel 
dat volgens Valckenaer in dit soort gevallen vrii frequent is , kriigen 
we dan de vormen πλάω, πλέω, πλόω, π λ ί ω ε η π λ ύ ω . 2 7 ) 
Veel van deze stamwoorden vinden we nu niet in het ter beschikking 
staande taalmateriaal. Dit is volgens Valckenaer echter geen be
zwaar, omdat we maar een zeer klein gedeelte van de totale schrif
telijke productie der Grieken over hebben. Vanuit de afgeleide nomi
na nu moet men de oorspronkelijke stamwoorden zien te reconstrue
ren door overeenkomst in vorm of verwantschap in betekenis. 2 8 ' 
Bij Hemsterhuis vinden we van deze werkmethode nog niets op papier, 
al zijn er wel testimonia, dat ook hij zich al met een dergelijke ana
lyse heeft beziggehouden.2 9 ' Valckenaer is op dit punt dus duide
lijk verder gegaan: een centrale rol in zijn taaistudie en interpreta
tie van auteurs heeft hij aan de analogie echter niet toebedeeld. Het 
ging hem er alleen maar om, aan te geven, hoe de taal er in haar 
oorspronkelijkste fase kon hebben uitgezien: voor de practijk diende 
het concrete taalgebruik de doorslag te geven. 3 0 ' Later is deze 
matiging verloren gegaan. J . D. v a n Lennep(1724-1771) ziet over
al analogie en beschouwt haar als de filosofie der taal: het taalgebruik 
komt voor hem op de tweede plaats: "Etenim omnes linguae ita sunt 
comparatae, ut usus magnam, analogiae ratiomaximam ferat utilita-
t e m " . 3 1 ' Hij wil zijn inzichten over deze kwestie echter niet publi
ceren: alleen op zijn colleges spreekt hij erover. Zijn leerling 
E v e r a r d S c h e i d (1742-1795) hoogleraar in de Oosterse talen te 
Franeker en Leiden denkt er echter anders over, en zorgt voor een 
uitgave van van Lennep' s theorieën over de analogie.32 ' Zijn ei
gen theorieën voegt hij er aan toe, die nog aanzienlijk verder gaan 
dan die van zijn leermeester. Ter illustratie één voorbeeld. Bij ού 
"non" had van Lennep alleen aangegeven "Ratio originis incerta"; 
Scheid echter schrijft over de etymologie van ού een hele pagina 
vol, waarin we o. a. lezen "Si in obscurissimi etymi vocula aliquid 
conjectare liceat, dixerim fere, nostrum ού negativum..,..contractum 
videri ex "OE secunda pers. singul. Imperativi verbi δω fero et 
hinc aufero, tollo etc. ut δε et contractum ού pp. sit fer, tolle, 

remove! Etiam nos Belgae, in negatione, vulgo dicimus 
loop heen: quod manifesto in eadem est forma Imperativi". 3 3 Î 

Het succes van de analogieleer is vrij aanzienlijk geweest, voor-
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al in het buitenland. Volgens Scheid waren de dictaten van Valcke-
naer en van Lennep tot in Trans sylvanië toe in omloop ; in Duitsland 
zijn gedurende de ee rs te decennia der negentiende eeuw de mees t -
gebruikte Griekse grammat ica ' s nog gebaseerd op het systeem van 
de analogie. In Nederland stond men er ge rese rvee rde r tegenover ; 
vooral de verregaande speculaties van van Lennep en Scheid stuitten 
op nogal wat weerstand. 34 ) Toch hebben in de negentiende eeuw 
nog diverse Nederlandse Graeci de analogie toegepast. Over D a v i d 
J a c o b v a n L e n n e p (1774-1853) zegt Jacob Geel , dat hij in zijn 
colleges bij de woordverklaring "usque ad etymologiam hemster -
husianam descendebat" . 3 5 ' Voor Ph . W. v a n H e u s d e (1778-
1839) was talenstudie volgens het principe der analogie eigenlijk 
f i losofie .3 6 ' O o k b i j B o s s c h a 3 7 ' e n K a r s t e n 3 8 t ref fen we etymolo
gieën aan volgens de hemsterhusiaanse methode ; Karsten heeft 
zich later "bekeerd" en i s , onder de c lass ic i in Nederland een der 
ee r s t e adepten van de vergelijkende taalwetenschap geworden.3 9 ' 

In zeer s terke mate i s door Hemsterhuis c. s. het opkomen 
bevorderd van een filosofische stellingname ten aanzien van de an
tieke cultuur. Ook hiervan vinden wij al vóór Hemsterhuis of Valcke-
naer de sporen bij Perizonius. Filosofie is voor hem gelijk met 
sapientia en fungeert tevens als "Magistra morum, Medicina ani
mi , Legum inventrix, indagatrix vir tutum" , 4 0 ' richtinggevend 
in voor- en tegenspoed. In de moderne tijd vervult de wijsbegeer
te deze taak niet mee r , maar is ze tot een apart vak geworden ; 
in de Oudheid daarentegen "longe lateque per omnes patebat a r t e s 
et sc iënt ias , omnemque complectebatur eruditionem" 41 ' en dit 
wel bijzonder wat de let teren en geschiedenis betreft. De inhoud 
van de hier gepresenteerde filosofie blijkt ook vooral pract ische 
levenswijsheid te zijn "magis t ra morum" etc . ), die bij uitstek te 
vinden i s in de oude schr i jve rs , omdat zij van deze filosofie het 
zuiverste beeld geven. We zien hier dus een dubbele combinatie : 
van filosofie met pract ische levenswijsheid - van "subti l i tates 
Metaphysicae" heeft Perizonius een uitgesproken afkeer - en van 
de antieke cultuur met de wijsbegeerte, waarvan ze geheel is 
doordrenkt. Beide tendenzen nemen in de loop van de achttiende 
eeuw in kracht toe. De opvatting der filosofie a ls pract ische le 
venswijsheid heeft van de kant van het empir i sme een krachtige 
stimulans ondervonden. Theoretische bespiegelingen zijn zeer 
nuttig, schrijft ' s Gravesande, "sed non constituunt Philosophiam 

Hujus finis es t , ut quisque quam sibi so r tem, seu ra t io 
dederi t , seu fors objecerit , illa contentus vivat. Et ut scopo,cui 
a summo r e rum Moderatore destinatus est faciat sa t i s" .42 ) 
Ten aanzien van de studie der wijsbegeerte merkt hij op : "Peculi-
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aris autem animi applicati© ad distinctas quasdam disciplinas, 
quae ad hunc eundem finem (zie boven) conducunt est proprie dic
tum Philosophiae studium". 4 3 ' ledere manier van wetenschaps
beoefening, die de mens een beter inzicht geeft in zijn plaats en 
taak in de maatschappij, is voor ' s Gravensande dus beoefening 
der filosofie. Volgens Hemsterhuis moet de wetenschap er toe bij
dragen om de mensen beter en gelukkiger te maken : "God heeft 
het zoo beschikt * ut Homo Homini prodesse possit, aut potius in-
ter omnes Homines societatem esse voluit" ,.44 ) Bij Valckenaer 
vinden we dit soort opvattingen ook : zo bevatten de tragedies van 
Euripides volgens hem een schat aan practische levensfilosofie en 
daarom "haec praesertim popularis nobis in Euripide placet ad 
vitam regendam utilis Philosophia".45 J Als doel van zijn onder
wijs beschouwt hij niet zo zeer het vormen van geleerden als wel 
dat zijn studenten "antiquitatis monumenta tractantes animum 
etiam emendarent, atque his in uteris exercitati cives patriae 
quisque suae meliores évadèrent".40 ) Dit alles doet echter niets 
af aan het feit, dat Valckenaer als streng en methodisch weten
schapsman grote verdiensten heeft. In hem bereikt de door Hem
sterhuis gegrondveste richting haar hoogste bloei. Een meester is 
hij geweest in de divinatori sehe critiek : daarvan legt vooral zijn 
Diatribe in Euripidis perditorum dramatum reliquias (1767) getui
genis af, waarin ook over Euripides' politieke en wijsgerige denk
beelden wordt gesproken.4 7 ' Verder verdienen nog vermelding 
de uitgaven van Phoinissai en Hippolutos van Euripides (resp. 1766 
en 1768), de fragmentenverzameling van Kallimachos (1782) en 
vooral de Diatribe de Aristobulo Judaeo, philosopho peripatetico, 
pas ruim twintig jaar na Valckenaer' s dood door de zorgen van 
J. L u z a c in 1806 uitgegeven. Hierin geeft de schrijver blijk van 
zijn grote kennis der hellenistische en joods-hellenistische we
reld, "en dat in een tijd, waarin de antieke beschaving voor de 
meesten eindigde met het klassieke tijdperkI'4B ) Bij Valckenaer 
heeft de wijsbegeerte de wetenschap nog niet overwoekerd; even
min is dit het geval bij zijn collega-hoogleraar D a v i d R u h n k e 
of R u h n k e n i u s (1723-1798), vanaf 1761 professor historiae et 
eloquentiae.49 ) Bij Ruhnke' opvolger te Leiden Dan ie 1 A l b e r t 
W y t t e n b a c h echter krijgt de filosofie volledig de overhand. Om
dat Wyttenbach in de jaren onmiddellijk voorafgaande aan de door 
ons te behandelen periode de klassieke studiën in Nederland heeft 
beheerst en meerdere hoogleraren in het Grieks uit het begin der 
negentiende eeuw zijn leerlingen zijn, lijkt het nuttig iets dieper 
in te gaan op zijn werkzaamheid en het kader, waarin deze moet 
worden geplaatst. 
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Van origine is Wyttenbach een Zwitser. Op 7 augustus 1746 
zag hij in Bem het levenslicht. Spoedig daarop verhuisde hij naar 
Marburg, omdat zijn vader aldaar hoogleraar in de theologie was 
geworden. In Marburg heeft hij ook zijn eerste universitaire vor
ming genoten. In 1768 ging hij echter naar Göttingen om de lessen 
van Heyne te volgen. Twee jaar later vertrok hij naar Leiden om 
onder Valckenaer en Ruhnke zijn studies voort te zetten. In 1771 
is hij hoogleraar geworden aan het Seminarium der Remonstrantse 
broederschap te Amsterdam in de wijsbegeerte en letteren, mede 
op aanbeveling van Ruhnke. Hij doceerde hier logica, metafysica 
en Grieks. Hij is er acht jaar gebleven : in 1779 wordt hij hoogle
raar aan het Athenaeum van Amsterdam in de wijsbegeerte. Zes 
jaar later, in 1785 wordt zijn leeropdracht uitgebreid met Grieks, 
Latijn, vaderlandse geschiedenis en welsprekendheid. In 1799 ten
slotte volgt hij te Leiden Ruhnke op als hoogleraar in Grieks, La
tijn, algemene geschiedenis, geschiedenis der wijsbegeerte en wel
sprekendheid. Achttien jaar lang heeft hij dit ambt bekleed: in 1817 
ging hij met emeritaat en bijna drie jaar later, op 17 januari 1820 
is hij op zijn villa in Oegstgeest gestorven. 

De studie der letteren is voor Wyttenbach altijd onafscheidelijk 
verbonden geweest met de filosofie. Wij zien dit al in de rede, die 
hij in 1771 houdt bij de aanvaarding van het professoraat aan het 
Remonstrants Seminarie en die de veelzeggende titel draagt Oratio 
de conjunct!one philosophiae cum elegantioiibus litteris.50 ) Tus
sen letteren en wijsbegeerte bestaat een onverbrekelijke band:"Sive 
igitur nostram aetatem consideremus, sive antiquitatis memoriam 
repetamus ultimam, veram Philosophiam cum elegantiorum littera-
rum studio et stetisse et cecidisse reperiemus".5i ) De taak van 
de letteren ten aanzien van de filosofie is deze voor de mensen aan
genaam te maken en ze onder hen algemeen te verspreiden. De wijs
begeerte is namelijk op de eerste plaats een "bene cogitandi et 
vivendi magistra".5 2 ) De grondige bestudering der "res intelligi-
biles" is voorzeker uiterst nuttig, maar op zichzelf niet voldoende: 
"ut nomen suum absolvat, ut humano generi ad virtutem, ad sapienti» 
am, ad vitam denique beatam dux esse possit, ad hoc experientiae 
atque historiae luce opus esse, ne in vitae ratione caecutiat, sed ut 
ipsa, cum quibus agendum est, hominum ingenia noscat, neque 
nudae veritatis austeritate deterreat, sed suavitate alliciat et re -
tineat; cujus utriusque rei omne profecto momentum in eleganti-
oribus litteris positum est" . 5 3 ^ Op haar beurt is de wijsbegeerte 
nodig voor de letteren om al te wilde ontsporingen van het literair 
genie binnen de perken te houden : " lascivientem ingenii agi-
tationem sua severitate tempérât, intra justos fines coërcet, et le-
gum suarum necessitati adstringit".54 ' Onmiskenbaar komt in 
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deze oratie ook al de centrale positie der wijsbegeerte ten opzichte 
van alle wetenschappen naar voren : "Philosophia tam late patet, ut, 
qui earn mente comprehendere velit., is non intra humani ingenii 
angustias subsistere, sed quantum fieri possit, ejus etiam limites 
velut transgredí et aliunde nova auxilia arcessere debeat. Deinde, 
ut omnes disciplinae quodam affinitatis continentur vinculo, ñeque 
altera alterius subsidio facile carere potest, eo magis aliarum 
disciplinarum adjumento habet opus Philosophia, quo res copia at-
que varietale plures ipsa complectitur".55 ' In de Oratio de philo
sophia, auctore Cicerone, laudatarum artium omnium procreatrice 
et quasi parente , 5 ß i gehouden bij de aanvaarding van het profes
soraat in de wijsbegeerte aan het Amsterdamse Athenaeum op 24 ok
tober 1779, gaat Wyttenbach in dit opzicht nog duidelijk verder : bij 
alle kunsten en wetenschappen is de wijsbegeerte de bezielende 
kracht, die de dode stof van feitenmateriaal en vaardigheden tot le
ven brengt : " ad hanc rerum cognoscendarum congeriem mens 
atque ratio accédât necesse est, quae ei formam quasi motumque 
adjungat. Haec mens, quasi spiritus, postquam se magno corpori 
miscuit, illud continuo movet, ad vitam excitât, foecundat, et, ad 
quamcunque partem ejus se applicuerit, ex ea praeclarum scientiae 
fructum gignit. Sed haec ipsa mens, tam efficax, tamque potens, 
quaenam est? quo nomine appellatur? Philosophia est. Auditores 
Humanissimi! Philosophia! " 5 7 ' Naar gelang van de stof welke 
zij bezielt wordt de wijsbegeerte theologie, psychologie, wis- en 
natuurkunde, dialectiek, geneeskunde, literatuur etc. De wijsbe
geerte is iets strikt volmaakts : van haar kan alleen maar goeds 
worden verwacht : "Illud nunc a Vobis intelligi volo : Philosophiam 
esse procreatricem virtutis, honestatis, et verae pulcritudinis, et 
artem quamque ita maxime esse laudandam, ut quaeque maxime 
Philosophiae normam ас praecepta sequatur . . . . Philosophia 
nil procreai nisi praeclarum, nisi egregium, nisi divinum". 5 8 ' 

De inhoud van deze volgens Wyttenbach ideale wijsbegeerte is 
zuiver moralistisch : de filosofie moet ons tot betere mensen vor
men. "Bespiegelende" wijsbegeerte acht hij daarom uit den boze: 
zij die menen het hoogste in de filosofie bereikt te hebben "si,omni 
omnino aliarum disciplinarum instrumento destituti, nil nisi con-
templationis, ut vocabant, usum atque exercitium adferrent", 5 9 ' 
maken zich zijns inziens aan een ernstige vergissing schuldig. Ook 
staat Wyttenbach afwijzend ten opzichte van hen, die zich bij een 
bepaald wijsgerig systeem aansluiten ; de ware filosofen zijn zij 
die "nulli se Sectae in servitutem addicunt, sed ubique quod verum 
bonum pulchrum sit e l igunt" . 6 0 ' Bij hen is de beoefening der let
teren ook het meest in ere. 

In dit licht begrijpelijk, en voor de buitenwereld het meest be-
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kend geworden is Wyttenbach' s grootscheeps verzet tegen de wijs
begeerte van Kant, in 1796 door de Beginzels der Kantiaansche Wijs-
geerte 6 1 ) van P a u l u s v a n H e m e r t in Nederland gemtroduceerd. 
Over de wijsbegeerte van Kant heeft zich tussen Wyttenbach en van 
Hemert een zeer heftige polemiek ontwikkeld, die zijn hoogtepunten 
bereikte in de Epistola ad Lyndenum van Wyttenbach (1807), de 
Epistola ad Daniëlem Wyttenbach van van Hemert (1809) en in 

Καθάρσιον v a n Wyttenbach (1809). Ter typering van de wijze, 
waarop men elkaar tegemoet trad geven wij uit laatstgenoemde publi
catie één citaat, waarin Wyttenbach van van Hemert zegt : "Prorsus 
e suo libello discedit, ut praecisa canis cauda, nam canem quidem 
impudentia et latratu per totum libellum se praestitit turn in effutien-
dis stolidis mendaciis et conviciis turn quod non dubitavit latine seri-
bere nesciens, latinitatem constare puritate et urbanitate, utrumque 
ignorans, putans, hoc esse latine scribere, si ea, quae pisciariarum 
dictionibus Belgice composuisset, latinis verbis redderet, quamvis 
belgicismos retineret".6 2 ) Inderdaad was van Hemert' s gebrekki
ge Latijn voor Wyttenbach vrijwel de belangrijkste steen des aan
stoots.6 3 ) Alleen in het begin van de polemiek zijn er ook nog enke
le wijsgerige kwesties aan de orde gekomen. Als algemeen en geens
zins nieuw bezwaar werd toen door Wyttenbach Kant' s duisterheid 
naar voren gebracht "Novum et inusitatum dicendi genus ; spissae 
tenebrae : turn ipsa tractatio : spissiores etiam tenebrae, et cum 
lectionis progressu ingravescentes. Tantum quidem dispiciebam, 
consequentiam argumentorum deesse, pleraque temere, ac sine de-
monstratione poni, postular!, nee ad probabi lítate m explicari".64 ' 
Ook had hij nog bezwaar tegen de wijze, waarop Kant het geloof in 
God, vrijheid en onsterfelijkheid trachtte te handhaven, en vooral 
ook tegen de categorieënleer.65 ' Voorts stelde hij zich op het tra
ditionele standpunt, dat de Rede het recht en de mogelijkheid bezit, 
om ons tot metafysieke waarheden te voeren, en vond hij het dwaas, 
dat Kant dit niet door middel van de theoretische, maar slechts via 
de practische rede mogelijk achtte . 6 θ ' Dat het er Kant niet zozeer 
om te doen is geweest, een nieuw wijsgerig stelsel te creëren, als 
wel het menselijk denken aan een fundamenteel onderzoek van crit i-
sche aard te onderwerpen, is waarschijnlijk nooit tot Wyttenbach 
doorgedrongen. Regelmatig spreekt hij tenminste over de "nieuwe 
metafysica" en "nieuwe richting" van Kant.6 7 * 

Voor Wyttenbach* s wetenschapsbeoefening is dus de filosofie 
centraal. Ongetwijfeld is dit bevorderd door het feit, dat hij zelf bij
na vijftien jaar wijsbegeerte heeft moeten doceren en zodoende met 
het vak in zijn verschillende aspecten uitvoerig in aanraking kwam. 
Meerdere publicaties leggen daar ook getuigenis van af, zo o. a. de 
Disputatio de Unitate Dei (1778)66 ) de Praecepta Philosophiae Lo-
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gicae (1781) β 9 > en de Disputatio de Immortalitate Animi (1783), 
welke laatste verhandeling geheel op het terrein der antieke wijs
begeerte ligt. Daarnaast echter is de overwegende positie der filo
sofie, en ook haar fungeren als bron van alle wetenschappen typisch 
voor de tijdgeest. Voor de achttiende-eeuwse Verlichting betekent 
de wijsbegeerte "kein Sondergebiet von Erkenntnissen, die n e b e n 
oder ü b e r den Sätzen der Naturerkenntnis, der Erkenntnis von 
Recht und Staat usf. stehen, sondern sie ist das allumfassende Me
dium, in dem diese sich bilden, sich entwickeln und sich begründen. 
Sie trennt sich nicht mehr von der Naturwissenschaft, von der Ge
schichte, von der Rechtswissenschaft, von der Politik ab, sondern 
sie bildet für sie allen gleichsam den belebenden Odem ; die Atmos-. 
phäre, in der sie allein dasein und wirken können".7! ) Voor de 
Encyclopedist J . l e Rond d* A l e m b e r t bijvoorbeeld is de filo
sofie niets anders "que Γ application de la Raison aux différent ob
jets sur lequels elle peut s 'exercer. Des élémens de Philosophie 
doivent donc contenir les principes fondamentaux de toutes les con-
noissances humaines ; or ces connoissances sont de trois espèces, 
ou de faits, ou de sentiment, ou de discussion".72 ' Alle weten
schappen staan op hun eigen wijze met deze "élémens de philosophie" 
in verband: "La Geometrie se rapporte â l 'espace; l'Astronomie 
it Γ Histoire au terns ; la Métaphysique à l 'Espr i t ; la Physique à la 

matière ; la Méchanique à l 'espace ; â la matière A au tems ; la 
Morale â l 'esprit en à la matière réunies, c 'es t â dire â l'homme; 
les Belles-Lettres * les Arts à ses goûts en â ses besoins".7 3 ì 

De opvatting der filosofie als practische levenswijsheid is een der 
meest kenmerkende eigenschappen van de Verlichting. Zeer illustra
tief in dezen is een passage over de ideale wijsgeer uit de Encyclo
pédie : "Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde ; il 
ne croit point être en pays ennemi ; il veut jouir en sage économe 
des biens que la nature lui offre ; il veut trouver du plaisir avec les 
autres, et pour en trouver du plaisir avec les autres, et pour en 
trouver il faut en faire ; ainsi il cherche à convenir à ceux avec qui 
le hasard ou son choix le font vivre, et il trouve en même temps ce 
qui .lui convient. C'est un honnête homme qui veut plaire et se rendre 
utile. Il sait se partager entre la retraite qui lui permet de réfléchir 
et le commerce des hommes qui lui permet de vivre ; il est plein 
d'humanité La Société civile est pour ainsi dire la seule divi
nité qu'il reconnaisse sur la t e r r e" . 7 4 ' In dezelfde geest uit zich 
A . F . B . D e s l a n d e s : "La Philosophie η ' est point une doctrine 
de pure spéculation et seulement â l 'usage du lycée ou de l'Acadé
mie. Elle influe peu à peu sur les moeurs, et par conséquent sur 
tout la pratique de la v i e . . . . " 7 5 J D' Alembert schrijft in zijn Es
sai sur les gens de lettres (1753): "La philosophie pratique,с'est-
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â-dire cette partie de la philosophie qui proprement en mérite seul 
le nom" , 7 6 ' en V o l t a i r e schrijft op 18 juni 1778 over M m e 

Geoffrin aan M m e du Deffand: "Je la .déclare philosophe. J'entends 
par ce mot, philosophe pratique".7^J 

Inzake zijn opvatting van wezen en taak der wijsbegeerte staat 
Wyttenbach dus midden in zijn tijd. Van de voor Nederland specifie
ke verbinding van godsdienst en Verlichting, die in de tweede helft 
der achttiende eeuw tot stand komt - het zogenaamde Supranatura-
lisme - geeft hij bovendien blijk in zijn Disputatio de Unitate Dei en 
zijn Disputatio de Immortalitate Animi, waarin hij op redelijke 
gronden het bestaan van een God en de onsterfelijkheid van de ziel 
aannemelijk tracht te maken.7 8 ' 

De "filosofische" inslag van Wyttenbach' s wetenschapsbeoefe
ning komt ook in de keuze van de door hem behandelde onderwerpen 
naar voren. Zijn hoofdaandacht is gericht geweest op P l o u t a r c h o s 
en P l a t o o n . De eerste auteur heeft hem geïnspireerd tot zijn 
hoofdwerk: een monumentale uitgave van de ' Η θ ι κ ά met om
vangrijke inleiding, commentaar en indices.7 ' Het werk is onvol
tooid gebleven; ook nu nog waardevol is de zeer uitgebreide woord
index. Als een preludium op dit werk kan men in zekere zin de edi
tie van het tractaat Περί των ύπο του θ ε ι ο υ βραδέως 
τιμωρουμένων (1771) beschouwen.80 ' Van Platoon heeft Wyt
tenbach Phaidoon uitgegeven (1807).Θ1 ) De aandacht, door hem aan 
J u l i a n u s e n E u n a p i o s besteed, 8 2 ^ welke reeds in de Epistola 
Critica aan Ruhnke (1769) tot uiting komt, 8 3 ) past ook geheel in 
dit filosofisch kader. Een belangrijk werk is Wyttenbach' s biogra
fie van Ruhnke Vita Ruhnkenii (1799),8 4 > die talrijke waardevolle 
gegevens bevat aangaande de klassieke filologie in Nederland gedu
rende de achttiende eeuw. Tenslotte moge nog melding worden ge
maakt van zijn voor de colleges bestemde bloemlezing uit de Griekse 
historici Selecta Principum Historicorum (1793),8 5 ' en van de 
twee tijdschriften door zijn toedoen tot standgekomen, Bibliotheca 
Critica Be ) en Φ ι λ ο μ α θ ί α ς τα σποράδην of Miscellanea 
Doctrina, 8 7 ' in hoofdzaak gevuld met gelegenheidsartikelen en 
boekbeoordelingen. 

Welke houding Wyttenbach innam ten opzichte van de Oudheid 
valt voor een gedeelte al uit het voorgaande af te lezen. Volgens 
hem brengt de studie der Oude Letteren met zich mee de zedelijke 
en geestelijke verheffing van de mens, waarbij vooral de Grieken 
uitmunten: "Graeci in omnibus artibus ac disciplinis excelluerunt 
ad easque percipiendas, ubérrimas nobis copias reliquerunt: 
scripta eorum referta sunt cum praeceptis, quibus ingenium ad r e 
rum divinarumque scientiam ac civilem prudentiam instruatur, turn 
exemplis, quibus animus pulcri honestique sensu imbuatur, et 
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omnium virtutum amore incendatur".88 ' Het Griekse volk bezit 
ook een absolute voortreffelijkheid van aanleg. Wanneer we er ons 
mee bezighouden valt ons ten deel "cognitio principis ingenio populi, 
a quo humanitas omnis ac doctrinae cultus et exstitit et ad nos ma-
navit, qua cognitione neglectâ, nee Latinae Litterae, nee ulla li-
beralis diciplinae pars , recte percipi potest". 8θ ) Dit soort uitingen 
vormen een logische afsluiting van de ontwikkeling, welke zich ten 
aanzien van de studie der Oudheid in het algemeen reeds bij Perizo-
nius begon af te tekenen, en ten aanzien van speciaal het Grieks bij 
de Franeker hoogleraar L a m b e r t u s Bos (1670-1717), die in 
1704 zijn studenten aanraadde om goed Grieks te leren "ut ita tan
dem Patriae vestrae et Ecclesiae Dei, utilitati, commodo et orna
mento s i t i s " . 9 0 ' In dit opzicht staat Wyttenbach ook volkomen op 
hetzelfde standpunt als Hemsterhuis en Valckenaer. Op andere pun
ten echter wijkt hij in aanzienlijke mate van hen af. Hemsterhuis 
en Valckenaer hebben zich uitgebreid met taaistudie beziggehouden; 
Wyttenbach had hier niet veel belangstelling voor. Hij had wel enig 
oog voor de betekenis der analogieleer en achtte deze voor het aan
leren van het Grieks nut t ig , 9 1 ' maar richtte verder zijn aan
dacht alleen op de inhoud der antieke geschriften, 9 2 ' hetgeen, 
gezien zijn "filosofische" opvatting der filologie, ook wel begrijpe
lijk was. De tekstcritiek bekleedt bij Wyttenbach een duidelijk be
scheidener plaats - ook in kwaliteit - dan bij zijn grote Leidse 
voorgangers. 9 3 J Een ander punt, waarin hij van de Schola Hem-
_sterhusiana afwijkt, is zijn opvatting van het Latijn. In de loop der 
achttiende eeuw is het oude humanistische eloquentia-ideaal, dat 
het aankweken van een zuivere Latijnse stijl centraal stelde, steeds 
meer afgebrokkeld onder invloed van de door Hemsterhuis en de 
zijnen uitgedragen nieuwe opvattingen over filologie. In verband 
hiermee is de belangstelling voor de studie der moedertaal sterk 
gaan toenemen, vooral gesteund door Valckenaer en zijn jongere 
t i jdgenotenJac.de R h o e r (1723-1813) en M e i n a r d T y d e m a n 
(1741-1825).94 ) Wyttenbach stond ten aanzien van deze ontwik
keling - misschien mede door zijn niet-Nederlandse afkomst?-
strikt afwijzend. Goed Latijn schrijven was voor hem een levens
kwestie, en als wetenschappelijke taal was het Latijn z. i. de enig 
mogelijke, vooral met het oog op onderlinge contacten der geleer
den uit verschillende landen: "Literatae civitatis una est communis 
lingua Latina. Hanc linguam ita tenere ut hujus civitatis quamvis 
late patentis vinculum contineatur, ut te omnes cives et intelligant, 
et cum delectatione, animi affectu, doctrinae ac virtutis fructu, 
legant et audiant; nonne praeclara qiuaedam est facul tas?" 9 5 ' Omdat 
Ruhnke "a natura acerrimum pulcri decorique sensum nactus 
esset, eumque continua Veterum lectione exerceret; necesse erat, 
ut ipse, si quid scriberet, Veterum optimis simillimus esse cuperet. 

http://tijdgenotenJac.de
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Sed in hac caussa nemo non es t , qui Latine scribi t : nemo non cupit 
ad Veterum simillitudinem accedere"P-$-) Wanneer men dus zich 
geheel wil inleven in de Oudheid om zijn gevoel voor schoonheid en 
zedelijkheid te vers te rken , moet men volgens Wyttenbach beschik
ken over een goede Latijnse st i j l , hetgeen gedemonstreerd wordt 
aan Ruhnke. Op de e isen , die men aan zulk een stijl stellen moet , 
gaat Wyttenbach ook in: " . . . . sensu s pulcri decorique, quamvis 
a c e r , non sat is per se ipse valet ad bene scribendi facultatem; 
oportet ut sit idem tener et mollis ad suscipiendam bonae Latini-
ta t is formam, idem tenax ac firmus ad earn retinendam: porro a c 
cédât oportet diligens et continua cum lectio, tum script io. Et vero 
bene Latine scr ibere duabus, ut ipsum nomen significat, constat 
par t ibus , Latine scribendo, et bene scribendo: p r io r i s haec est 
v i s , ut oratio sit pura , s incera , emendata, nil habeat sordium â 
recent iore aevo, nil alienum â consuetudine Latina et Grammatica 
ratione: poster ioras , ut et argumentum, de quo scr ib imus , accura
te cognitum perspectumque nobis s i t , et pura illa sinceraque Latina 
oratione explicetur opportune et accommodate ad tr iplex eloquentiae 
munus, id es t , perspicue ad docendum, suaviter ad delectandum, 
gravi ter ad commovendum". 9 7 ) Een dergelijke beschouwing van 
het Latijn maakt een uitgesproken ouderwetse indruk, vooral omdat 
e r ook nog het aloude imitatio-ideaal in doorstraal t : "nemo non cupit 
ad Veterum similitudinem accedere" . Weliswaar r icht zich dit 
ideaal niet meer op de Latijnse au teurs , omdat volgens Wyttenbach 
het Grieks de voorrang heeft boven het Latijn, maar van een cr i t i sch 
afstand kunnen nemen van de Oudheid waar dit geboden is blijkt nog 
nie ts . De voortreffelijkheid der Ouden is voor Wyttenbach absoluut: 
zij s t rekt zich over alle terre inen des geestes uit. In zijn Vita 
Ruhnkenii heeft hij dit op de volgende wijze onder woorden gebracht: 
"Constat inter omnes, omnem ingenii cultum, omnem verae elegan-
tiae et pulcritudinis ra t ionem, omnes a r t e s ac discipl inas, et ex-
s t i t isse et floruisse apud Graecos: ab his ad Romanos, â Romanis 
ad alios Europae populos venisse , et part im horum socordia et 
ca lamita te , part im exteriorum populorum barbar ie ac dominio, 
quorum utrorumque è colluvione majores nostr i exsti terunt, obru'tas 
neglectasque jacuisse per mille fere annos, quibus medium aevum 
censetur , decimum et quintum, quo earumdem studium Graecis 
Latinisque Scriptoribus legendis repeti instaurarique coepit: et ab 
eo inde tempore ita quemque populum ad divinarum humanarumque 
r e r u m scientiam, omnemque doctrinarum ac liberalium ar t ium 
rat ionem magis profecisse , quo quisque magis ve te r i s Graecae 
Romanaeque or iginis , tamquam igniculos et semina in animis abdita 
el icuisset ac susc i tasse t , ad ejusque originis sensum habitumque 
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se t r ac tan di s Antiquis Scriptoribus res t i tu isse t atque conformasset. 
Quo in judicio, nemo facile humanior â nobis dissentiat: aut si 
forte quis dissenti t , illud cer te nobis concédât necesse e s t , uber-
r imum esse omnis humanae cognitionis fontem in Antiquorum 
sc r ip t i s , multas adhuc superesse in nos t r i s ingeniis , an imis , mor-
ibus , inst i tut is , disciplinis , studiis barbar icae semina originis , 
ac rel iquas sordes medii aevi , quas ita quemque ce r t i s s ime abs ter 
geré et e lue re , ut maxime diligenti s si meque pectus l impidissimis 
Antiquarum Li terarum fontibus i r r igaver i t " . 9θ ) Wat hier wordt 
verkondigd i s zuiver oud-humanistisch. In dit licht i s het begrijpe
lijk dat Ph. W. van Heusde van Wyttenbach zeggen kon, dat hij ie
mand was "non sui saeculi sed antiqui" " * Hij heeft alleen voor 
de antieken geleefd en zich met de problemen van zijn eigen tijd 
ternauwernood b e z i g g e h o u d e n . 1 0 0 ' Ook in dit opzicht wijkt hij af 
van de Schola Hemsterhusiana, waar bij de meesten een levendige 
i n t e r e s s e voor de eigentijdse vraagstukken bestond, en waar som
migen zelfs het Grieks hebben opgegeven om m e e r sociaal werk
zaam te kunnen z i j n . 1 0 1 ' 

Een laatste punt, waarin Wyttenbach zich van zijn grote Leid-
se voorgangers onderscheidt - en dat niet in gunstige zin- i s zijn 
karakter . De testimonia hierover zijn nogal verward, en het is 
hier niet de plaats om orde in deze chaos te scheppen. Buiten kijf 
staan echter zijn zelfingenomenheid en zijn veel te s terke toegeven 
aan sympathieën en antipathieën. Het ee r s t e blijkt o. a. uit het fe i t , 
dat h i j , zolang Ruhnke nog leefde, niet naar Leiden wilde gaan, uit 
v r e e s , niet de ee r s t e viool te kunnen s p e l e n . 1 0 2 ' F . A. Wolf hield 
hij uit Leiden weg, a l s een mogelijke m e d e d i n g e r . 1 0 3 'In het bi j
zonder prikkelde hem veronderstelde veronachtzaming van zijn 
waardigheid. Een goed voorbeel hiervan i s de str i jd met Paulus 
van Hemert over de wijsbegeerte van Kant. Het tweede komt tot 
uiting bijvoorbeeld in de wijze, waarop Wyttenbach C r e u z e r en 
N i e b u h r ontving: tegen de ee r s t e was hij bijzonder vriendelijk,1 0 , 4 

tegen de ander ui ters t onwelwil lend, 1 0 5 ' en dit zonder duidelijk 
aanwijsbare oorzaak. Zeer wispelturig toonde hij zich ook bij de 
beoordeling van st i l l is t ische kwesties: meermalen keurde hij bij 
de een af, wat hij bij de ander liet pa s se ren , of waaraan hij zich 
zelfs persoonlijk bezondigde . 1 0 6 ' 

Samenvattend kunnen wij dus over Wyttenbach' s filologie zeg
gen, dat ze zich vooral les kenmerkt door een uitgesproken "filoso
fische" inslag, waarbij "filosofie" moet worden opgevat a ls "p rac -
t ische levenswijsheid". De studie der Oude Let teren droeg volgens 
hem in besl issende mate bij tot de geestelijke en zedelijke verhef
fing van de mens; daarnaast ook tot de vorming van zijn smaak en 
schoonheidsgevoel, want "plura perfectioraque elegantiae exempla 
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Graecis Latinisque monumentis conünentur".107 * Met dit centraal 
stellen van de moralistisch opgevatte filosofie staat Wyttenbach ge
heel in het geestelijk leven van zijn tijd. Voorts vormt het een ver
dere fase van een reeds bij de vroegste Graeci van de Schola Hem-
sterhusiana te signaleren ontwikkeling. Van de andere kant bete
kent zijn sterke voorkeur voor elegantie van (Latijnse) stijl en 
vooral zijn critiekloze verering der Oudheid een stap terug, ook 
in zoverre, dat het gehalte van zijn wetenschappelijk werk er on
gunstig door is beïnvloed. Zijn - onmiskenbare - gaven als Latijns 
stilist hebben hem dikwijls tot breedsprakigheid verleid en hem be
let tot een overzichtelijke en heldere uiteenzetting van zijn denk
beelden te komen. Zijn eruditie en belezenheid in de antieke lite
ratuur was zeer groot, maar in critisch inzicht heeft hij het peil 
van Hemsterhuis of Valckenaer lang niet bereikt. Vandaar maakt 
zijn oeuvre op meer dan één plaats de indruk "een rommelkamer 
van geleerdheid" te zijn.1 0 8 ' 

Zeker niet onaanzienlijk is de invloed geweest, die Wyttenbach 
tijdens zijn leven heeft uitgeoefend. Hij had - in prettige of minder 
prettige zin - contact met tal van vakgenoten in binnen - en buiten
land , 1 0 9 ) en kon ook vrij wat begaafde leerlingen onder zijn invloed 
brengen. Als zodanig kunnen worden genoemd P h . W . van H e u s -
d e , J . B a k e , P. v a n L i m b u r g B r o u w e r , D . J . v a n 
L e n n e p , en nog vele anderen. Bovendien had Wyttenbach het 
geluk, dat aan de andere universiteiten de klassieke studiën zich 
in een toestand van verval bevonden, zodat hij vandaar geen concur
rentie te duchten had. Op deze wijze kon hij op de Nederlandse 
klassieke filologie van die tijd het stempel drukken van een rich
ting, die de Oudheid in de eerste plaats ziet als een volmaakt ide
aal van wijsheid en elegantie, na te volgen door eenieder, die aan
spraak wil maken op de naam van goed en beschaafd mens. Na zijn 
aftreden echter is het met zijn invloed gedaan. In Leiden keert men 
naar een methode van critisch onderzoek der oude schrijvers terug 
en wendt men zich af van de "filosofische" en moralistische Oud-
heidsbeschouwing van Wyttenbach. In Utrecht houdt men voorals
nog aan de "filosofische" opvatting van de filologie vast, maar met 
de uitgesproken bedoeling deze voor de eigen tijd nuttig te laten 
zijn. Van de door Wyttenbach noodzakelijk geachte imitatio der 
Ouden ziet men ook hier af. In Groningen ten slotte zal de eerste 
poging worden ondernomen om de Duitse Altertumswissenschaft 
in Nederland ingang te doen vinden, hetgeen ook een beslissende 
breuk betekent met de door Wyttenbach geleerde principes. 
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Π Geestesleven en beschaving in Nederland 
gedurende de negentiende eeuw. 

Het i s moeilijk, bij de beschouwing van het geestelijk leven in 
Nederland gedurende de negentiende eeuw uit te gaan van vastom-
schreven en afgescheiden perioden. Nog moeili jker kan men de 
grens bij de jaartal len 1800 en 1900 leggen. Voor een caesuur bij 
1800 i s in het geheel geen reden, omdat de e e r s t e decennia van de 
negentiende eeuw nog bepaald worden door achttiende-eeuw se ten-
denzen. Typisch negentiende-eeuwse invloeden doen zich ook na 
1900 nog gevoelen. Een zekere scheiding kan men aanbrengen rond 
1845, wanneer speciaal de wijsbegeerte en de theologie vergeleken 
met de voorafgaande periode, een geheel ander karakter gaan kr i j 
gen. Ook hierbij echter komen tendenzen naar voren, die al langer 
aanwezig waren. 

In het begin van de achttiende eeuw werd het Nederlandse gees
tesleven beheerst door het e m p i r i s m e , vooral uitgaande van de 
fysici ' s - G r a v e s a n d e en v a n M u s s c h e n b r o e k en de medi
cus B o e r h a a v e . 1 ) In deze richting werd geen mathematische 
zekerheid nagestreefd, maar de "probi l i tas" via analogieconstruc
t i e s , waarbij a ls garantie voor het voldoen van de analogie werd 
vertrouwd op Gods goedheid, die niet zou toelaten, dat de natuurwet
ten zich tot schade van de mensen zouden wijzigen. Enerzi jds heeft 
dit e m p i r i s m e , voornamelijk door de analogieconstructies, zich 
ontwikkeld tot scept ic isme, zoals in Engeland bij Hume- ook in Ne
derland vinden we e r wel sporen van 2 ) - anderzijds zien we in de 
loop van de eeuw een steeds in importantie toenemende stroming 
opkomen, die van de empirisch analyserende wijsbegeerte een uit
eindelijke verklar ing verwacht van het wereldgebeuren, welke het 
mogelijk moet maken, leiding te geven aan de mensenmaatschappij 
om haar tot de waarheid te brengen. Dit laatste punt sluit aan op de 
r e e d s bij ' s-Gravesande aanwezige beschouwingswijze der filosofie 
als pract ische levenswij sheid.3 ) Reeds bij de opvolger van ' s-
Gravesande te Leiden J. Lu l o f s (1711-1769) vinden we van boven
staande stelling al het een en ander terug. In zijn inaugurele oratie 
De ut i l i ss imo, sed hactenus r a r o matheseos ас metaphysices con
nubio (1744) toont hij zich overtuigd "dat de metaphysica met haar 
onderdelen ontologie, pneumatologie, algemene cosmologie en ethiek, 
mi t s tot haar zuiverheid teruggebracht en van onnutte bijmengsels 
ontdaan, de zelfkennis bevordert , den mens brengt tot aanbidding 
van God, hem de doeleinden van God bij de schepping leert ontdek
ken en zijn handelen daaraan leert c o n f o r m e r e n " . 4 ) Hier voert 
dus al de filosofie tot het ware inzicht. Lulofs' opvolger D. v a n 
d e W i j n p e r s s e ( 1 7 2 4 - 1 8 0 8 ) van 1 7 5 2 - 1 7 6 9 hoogleraar 
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in de wijsbegeerte te Groningen, daarna te Leiden toont weer een 
verdere ontwikkeling. De restanten van mathematisch denken en 
fysisch empirisme, bij Lulofs nog aanwezig, zijn bij hem verdwe
nen; hij "erkende in de uitspraken van het gezonde mensenverstand-
mits wel getoetst en van allerlei vooroordeel zorgvuldig geschift -
de eerste beginselen en grondwaarheden der r e d e " . 5 ' Zijn opti
mistische visie op de menselijke natuur komt naar voren in zijn 
rectorale rede De recta philautia ejusque usu in vita et doctrina 
morali (1780), waarin hij als zijn mening te kennen geeft, dat de 
eigenliefde, de aangeboren drijfveer van ons handelen, ons de weg 
naar ons waar geluk zal wijzen en ons zal aansporen tot het volbreng
en van onze zedelijke plicht. De sociale gerichtheid, die de nieuwe 
stromingen kenmerkt, vinden we sterk terug bv. in J. Η. ν an 
S w i n d e n (1746-1823) eerst hoogleraar te Franeker (1766-1784), 
later in Amsterdam (1784-1799 en 1802-1822), die zich heeft gewijd 
aan het algemeen welzijn en de volksopvoeding? ^Hij is echter, voor
al naderhand in Amsterdam, veel meer natuurkundige dan filosoof. 

Samenvattend kunnen we over de wijsbegeerte in Nederland van 
de2e periode zeggen, dat ze vanaf ca 1770 sterk practisch is ge
richt en zich baseert op de Rede, d. w. z. het gezond verstand.7 ' 
Het is een ware Verlichtingsfilosofie, en dat wel zonder die eigen
schappen, welke de beste geesten der buitenlandse Verlichting sie
ren. Alle "bespiegeling" geschiedt steeds op een vrij banaal peil: 
van een wegbereiding van een grote geestelijke revolte zoals bij de 
Aufklärung in Duitsland, is hier geen sprake geweest.8 ' Wel bij
zonder sterk komt de practisch-ethische richting der wijsbegeerte 
naar voren bij B. N i e u h o f f (1747-1831), vanaf 1775 hoogleraar te 
Harderwijk, wiens algemeen wijsgerig standpunt het beste in dier 
voege zou kunnen worden gekarakteriseerd, dat in zijn schatting 
geen filosofisch stelsel de stempel der waarheid of der wijsheid 
draagt, dat niet op het leven kan worden toegepast, noch het leven 
veredelt en verheldert.9 ' Hij was ook in hoge mate didactisch 
geïnteresseerd, hetgeen blijkt uit de door hem in 1800 uitgegeven 
verhandeling De ratione studii recte constituenda, een algemene 
handleiding bij de academische studie. 

Zeer belangrijk is de bovenbeschreven ontwikkeling vòor de 
theologie. Het probleem van de verhouding tussen geopenbaard 
Christendom en Rede is al gesteld in de tijd, dat het Cartésianisme 
de geesten in Nederland nog beheerste. De Leidse hoogleraar in de 
theologieS. v a n T i l (1644-1713) formuleerde in zijn Theologiae 
utriusque compendium cum naturalis tum revelatae (1704) voor 
het eerst hier te lande het onderscheid tussen de geopenbaarde 
godsdienst, uitgaande van de H, Schrift, en de natuurlijke godge
leerdheid, die de gronden van alle religie van een redelijke moti-
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vering afhankelijk maakte. Van Til bepaalde de verhouding tussen 
beiden zó, dat het aan de hand van de natuurlijke godsdienstleer 
mogelijk zou worden de invloed van de wijsbegeerte op godsdiens
tig terrein en met name haar aanspraak op beoordeling van de 
Christelijke geloofsinhoud tot de juiste proporties terug te brengen. 
Uit de natuurlijke theologie zou blijken, dat de Rede op dit gebied 
uit eigen kracht slechts bescheiden resultaten zou kunnen bereiken, 
en dit inzicht zou het vertrouwen op de vastheid en de helderheid 
van het Christendom en zijn openbaring slechts kunnen vergroten: 
anderzijds zou ook blijken, dat de Christelijke godsdienst meer 
dan welke andere ook met de Rede overeenstemt. Bij contemporai
ne theologen aan andere universiteiten treffen we in grote lijnen 
soortgelijke inzichten.10 ' Langzamerhand echter begint de na
tuurlijke theologie ten koste van de geopenbaarde terrein te win
nen . 1 1 ) Bij dit proces zijn ook sterke buitenlandse invloeden werk
zaam geweest, op de eerste plaats van de Engelse Dei s t e n , die 
het Godsbegrip nog voorstelden als conclusie van een redelijke be
wijsvoering, voorts ook van de leiders der Franse Verlichting, 
waar al sterk de gedachte leefde, dat de redelijk denkende mens 
het zonder godsdienst kon stellen.1 г ' Het resultaat wordt dat het 
begrip "leerstellige zuiverheid", in het verleden zo fel omstreden, 
sterk aan betekenis gaat inboeten. Voor de redelijk denkende en 
zedelijk voelende mens komt het er meer aan op aan om zedelijk 
goed te leven, dan om rechtzinnigheid in de leer na te streven. De 
waarde, gehecht aan de Christelijke openbaring schrompelt aan
zienlijk in, de practijk van het godsdienstig leven gaat op den duur 
neerkomen op de beoefening van vooral maatschappelijke deugden. 
Uiterlijk blijft het Christendom in deze tijd geheel overeind: tot 
rechtstreekse verwerping, zoals dat in Frankrijk gebeurde, op 
grond van de Rede komt men in Nederland nergens. Van binnen 
wordt het echter als het ware door het rationalisme opgevuld: de 
Rede bepaalt, wat de inhoud van de natuurlijke godsdienst zal zijn. 
In theologische kringen neemt deze natuurlijke theologie, zoals ge
zegd, een steeds belangrijker plaats in, totdat op den duur een 
synthese tot stand komt tussen geopenbaarde en natuurlijke gods
dienst, waarbij enerzijds aan het geopenbaarde Christendom als 
bovennatuurlijk gegeven wordt vastgehouden > anderzijds wordt ge
leerd dat de overgrote meerderheid der geloofswaarheden door de 
menselijke Rede op eigen kracht wordt ontdekt, en dat, waar er 
enige "verborgenheden" zijn, deze toch niet met de Rede in strijd 
kunnen komen. Deze denkrichting, een principieel aanvaarde ver

binding van Christendom en Verlichting, vindt zijn definitieve vorm 
op het einde van de achttiende eeuw, en staat bekend onder de naam 
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van Supranaturalisme of Oud-Liberalisme. In feite heeft zij tot in 
het midden van de negentiende eeuw, ondanks oppositie van het Re
veil, de Hervormde Kerk bepaald. De Groninger Richting kan men 
in bepaalde opzichten als een voortzetting en verdere ontwikkeling 
van het Supranaturalisme beschouwen.13 ' 

Een belangrijk component van de Verlichting is ook de nadruk, 
die zij legt op de noodzakelijkheid van vrijheid voor de mens. Veel
al gaat men principieel uit van de aangeboren goedheid der mense
lijke natuur, die, wanneer men haar slechts de vrijheid laat, onge
stoord zich zal ontwikkelen. Deze opvatting werkt vooral op staat
kundig en maatschappelijk-economisch terrein door en heeft het 
aanzijn gegeven aan de ideeën over de vrijheid en gelijkheid van al
le mensen, het parlementair stelsel en de deling der machten, de 
vrijheidstheorieën inzake arbeid, de vrije concurrentie, de vrijheid 
van gedachte, meningsuiting enz.14 ) Naast de vrijheid is in deze 
denkrichting ook essentieel de opvoeding tot inzicht. Wanneer de 
mens vrij i s , en het goede heeft leren inzien, zal hij dit automatisch 
doen en "kan hij de wereld ' ontwikkelen' tot een gelukkig, steeds 
verder vervolmaakbaar paradijs voor welvarende, tevreden, ver
draagzame, vrije en goede mensen".1 5 J Deze pedagogische in
stelling is voor de Nederlandse Verlichting zeer belangrijk.16 ' 
Ook in de eerste decennia van de negentiende eeuw heeft zij het 
geestesleven in ons land in sterke mate beheerst.1 7 ' 

In de literatuur tenslotte is de zaak gecompliceerder. Aange
zien de Verlichtingsidealen van vooruitgang en de mensen gelukki
ger maken door het redelijk inzicht, behalve bij de intellectuele 
elite vooral bij de in deze tijden steeds machtiger burgerij optraden, 
heeft de literatuur in deze tijd een "typisch redelijk en burgerlijk" 
karakter gekregen en heeft men getracht, los van het strenge clas
sicisme een eigen burgerlijke letterkunde te scheppen. Als uiting 
hiervan zien we dan ontstaan het essay, waarvan vooral de Specta
toriale geschriften van S t e e l e en A d d i s o n in Engeland, en in 
Frankrijk het werk van M o n t e s q u i e u (Lettres Persanes), V o l 
t a i r e , D i d e r o t , de E n c y c l o p e d i s t e n en R o u s s e a u als 
voorbeeld kunnen dienen. Voorts de burgerlijke roman en het bur
gerlijk drama, die zich als belangrijkste taak stellen de uitbeelding 
van het ziele- en gevoelsleven van burgerlijke, niet-vorstelijke 
personen. Als vertegenwoordigers van het eerste genre kunnen gel
den o. a. Manon Lescaut van P r é v o s t en Clarissa Harlowe van 
R i c h a r d s o n ; als representanten van het tweede G e o r g e L i l l o 
(1698-1739) die met The London Merchant or The History of George 
Barnwell in 1731 het eerste burgerlijke toneelstuk op de planken 
bracht, en daarnaast vooral L e s s i n g met Miss Sara Sampson 
(1755), Emilia Galotti (1772) en Nathan der Weise (1779). In deze 
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nieuwe genres t reden talri jke Verlichtingselementen op, maar daar 
naas t , vooral in de burgerlijke roman en het burgerli jk toneel, vin
den we al bestanddelen, die in de r ichting van de Romantiek wijzen. 
Met name gaat het hierbij om de s terke gevoeligheid en sentimenta
liteit . Deze is een uitvloeisel van de groeiende belangstelling voor 
de menselijke persoonlijkheid, die o. m. leidt tot de ontleding van 
haar stemmingen en gevoe lens . 1 0 ' In Nederland komt aanvanke
lijk alleen het essayis t isch proza min of meer tot ontwikkeling,voor
al onder J u s t u s v a n E f f e n (1684-1735),de beide andere genres 
zien we pas optreden tegen het einde der achttiende eeuw. 1 9 J Er 
zijn dan ook al op breder te r re in romantische elementen in de Ne
derlandse l i teratuur doorgedrongen. R . M . v a n G o e n s (1748-
1810), enige ja ren hoogleraar in Gr ieks , welsprekendheid en ge
schiedenis te Utrecht , had zich in zijn c r i t i sch w e r k 2 0 ' ui tgespro
ken voor een persoonlijke, door smaak, gevoel en verbeelding geiii-
spi reerde werkwijze "die zich niet aan wetten onderworpen acht, 
maar de bewogen gemoedgesteldheid zich laat uitdrukken in de ' on 
orde der vrijheid' zoals bij het n o e m t " . 2 1 ) In zijn Dissertat io Ho
mer ica wilde hij Horneros verklaren door zich in plaats van Home-
r o s te denken. Onder de Nederlandse klassieke filologen van die tijd 
stond hij daarin niet al leen, want ook Valckenaer had zich in soort
gelijke zin over de Griekse l i teratuur u i tge la ten . 2 2 ) Voortgegaan 
in de lijn van van Goens is H i e r o n y m u s v a n A l p h e n (1746-
1803), die in de naar Riedel ' s Theorie der schonen Künste und Wis
senschafte bewerkte Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen 
en in de Digtkundige Verhandelingen te kennen gaf, dat ieder kunst
werk zijn ontstaan te danken heeft aan het persoonlijke en oorspron
kelijke in de door het gevoel gestuwde kunstenaar. Een dichter is 
volgens hem "een mens , die door middel der verbeelding of inwendi
ge gewaarwording harmonisch tot het hart spreekt'.' 2 3 ' Op minder 
theoret isch te r re in komen hiernaast R h i j n v i s F e i t h (1753-1824), 
de vertegenwoordiger van het sentimentele bij uitstek, en Wi H e m 
Bi 1de г d i j к (1756-1831), van wie in 1780 de e e r s t e verzenbundel 
Mijne Verlustiging werd gedrukt. Volgens Knuvelder was hij " n a a r 
aard en uiting onze enige grote romant icus , die op tijd k w a m " . 2 4 ' 

Concluderende kunnen wij dus zeggen dat vanaf ongeveer het 
midden van de achttiende eeuw in Nederland de wij sbegeerte niet van 
speculatieve aard i s , m a a r vooral gebaseerd i s op het gezond ver
stand en zich r icht op het pract i sche nut ; de godsdienst toont een 
compromis van geopenbaard Christendom met de Rede, waarbij de 
laatste de taak heeft de overgeleverde waarheden voor de verl ichte 
mens aannemelijk te maken ; de l i teratuur kent in ideeën en nieuwe 
genres een s terke doorwerking van de Verlichting, maar daarnaast 
en gedeeltelijk juist daarin ook reeds de ee r s t e symptomen van de 
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Romantiek r waardoor de Verlichting hier een gevoelige Verlichting 
wordt. 2 5 ) Van groot belang is voorts nog de sterk utilitaristische 
trek, die de Nederlandse Verlichting kenmerkt, het streven om an
deren voor te lichten, te onderwijzen en op te voeden om zoveel mo
gelijk "nut" te stichten. 

De staatkundige gebeurtenissen aan het einde der achttiende 
eeuw, die een einde maakten aan het bestaan van de oude Republiek 
der Verenigde Provinciën, betekenen geen breuk in de ontwikkeling 
der bovengeschetste ideeën, maar hangen er in zekere zin organisch 
mee samen. Wanneer in 1795 Nederland door de Franse legers wordt 
bezet, begint slechts een nieuwe fase in een reeds langer werkzame 
ontwikkeling. Het staatsbestel der oude Republiek met regentenoli
garchie en stadhouderschap was vermolmd. De welvaart, welke de 
hogere standen nog genoten, was een schijnwelvaart : handel en nij
verheid waren in ernstige mate achteruitgegaan. In deze omstandig
heden vinden de (vooral Franse) staatkundige Verlichtingsidealen 
van vrijheid en gelijkheid voor alle mensen een vruchtbare voedings
bodem. Resultaat is de opkomst van de Patriottenbeweging, in 1787 
met Pruisische hulp tijdelijk het zwijgen opgelegd, maar door de 
Franse inval van 1795 opnieuw aan het roer gebracht. In afhankelijk
heid aan Frankrijk legt nu de Bataafse Republiek (1795-1806) de 
grondslag voor de nieuwe staatkundige vormen in "vroegliberale 
burgerlijke hervormingszin. waarop de generatie van 1813 slechts 
hoefde voort te bouwen".^ ' Door het ingrijpen van Napoleon 2 7 ' 
doet het autoritaire beginsel zijn intrede in ons staatsbestel, in de 
lijn waarvan o.a. ook het koningschap van Lodewijk Napoleon (1806-
1810) ligt. De staatsregeling van 1813 combineert de liberale en 
autoritaire elementen in van de ene zijde de monarchale regerings
vorm en de staatseenheid, aan de andere zijde de gelijkheid van 
allen voor de wet, vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en 
staat, en gelijkheid van Brabant met de overige gewesten. Ze beze
gelt op deze wijze, wat reeds in het verleden was gegroeid. 

Ook op andere terreinen blijft de blik naar het verleden gericht, 
en handhaven zich de beschouwingswijzen en inzichten der latere 
achttiende eeuw. In de wijsbegeerte houden de invloedrijkste figuren 
vast aan de filosofie van het gezond verstand. De meest belangrijke 
onder hen is wel P h i l i p W i l l e m van H e u s d e (1778-1839). De 
taak van deze wijsbegeerte wordt veelal gezien in de redelijke fun
dering van de godsdienst : daarom worden niet zozeer vraagstukken 
van zijn en kennisleer aan de orde gesteld als wel religieus-ethische 
kwesties : "In de wijsgerige geschriften van alle richtingen zijn 
Christenen aan het woord, die hun overtuiging omtrent God en de 
verhouding van den mens tot God doorlopend bij hun wijsgerige be
schouwingen laten meespreken en voor wie de vraagstukken van het 
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bestaan van God en de bindende kracht van de zedewet ook in de 
wijsbegeerte alle andere pr imeren". 2 8 ' Instructief in dit opzicht 
zijn bijvoorbeeld de uitlatingen van de Leidse hoogleraar J . H . 
C l a r i s s e (1770-1846). In zijn rede Over de oorzaken van de te
rugzetting der Wijsgeerte, bijzonderlijk in ons vaderland (1845) 
geeft hij als de primaire taak aan van de filosofie te leren "wat de 
hoogere waardij des Menschen, wat regt en pligt, wat het toekomen
de, eigenlijk ware, leven in het licht kan stellen".2 9 ' De naam "be
spiegelende" wijsbegeerte vindt bij hem geen genade, omdat zij 
"deze verhevene en heilzame Wetenschap met de blaam van nutte
loosheid bezoedelt, en haar naar de sombere cellen van leegloopen-
de monniken verzendt". Wijsbegeerte moet "leeren doen", zij moet 
"alle menschelijke bedrijf regelen" ; zij is een "op leven en werking 
gerichte wetenschap". Volgens van Heusde doet de wijsbegeerte ons 
de diepe zin der goddelijke openbaring beter begrijpen, speciaal 
waar ze zich bezig houdt met de beschouwing van de natuur en het 
wezen der godheid en van de zedelijke vrijheid en zelfstandigheid.3 

Met grote nadruk maakt hij voor zichzelf aanspraak op de naam 
"Christen-wijsgeer". 

Bij dit overwegen van gezond verstand en Verlichtingsutilita-
risme in de filosofie is het begrijpelijk, dat de idealistische wijs
begeerte van K a n t , H e g e l en anderen in Nederland weinig ingang 
heeft gevonden. De filosofie van Kant is vooral gepropageerd door 
de ons reeds bekende P a u l u s van H e m e r t in zijn werk Begin-
zeis der Kantiaansche Wijsgeerte (1796-1798) en in de door hem op
gerichte periodiek Magazijn voor de critische wijsgeerte (1799-1803), 
waar J o h a n n e s Kink e r (1764-1845) een van zijn voornaamste 
medewerkers was. De strijd, die al spoedig rondom deze activitei
ten ontstond, is in zoverre symptomatisch voor de heersende men
taliteit, dat men zich niet zozeer met de eigenlijke wijsgerige waar
de van de Kantiaanse filosofie bezighield, maar zich afvroeg of de 
grondbeginselen van Kant als steun zouden kunnen dienen voor het 
Christelijk geloof en de Christelijke zedeleer, dan wel als een be
dreiging hiervoor moesten worden beschouwd. 3 1 ) De meesten, die 
aan het debat deelnamen, waren van het laatste overtuigd: zo bij
voorbeeld ook R h i j n v i s F e i t h in zijn berijmde Brieven aan So
phie over den Geest van de Kantiaansche wijsbegeerte (1806).3 2 ) 
De critiek van Wyttenbach kende deze religieuze probleemstelling 
niet, maar was weinig zakelijker dan hetgeen Feith c. s. te bieden 
hadden. Omstreeks 1815 is de openlijke strijd ten einde: pro fo ro 3 3 ' 
heeft het Kantianisme het onderspit gedolven. De Leidse hoogleraar 
E . A. B o r g e r (1784-1820) komt er enkele jaren nadien nog op te
rug: in zijn Disputatio de mysticismo (1818) verklaart hij het samen 
met de filosofie van Fichte en Schelling tot een gevaar voor geloof 
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en zeden. 
Het Hegelianisme heeft in Nederland gedurende deze jaren even

min veel opgang gemaakt. "Het absolute idealisme was zozeer in 
strijd met de eisen, die de denkwijze van het gezond verstand aan 
een wijsgerige beschouwing van God , wereld en mens placht te stel
len, dat het niet kon verwachten hier aanstonds met sympathie te 
zullen worden ontvangen".34 ' Bovendien oordeelde de publieke opi
nie het nog veel minder verenigbaar met het Christendom dan de fi
losofie van Kant, gezien het grote gevaar van pantheïsme, dat er in 
school. Tenslotte heeft ook de verschijning van het Leben Jesu van 
D. F . S t r a u s s , "dat terstond als 'gewrocht' van het idealisme 
werd gebrandmerkt" aan het Hegelianisme geen goed gedaan. Als 
voornaamste pleitbezorger ervan moet worden beschouwd P. G. v a n 
G h e r t (1782-1852) die in twee tijdschriften, het Tijdschrift voor 
Wijsbegeerte (1828-1830), en Katholikon (1827-1830) er versprei
ding aan trachtte te geven - zonder veel zichtbaar resultaat. Onder 
degenen tenslotte die in de eerste helft der negentiende eeuw wijsbe
geerte aan een Nederlandse Universiteit doceerden, zijn er enkelen 
geweest, die zich van de commonsense-filosofie hebben gedistanci-
eerd. De belangrijkste zijn J а с o b N i e u w e n h u i s (1777-1857), 
hoogleraar te Leiden van 1822-1843, F r e d e r i k C h r i s t i a a n de 
G r e u v e (1792-1863), vanaf 1831 hoogleraar te Groningen, en J. F . 
L. S c h r ö d e r (1774-1845), die vanaf 1815 te Utrecht doceerde, 
eerst wiskunde, vanaf 1819 ook wijsbegeerte. Hun invloed is echter 
gering geweest, en iñ geen enkel opzicht bepalen zij het geestelijk 
leven van hun tijd. 

Evenals op wijsgerig blijft ook op godsdienstig gebied in de eer
ste decennia van de negentiende eeuw de laat-achttiende eeuwse tra
ditie overheersend. Deze houdt, zoals we zagen, de onder de naam 
van Supranaturalisme bekend staande verbinding in van geopenbaard 
Christendom met de Rede, waarbij de openbaring door de Rede ge
steund wordt. Van deze geesteshouding legt o.a. H. D o n k e r C u r 
t i u s getuigenis af: "Verre het grootste gedeelte der leerlingen van 
de Christelijke openbaring zijn van eenen aard, dat zij , ofschoon zij 
door de Rede niet eerst konden worden ontdekt, echter, nadat zij 
van Godswege zijn bekend gemaakt, niets minder dan onverstaan
baar zijn voor de menschelijke Rede". 3 5 ' bi soortgelijke zin uit 
zich J o a n M e l c h i o r K e m p e r : "Neen, het geloof en de openba
ring kunnen aan de reden de hand reiken, wanneer deze niet hooger 
klimmen kan ; het goddelijk gezag kan de gissingen der reden tot ze
kerheden verheffen ; maar eene leer, welke de opoffering onzer re
den, in de gewigstigste onderwerpen van het menschelijk nadenken, 
vorderen zou, kan geene leer van God zijn, omdat die reden zelve 
een onloochenbaar geschenk der Godheid i s " . 3 8 ) In deze visie past 
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volmaakt het beeld der filosofie van het gezond verstand, die aan 
de godsdienst een "redelijke" fundering verschaft. De zogenaamde 
Groninger . Richting,37 ) die vooral onder P. Hofstede de Groot in 
de dertiger jaren der negentiende eeuw tot ontwikkeling komt,wijkt 
in verschillende opzichten van het Supranaturalisme af. Door de in
vloed, van Duitse auteurs als L a v a t e r , J u n g - S t i l l i n g e. d. 
- de Duitse invloed is in Groningen vergeleken met de rest van het 
land altijd vrij groot geweest36 )kaitze een veel belangrijker plaats 
toe aah het gevoel : "Religio habitat in sensu universe ergo 
haee est Religionis natura, ut Religio sit sensus hominis, cum Deo 
ôe esse conjunctum".39 ) "Van hun geestelijke vader van Heusde 
hebben de Groningers een sterke oriëntatie meegekregen op de 
klassieken en speciaal op de Sokratische filosofie : "een uitnemend 
geschikt middel om ons nog voortdurend voor te bereiden tot een 
diep en wijsgerig inzigt in de volmaakste Goddelijke opvoeding des 
menschdoms door Jezus Chr is tus" . 4 0 ' Door deze zelfde van 
Heusde echter is de Groninger theologie in haar oorsprong gebon
den aan de filosofie van het gezond verstand 4 1 ' en zo, evenals 
het Supranaturalisme, een voortzetting der achttiende-eeuwse tra
dities. Ook door haar optimisme, haar vertrouwen in de opvoeding 
en haar sterke practische gerichtheid loopt de Groninger Richting 
nog in het spoor der Verlichting ; evenzo in haar vereenzelviging 
van godsdienst en wijsbegeerte. Sterk tegenover dit alles staat het 
Reveil "de principicele, de van God geroepen tegenstander van den 
wijsgeerigen, menschenverheerlijkenden geest, die in de 18de eeuw 
groot en machtig werd" , 4 2 J 'in zijn gehele verschijningsvorm door 
de Romantiek bepaald. Qua invloed echter blijft het bij Supranatu
ralisme en Groninger theologie ten achter, en in het bijzonder op 
de Universiteiten heeft het nooit vaste voet kunnen verkrijgen, zo
als bijvoorbeeld al te zien valt aan de mislukte aspiraties van Bil-
derdijk en Da Costa naar een professoraat .4 3 ' 

Het utilitarisme en het pedagogisch optimisme, dat zo kenmer
kend was voor de Nederlandse Verlichting in de achttiende eeuw, 
zien we ook in de eerste helft van de negentiende eeuw frequent op
treden, speciaal na de bevrijding van 1813. T h . v a n S w i n d e -
r e n (1784-1851) tekent in zijn Aanteekeningen betrekkelijk mijne 
lotgevallen en werkzaamheden op hoe hij lid werd van de Maatschap
pij' tot Nut van het Algemeen, omdat hij, levendig doordrongen van 
het belang om "werkzaam te zijn aan de beschaving der mensch-
heid",4 4 ) begreep "door een ijverig en werkzaam deel deel te ne
men aan de verrigtingen dezer maatschappij, de menschheid enigs-
zins schadeloos te stellen voor het nadeel, hetwelk ik meende, dat 
ik naar had toegebragt door mij te onttrekken aan de beoefening 
der godgeleerdheid en dus haar, volgens mijne begrippen, onmid-
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dellijk van dienst te z i jn" . 4 5 ' In zijn Hodegetica leerde dezelfde 
van Swinderen zijn Groninger studenten "niet alleen wat studeren 
i s , wie den naam van studenten verdienen, wat een student doen 
moet , voor hij een college bezoekt, gedurende de l e s , maar gaf 
hun ook wijze raad over den omgang met de professoren, over het 
gebruik der vacantiën,over het wandelen" alsmede "over den om
gang met de lieden van de stad" te r bewaring der gezondheid, 
over uiterlijke beschaving, over het in acht nemen van de regelen 
der wellevendheid".4 6 ' Een der goede vruchten van deze menta
liteit i s de s terke opbloei in deze jaren van het volksonderwijs, 
waaraan ook de naam van van Swinderen in zeer loffelijke zin ve r 
bonden i s . 4 7 ) De theoloog H'. M u n t i n g h e (1752-1824) leert 
r eeds ббг van Heusde en de Groningers aan de hand van de Hei
lige Schrift de opvoeding van het mensdom door God tot volmaakt
heid: "Mijn doel i s hoofdzakelijk te onderzoeken, wat ons de bij-
belsche geschiedenis oplevere, met betrekking tot den oorsprong 
en den trapsgewijzen voortgang van de verstandeli jke en zedelijke 
beschaving des menschdoms" . 4 8 ) Het pedagogisch getint verl ich-
tingsoptimisme spreekt ook bij m e e r d e r e beoefenaars der natuur
wetenschappen: ieder natuurverschijnsel geeft aan J. U i l k e n s 
(1772-1825) gelegenheid om e r uiting aan te geven "dat onze hemel-
sche Vader deze onze aarde niet tot een ' somber, eenzelvig, wer
keloos, vervelend en t reur ig verblijf voor den redenmagtige bewo
ner bestemd heeft; maar veel m e e r , dat al het verscheidene, al 
het afwisselende, al het levende en zich bewegende verordend i s , 
om ons tegenwoordig leven te veraangenamen, en gelijklijk ons 
op te voeren tot dankbare aanbidding van onzen grooten Schepper" 4 £ 

Dit is de geest , die ook uit de Katechismus der Natuur van Ma r -
t i n e t spreekt. Zuiver rat ionalist isch i s hij zeker niet: in belang
rijke mate gaat hij terug op Rousseau en hij i s s terk gevoelsbewo-
gen. 5 0 > 

In de l i teratuur vinden we dit soort ideeën bijvoorbeeld bij 
W i l l e m K i s t (1758-1841), die in de voorrede van zijn werk 
De Ring van Gyges weder gevonden als zijn bedoeling aangeeft "on
der het uiterlijk gewaad van een Roman het verstand dus 
ongemerkt te verlichten en hun (se. van de lezers) har t door de 
voorbeelden van deugd en ondeugd, met derzelver heilzame of ve r 
derfelijke gevolgen, te verbeteren" .51 ) A d r i a a n L o o s j e s 
(1761-1818) schreef zijn "historische roman" Maurits Lijnslager 
om daarmee "verstand en gevoel van de verl ichte natie te ontwik
ke l en" . 5 2 ) Ook H e n d r i k T o l l e n s (1780-1856) "wiens poëzie 
uitvloeit "in een t rage brede stroom van algemene mensenliefde, 
van opt imisme, dat echter langzaamaan gaat om het lijntje niet te 
doen breken, van bezadigdheid, tevredenheid, dankbaarheid over 
zóveel weldaden, door God de Heer de burger en dit volk geschonk-
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en" 53 ) hoort in deze sfeer thuis evenals nog talloze anaer ei. 
Een sterk pedagogisch stempel draagt tenslotte de r ege l ig 

van het hoger onderwijs door het Organiek Besluit van 2 augustus 
1,815. Op de gymnasia en Latijnse scholen moeten niet alleen rec
tor en praeceptoren maar ook de curatoren een waarlijk vaderlij
ke zorg over de aan hen toevertrouwde jeugd uitoefenen: "Curato
ren of scholarchen zullen ook op het zedelijk gedrag en de vorde
ringen der schooljeugd zooveel mogelijk acht geven en bepaalde
lijk twee maal in het jaar daartoe een plegtig examen houden, bij 
hetwelk hun door de onderwijzers verslag zal worden gedaan van 
de naarstigheid, het gedrag en de vorderingen van elk leerling, 
met opgave ook van het getal der fouten, door hem in de the mata 
en explicatien gemaakt, en voorts door de leerlingen zelve, te 
dien einde ondervraagd zijnde, proeven zullen worden gegeven van 
hunne bekwaamdheid in de onderscheiden deelen van het onderwijs" 
(art. 28). Van de Athenaea is volgens de nieuwe regeling de aller
eerste taak "zooveel mogelijk algemeene verspreiding van smaak, 
beschaving, geleerdheid enz. " (art. 36). Op alle colleges moet zo
veel mogelijk gerespondeerd worden (art. 70). De rector magnifi
cus heeft niet alleen het recht, de studenten te berispen, maar ook 
"om, wanneer dit nodig mögt zijn, een student arrest op zijne ka
mer te geven, of den zelven in verzekerden bewaring te stellen" 
(art. 253). 

Naast rationalistisch nuttigheidsbejag en oppervlakkig vooruit
gangsoptimisme is ook het gevoel zijn positie in het Nederlandse 
geestesleven van de eerste decennia der negentiende eeuw blijven 
innemen. Wij zagen dit al bij de Groninger theologie, het Reveil 
en figuren als Martinet en Uilkens. In de literatuur maken zich 
vanaf 1825 weer duidelijk romantische tendenzen kenbaar. Vooral 
naar de historische Romantiek gaat de aandacht uit, hetgeen zich 
op de eerste plaats concretiseert in de historische roman ô la 
Walter Scott. 5 4 ' Daarnaast moet op het Reveil worden gewezen, 
dat ook op literair terrein vruchtbaar werkzaam is geweest (Bilder-
dijk. Da Costa, De Clercq, ook Geertruida Bosboom-Toussaint). 
Echte romantische individualisten van allure, zoals A d r i a an 
v a n d e r Hoop (1802-1841) zijn zeer zeldzaam. Ook de natuur-
romantiek betekent niet veel, zodat Huizinga terecht van de natuur-
theologen Martinet, Kops en Uilkens kan zeggen: "Zij zijn roman
tici in een dieperen zin dan onze dichters".55 ) 

Zo ondergaat dus het geestelijk leven in Nederland gedurende 
de eerste decennia van de negentiende eeuw weinig verandering. 
Het blijft bepaald door de met het gezond verstand gelijk te stellen 
Rede, die zich innig verbindt met het Christendom om dit te steu
nen en aannemelijk te maken. Dit alles speelt zich af in een sfeer 
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van gemoedelijk vooruitgangsoptimisme en met een sterke nadruk 
op onderwijzen en nut stichten, waarbij ook voor het gevoel ruimte 
wordt overgelaten. Zoals Huizinga het uitdrukt, is Nederland in de
ze tijd "het Arcadie der humaniteit, waarin de geest zweefde: de 
wereld in perfecte orde en harmonie door het goddelijk nuttigheids-
bestel van alle dingen tot ' s menschen baat, de menschheid eer
daags volmaakt door opvoeding, weldadigheid en techniek, de na
tuur haar rijkdommen aanbiedend en haar pracht ontplooiend in 
den stillen glans van het teedere sentiment".56 ' 

Na 1840 gaan er aanzienlijke veranderingen optreden. Het reeds 
in het buitenland heersende Realisme en Empirisme, dat niet in de 
eerste plaats op samenvatting en synthese van al het menigvuldige 
en tegengestelde uit i s , maar het analyserend verstand op de voor
grond plaatst, begint zich te laten gelden.57 ' 

Nu wordt in Nederland eindelijk pas de tegenstelling tussen 
(Christelijk) geloof en Rede actueel en komt er een einde aan de 
nauwe relatie tussen wijsbegeerte en godsdienst. Het utilitarisme 
en optimisme van de vorige periode blijft, zij het in enigszins ge
wijzigde vorm bestaan: men gelooft aan de onbeperkte vooruitgang 
van het menselijk geslacht dank zij de steeds verder voortschrij
dende ontwikkeling der wetenschap; de wijsbegeerte moet dit pro
ces mede helpen bevorderen met name door definitief met ieder 
geopenbaarde godsdienst en dan speciaal het Christendom af te re
kenen. De filosofie krijgt dus ook in deze periode in Nederland 
geen "taak van onbaatzuchtige bespiegeling en objectieve critiek 
toebedeeld, maar wordt gebruikt als" "hefboom tot hervorming 
van maatschappelijke en religieuze instellingen".58 ) Bij de eer
ste aanblik doet het op de empirie gebaseerde rationalisme van 
de tweede helft der negentiende eeuw enigszins denken aan het ra
tioneel-mechanische denken der Verlichting. Tot op zekere hoogte 
is dit ook wel terecht; men mag echter niet vergeten, dat de Rede, 
waarvan hier sprake i s , wezenlijke verschillen vertoont met de 
abstracte rationaliseringen uit de achttiende eeuw: in de geest van 
de mens, het recht, de godsdienst etc. Men is in zijn beschouwing
en veel "historischer" geworden: heeft gevoel gekregen voor stro
mingen, ontwikkelingen, eigen aard der afzonderlijke verschijnse
len e. d. : vrucht van de Romantiek en de Idealistische filosofie, 
vooral het evolutionist!sehe denken van Hegel.59 ' 

De meest invloedrijke vertegenwoordiger in Nederland van 
het negentiende-eeuw se empirisme is geweest C o r n e l l s W i l 
l e m O p z o o m e r (1821-1892), van 1846-1889 hoogleraar in de 
wijsbegeerte te Utrecht, een man van een zeldzaam brede belang
stelling, niet alleen wijsgeer, maar ook theoloog, jurist en litera
tor. Voor Opzoomer vindt geheel de kennis der natuur haar oor-
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sprong en inhoud in de ervar ing der z in tuigen. 6 0 ' Het bestaan 
van aangeboren begrippen wordt evenals de mogelijkheid van be
spiegeling buiten de e rvar ing om principieel afgewezen. Bij de zin
nelijke gewaarwording werken de dingen buiten ons , die we waar
nemen, op ons in. De onmiddellijke voorstellingen van de waarne
ming zijn altijd juist en waar . Voor de middellijke voorstellingen, 
die uit de onmiddellijke zijn afgeleid, i s het c r i t e r ium van waar
heid te vinden in toetsing aan andere gewaarwordingen of aan het
geen anderen uit de ee r s t e gewaarwordingen afleiden, met aanwen
ding van de inductieve methode. Verder dan de verschijnselen en 
de wetten, die wij daarin door het denkend verbinden van het waar-
genomene ontdekken, kan het weten niet reiken. De kennis van die 
wetten i s het einddoel van alle wetenschap. De bij het bedrijven 
van deze wetenschap toe te passen methode moet s teeds de metho
de der natuurwetenschappen zijn. Opzoomer acht de e rvaarbare 
wereld in zich een eenheid, onderworpen aan de volstrekte heer
schappij van de "grote wet der causal i te i t" , de wet, die zegt dat 
geen verschijnsel kan beginnen te bestaan zonder een oorzaak van 
dat bestaan te hebben. Voor willekeur, toeval of wonderen is in 
de onverbrekelijke samenhang der natuur geen plaats ; vandaar 
dan ook dat Opzoomer zich vrij veel moeite getroost heeft om het 
geloof in Bijbelse en andere wonderen te bestrijden.R 1 ' Na het 
uitkomen van D a r w i n ' s Origin òf Species (1859) aanvaardde 
Opzoomer a l s grond van de orde in de wereld de wet der evolutie. 
Met nadruk is hij echter blijven stel len, dat de diepere gronden 
van het al ontoegankelijk zijn voor wijsgerige navorsing. Men moet 
de wereld nemen, zoals ze i s en het i s s t r ikt zinloos, te willen 
vers taan , waarom ze i s en wat ze i s . 

Al deze kenmerken van Opzoomer ' s filosofische inzichten 
zijn empir is t i sch en mater ia l is t isch van aard en treden in verwan
te vorm ook in het F r a n s e en Engelse posit ivisme op. Voor Op
zoomer i s echter de kennis niet in haar geheel aan de ervar ing ge
bonden en de werkelijkheid niet uitsluitend beperkt tot het zinne
lijk waarneembare . Hij neemt namelijk het bestaan van een inner
lijk gevoel aan , dat de bron is van onze kennis van de geestelijke 
wereld, en dat door hem onderscheiden wordt in een zinnelijk ge
voel, schoonheidsgevoel, zedelijk gevoel en godsdienstig gevoel. 
Het godsdienstig gevoel is volgens Opzoomer een afzonderlijke 
kenbron, die "even klaarblijkelijk getuigt van het bestaan van God, 
den Oneindigen, a ls de zinnelijke gewaarwording getuigt van het 
bestaan van de w e r e l d " , 6 2 ' ieder geloof en iedere godsdienst 
gaan terug op het godsdienstig gevoel. Geloof en weten, godsdienst 
en wetenschap zijn dus - en dit is wel radicaal in tegenstel ling 
met de vroegere situatie - twee volkomen verschi l lende dingen: 
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de wetenschap is gebaseerd op het verstand, het geloof op het hart. 
"Het Christendom beschouwt Opzoomer slechts als een schakel in 
de ontwikkeling van het godsdienstig bewustzijn der mensheid, waarr 
in de eeuwige idee van de godsdienst zich individueel-historisch 
vertoont, maar waar alle bovennatuurlijke elementen uit zijn ver
dwenen". ñ 3 * Als belangrijk doel van wetenschap en wijsbegeerte 
zag hij tenslotte de hervorming van maatschappelijke en religieuze 
instellingen, die hem tegenover de algemene vooruitgang als ver
ouderd voorkwamen. Zijns inziens kan deze vooruitgang het beste 
door verstandelijke ontwikkeling worden verzekerd, die dan auto
matisch ook met een zedelijke verbetering gepaard zou gaan. Een 
en ander heeft Opzoomer uitgewerkt in De waarborgen van onzen 
vooruitgang (1864). De opbloei van de natuurwetenschappen zo be
toogt hij heeft ook daarbuiten verregaande consequenties: "Het oog 
van den denker dringt in de wetten van het zedelijke en maatschap
pelijke leven in, evenals in de wetten der natuur De geest 
heeft kennis gekregen van zijn vermogen, en van de grenzen die 
hij niet straffeloos kan overschrijden Maar als dit alles zoo 
i s , ik vraag het u, of we dan niet met dezelfde zekerheid, waarme
de wij onzen vooruitgang in natuurkennis te gemoet zien, ook onzen 
vooruitgang in de kennis der zedelijke wereld mogen voorspellen. 
En hoe ve le en groóte maatschappelijke hervormingen zullen aan 
dien vooruitgang verbonden zijn. Reeds bleek het ons, dat met den 
val van menig vooroordeel ook menige hinderpaal is weggenomen, 
die de ontwikkeling der menschheid tegenhield. Die zamenhang 
tusschen weten en doen zal overal zich openbaren. Hoe meer de 
mensch leert verstaan wat zijn waar belang i s , te meer zal hij ook 
bestrijden wat aan dat belang schade doet, en in het leven roepen 
wat het bevorderen kan" (p. 19-20). Het inzicht van mensen en vol
ken in dat ware belang is op het moment nog niet voldoende, maar 
vergeleken met vroeger tijden al veel verbeterd. En die verbete
ring zal in de toekomst doorwerken. Zoals de mensen "door hun 
wetenschap de natuur aan zich onderwerpen, zoodat ze telkens min
der van haar te vreezen hebben, en haar integendeel van vijandin 
tot bondgenoot zien worden, zoo zal de ontwikkeling en het algemeen 
worden der wetenschap hun ook het middel zijn, om die menschen 
onschadelijk te maken, die niet het algemeen welzijn zoeken, maar 
alleen zichzelf ^ 2 - 2 3 ) . 

Het empirisme van Opzoomer is op de eerste plaats voor de 
ontwikkeling van de theologie belangrijk geweest. Samen met J. H. 
Scholten(1811-1885), hoogleraar te Franeker (1840) en Leiden 
(1843) e n A . K u e n e n (1828-1890), vanaf 1853 hoogleraar te Lei
den kan hij worden beschouwd als de grondlegger der zogenaamde 
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Moderne Theologie, waarin werd geprobeerd het Christendom aan 
te passen aan de wetenschappelijke geest des ti jds. Zijn wijsgeri
ge denkbeelden hebben ook talrijke aanhangers gevonden, maar 
m e e r d e r e hiervan, waaronder van de begaafste, zijn later andere 
inzichten gaan huldigen. Z o i s B . H . C . K . v a n d e r W i j c k 
(1836-1925), van 1863-1890 hoogleraar te Groningen, van 1890-
1907 te Utrecht op den duur een adept van de Kantiaanse wijsbe
geerte geworden; A 1 l a r d P i e r s o n (1831-1896), naast wijsgeer 
vooral ook theoloog en cultuurhistoricus van grote betekenis, wordt 
uiteindelijk agnosticist. E r heeft zich trouwens, niettegenstaande 
alle bijval, van den beginne af ook een s terke oppositie tegen Op-
zoomer ' s denkbeelden gemanifesteerd θ 4 ' en regelmatig is hij 
in a l ler le i polemieken verwikkeld geweest. Ook met voormannen 
van de Moderne Theologie, zoals Scholten, J .J . van Oosterzee, 
B. Hoekstra en anderen waren e r steeds disputen. Een belangrij
ke bron van bezwaren i s altijd Opzoomer' s visie op de verhouding 
van geloof en weten geweest; men beschouwde zijn gelijktijdig aan
nemen van de empir ie a l s enige kennisbron èn van het godsdienstig 
gevoel a ls tweeslachtigheid.^ 5 ) 

Van de andere real is t ische beschouwingswijzen uit deze tijd 
i s ook het positivisme van A u g u s t e C o m t e , zij het dan op be
trekkelijk kleine schaal aangehangen in Nederland. De belangrijkste 
vertegenwoordigers van deze richting zijn W. C o n s t a n t R e -
becque(1807-1862)en J . L . ' A n g e H u e t (1840-1924). Het 
s t r ikte mate r i a l i sme , reeds in de F ranse Verlichting gepred ik t , 6 ñ * 
en in deze tijden in Duitsland vooral tot bloei gekomen, heeft pas 
ruime aanhang kunnen krijgen, toen het "in populaire vormen ver 
werkt , bij de brede massa van de arbeidende bevolking, die zich 
noch van de wijsgerige grondslagen van de haar verkondigde lee r , 
noch van de daarop uitgeoefende cri t iek rekenschap kon geven, a ls 
de definitieve uitkomst van de natuurwetenschap werd aangediend 
en als zodanig te r bestri jding van kerk en godsdienst gebruikt ging 
worden" . 6 7 ' Vóór die tijd vindt het slechts in beperkte kring be
langstelling. 

We kunnen in dit verband de namen noemen van J a c o b M o l e -
s c h o t t ( 1 8 2 2 - 1 8 9 3 ) , H. J . B e t z (1842-1905) en tot op zekere hoog
te ook J o h a n n e s v a n V l o t e n (1818-1883), door wiens toedoen 
vooral de studie van persoon en leer van Spinoza in de negentiende 
eeuw tot een nieuwe opleving is gekomen. 

Wat de l i teratuur betreft , heeft het natuurwetenschappelijk be
paalde empir is t ische denken geleid tot een duidelijke r eg res s i e van 
de Romantiek en tot de opkomst van een meer objectieve kunst. De 
c r i s i s die het Christendom doormaakt en het optreden der ver l ich
te wetenschap bepalen vaak de themata, die de aandacht hebben: 
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men zie B u s k e n H u e t , M u l t a t u l i , de G e n e s t e t , A l l a r d 
P i e r s o n . Van de andere kant komt met Multatuli pas na 1850 het 
romantisch individualisme op zedelijk gebied in Nederland naar 
voren, " de nadrukkelijke morele onafhankelijkheid, de vrije uit
drukking van hartstochten en liefdesbeleven, van sentimentele con
fessies". η θ ) De Romantiek is dus in Nederland in deze tijd niet 
dood - evenmin als in het buitenland. Met de Beweging van Tach
tig manifesteert zich de "sterke gemoedsspanning welke de roman
tici in Duitsland en Engeland gekenmerkt had, een spanning die 
gericht is op het grootse, verhevene, edele, oneindige buiten 
of in zich, een ideaal dat de dichter tot geestelijke dronkenschap 
voert?.'*19 ) Door deze zelfde Tachtiger Beweging komt ook in onze 
letterkunde een typisch product van het natuurwetenschappelijk em
pirisme en positivisme tot rijpheid, namelijk het naturalisme, het 
eerst in Frankrijk tot ontwikkeling gekomen. De in de natuurweten
schappen geldende eis van nauwkeurige waarneming wordt ook ten 
grondslag gelegd aan de bestudering van de mens en de menselijke 
samenleving. Men wil deze in zijn bestanddelen, oorsprongen en oor
zaken leren kennen. Bij deze waarneming komt men tot "de grote 
conclusie van de negentiende eeuw": 7 0 ' de mens is een product 
van erfelijkheid, opvoeding en milieu. Hierop wordt toegepast de 
stelling, dat de natuur-in-enge re-zin door vaste wetten wordt ge
regeerd, hetgeen dan tot de slotsom leidt, dat de mens en de sa
menleving ook door onontkoombare wetten wordt bepaald, namelijk 
die van erfelijkheid, opvoeding en milieu. Dit is door auteurs als 
Z o l a , F l a u b e r t , de gebroeders C o n c o u r t en anderen in 
Frankrijk literair uitgewerkt - zonder dat men altijd rechtzinnig 
in de naturalistische leer was - en naderhand in Nederland opge
nomen door E m a n t s , N e t s c h e r , A r i j P r i n s , v a n D e y s -
s e l enz. Dit alles ligt echter na de door ons te overziene periode. 

Hoe de natuurwetenschappelijke methodiek tenslotte in de we
tenschappen zelve haar invloed doet gelden, moge, wat de historio
grafie betreft, worden gedemonstreerd aan R o b e r t F r u i n (1823-
1899), de grondlegger van de Nederlandse geschiedschrijving, van-, 
af 1860 hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis te Leiden. Vol
gens hem moet de geschiedenis "voor de verschijnselen van het 
maatschappelijk leven pogen te doen, wat de physica voor de na
tuurverschijnselen zoo gelukkig doet: zij moet zich tot de drieledi
ge taak bekwamen, die Comte aan elke wetenschap oplegt: voir, 
savoir, prevoir'T -̂In de geschiedenis heerst een vaste wetmatig
heid: "Indien wij met den daad van eenig mensch volkomen bekend 
waren en even volkomen met al de invloeden, elk in zijn juiste 
kracht, die op hem werken, wij zouden zijn handeling met evenveel 
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zekerheid voorzien als wij een natuurverschijnsel voorzien, welks 
oorzaken wij volkomen kennen. Daarover kan in onze tijd geen 
twijfel bestaan. En wat waar is van een enkel mensch, is ook waar 
van een vereeniging van menschen, van de maatschappij. Het be
staan van wetten op dit gebied mag dus niet worden ontkend".72 ' 
In zijn afscheidsrede als hoogleraar toont Fruin zich nog dezelf
de mening toegedaan: Op het gebied der geschiedenis "wij twijfe
len er niet aan - heerschen wetten, zoo goed als op dat der natuur, 
volgens welke de verschijnselen, de feiten, op en uit elkaar vol
gen". 7 3 ) Aanvankelijk toont hij zich ook zeer optimistisch aan
gaande de vraag of deze wetten ook gevonden zullen worden, maar 
tegen het einde van zijn leven moet hij erkennen, dat men tot de 
vervulling van zijn hoop dat de geschiedenis "een wetenschap zal 
worden aan de natuurkundige gelijk" "in het tijdperk waarop ik 
terugzie (hij bedoelt zijn ambtsperiode) geen schrede" is "gena
derd". 7 4 ) 

Wanneer we het voorafgaande kort overzien, kunnen we zeg
gen, dat tot circa 1840 het geestelijk leven in Nederland nog over
wegend het stempel draagt van de achttiende eeuw. In het algemeen 
is de wijsgerige bespiegeling gebaseerd op de werkzaamheid van 
het gezond verstand. Het Christelijk geloof wordt door dit rationa
lisme beïnvloed, echter niet, zoals in de Franse Verlichting, tot 
in de wortel aangetast. De Rede en de wijsbegeerte krijgen inte
gendeel ten aanzien van de godsdienst een dienende taak: ze moe
ten het geloof voor de redelijk denkende mens aanvaardbaar maken. 
Dit gaat dan natuurlijk ten koste van het openbaringskarakter van 
de godsdienst. Hiertegen komt wel verzet van het orthodoxe Chris
tendom in het Reveil, maar de invloed daarvan strekt zich niet 
zover uit, dat ze het geestelijk leven in belangrijke mate bepaalt. 
Ook de Idealistische filosofie van Kant en Hegel kan nauwelijks 
vaste voet in Nederland krijgen. In hoge mate kenmerkt zich de 
tijdgeest door een sterk optimistische inslag en een groot geloof 
in de mogelijkheid, mens en maatschappij door opvoeding en werk
zaamheid tot nut van het algemeen op een hoger plan te brengen. 
Grote waarde wordt gehecht aan de "maatschappelijke deugden", 
aan het werkzaam zijn tot nut van het algemeen. 

Na circa 1840 gaat het geestelijk klimaat in Nederland, zoals 
ook elders in West-Europa beheerst worden door de grote uitbrei
ding en opbloei van de studie der natuurwetenschappen, die de 
werkzaamheid van het de ervaarbare wereld analyserende ver
stand op de voorgrond plaatst. Dit heeft tot resultaat het opkomen 
van empirisme, positivisme en materialisme. De band tussen Re
de en godsdienst wordt verbroken: de analyserende wetenschap 
komt tot de slotsom, dat ieder bovennatuurlijk en geopenbaard ge-
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loof onbestaanbaar i s . Aan de wijsbegeerte wordt de taak toegewe
zen, dit te illustreren. Er wordt wel op idealistische gronden ver
zet tegen deze opvatting aangetekend, maar als geheel kunnen de 
idealistische stelsels zich ook nu niet doen gelden. De optimisti
sche inslag van de eerste helft der negentiende eeuw blijft, zij het 
in iets gewijzigde vorm bestaan; ook blijft men aan de opvoeding 
grote waarde hechten. De beoefening der wetenschap wordt bé -
schouwd als zedelijk verheffend. 

Naast dit overwegend rationalisme speelt in ons land geduren
de de negentiende eeuw het gevoel en het niet-rationele, een ber 
scheiden, maar onmiskenbare rol. De reeds in de achttiende eeuw 
een bestanddeel van de Verlichting geworden gevoeligheid werkt 
nog steeds door; daarnaast komen stootsgewijze in Nederland ro
mantische elementen tot ontwikkeling, sommige in vergelijking 
met het buitenland pas zeer laat. Het ontstaan van het Reveil is 
voor een belangrijk gedeelte door de Romantiek bepaald; verder 
is echter haar invloed voornamelijk tot de literatuur beperkt ge
bleven. 

-o-o-o-o-o-o-
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36) P h - W . v a n H e u s d e , Socr. School Д p. 6 en Brieven B. W. p.35. 

37) Ziep.5Q2.-503. 

38) Zie p . 341 noot 14. 

39) Zie p.321. 

40) P e n z o n i u s , Oratio de Ciceroni s Erudinone p. 10, 11. 

41) P e n z o n i u s o.e. p.25. 

42) ' s G r a v e - s a n d f e , p.28,33. 

43) ' s G r a v e s a n d e , p.33 

44) Zie G e r r e t z e n p. 154. 

45) V a l c k e n a e r , Diatribe p.25. 

46) V a l c k e n a e r , Orano de Causis p. 16. 

47) Zie G e r r e t z e n p.225 sqq. 

48) G e r r e t z e n p.297. 

49) De schrijfwijze "Ruhnken"."" welke men herhaaldelijk aantreft i s niet correct. Het is 
Of Ruhnke (de oorspronkelijke Duitse naam) Of gelatiniseerd Ruhnkemus. Zie H u 1 s -
hoff P o l p . 1 0 sqq. David Ruhnke i s in de omgeving van het Pommerse plaatsje 
Stolp geboren, studeerde in Koningsbergen en Wittenberg, en kwam in 1744 naar Ne
derland, aargetrokken door de roem van Hemsterhuis en waarschijnlijk ook vanwege 
te "Wittenberg ondervonden moeilijkheden. Cf. H u l s h o f f P o l p.38. In 1757 werd 
hij ter assistentie van Hemsterhuis te Leiden tot lector in het Gneks benoemd en in 
1761 volgde hij Oudendorp op als professor histonae et eloquentiae. Zijn college 
voor het Grieks zette hij voort. De belangrijkste werken van Ruhnke zijn : Epistula 
critica pnma m Homendarum hymnos et Hesiodum (1749), Timaei Sophistae Lexi
con vocum Platomcarum (1754), Dissertano de vita et s e n p n s Longini (1776), 
P. Runlli Lupi de figuris sentermarum et elocutioms libri (1766), Homeri Hymnus m 
Cererem (1781, een edino princeps). Aan zijn leermeester Hemsterhuis wijdde hij 
zijn Elogium Hemsterhusu (1768, herhaaldelijk herdrukt, nog is 1875). 

50) O.m afgedrukt m Opuscula Daniehs Wvttenbachu, Lugd.Bat -Amst. 1821 l p . 91-130. 
Naar deze uitgave wordt verder geciteerd. 

51) W y t t e n b a c h , Opuse. I p. 96. 

52) Opuse. I p. 103. Hier hebben wij dus precies hetzelfde als bij Perizonius, ' s-Grave-
sande, Hemsterhuis en Valckenaer: de wijsbegeerte wordt strikt pracasch opgevat. 

53) Opuse, l p . 111. 

54) Opuse. I p. 95. 

55) b i d . 

56) Opuse, l p . 137-159. 

http://Ziep.5Q2.-503
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57) Opuse, l p . 140-141. 

58) Opuse. l p . 142-143. 

59) Opuse. I p. 94. 

60) Opuse. I p. 104. Cf. ook Π p. 157 (in de Epistola ad Lyndenum). 

61) Verschenen te Amsterdam in vier delen 1796-1798. Als aanvulling hierop noemen 
wij het door van Hemert opgerichte en grotendeels gevulde tijdschrift Magazijn voor 
de ermsche wiisgeerte (1799-1803). 

62) Zie W y t t e n b a c h , Misc.Doctr. I p. 121. 

63) Wyttenbach komt er nog op terug in Misc. Doctr. 1 p. 85 sqq. verder nog o. m. in een 
brief aan de graaf de Fontanes van 25 januari 1812 ( W y t t e n b a c h , Epp. I p. 90). 

64) Opuse. U p . 168. 

65) Opuse. Π p. 183 en p. 190 sqq. 

66) Cf. Opuse. П р . 190-191. Vgl. ook Misc. Doctr. I p. 39. 

67) Zie bv. Opuse. II p. 157, 168, 187. Van Hemert heeft ook herhaaldelijk hierop gewe
zen, cf. ü r o e n e w e g e n p. 208, 212, 213. 

68) Verschenen in Disputationes ad theologiam spectantes pro praemio Legati Stolpiani 
conscriptae Ш (1761). 

69) Naderhand nog drie maal herdrukt: Halle 1794 en 1620, Utrecht 1823. De eerste 
editie verscheen te Amsterdam. 

70) Opgenomen in de Verhandelingen van Teyler' s Godgeleerd Genootschap. 

71) C a s s i r e r p.DC. 

72) D ' A l e m b e r t p. 15. 

73) D ' A l e m b e r t p. 23. 

74) Geciteerd bij H a z a r d l p . 371-372. 

75) In Histoire critique de la philosophie, geciteerd bij H a z a r d Ш p. 107. 

76) H a z a r d m p. 107. 

77) H a z a r d Ш p. 107-108. 

76) Cf. Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam p. 297. 

79) Plutarchi Chaeronensis Moralia - id est opera exceptis Vins re Liqua - Graeca emen-
davit. notationem. emendauonem et Latinam Xylandri interpretationem castigatam 
subiunxit animadversiones explicandis rebus ас verbis item indices copiosos adiecit 
D a n i e l W y t t e n b a c h . Oxomi 17У5-1Ы0. De index graecitaus, die het werk blij-
vende waarde heeft gegeven kwam uit m 1830. 

bO) Plutarchi liber de sera numinis vindicta. Gr. et Lat. Accedit fragmentum eidem 
vindicatum apud Stobaeum. Ree, emendavit, illustravi! D a n i e l W y t t e n b a c h , 
Lugd. Bat. 1772. 

fel) ПХатцуос Φαίδων Piatoms Phaedon. explanatus et emendatus prolegomenis 
et annotatione D a n i e l W y t t e n b a c h , Lugd. Bat. 1810. Hoe enthousiast Wynenbach 
over Platoon was, blijkt о. m. uit het volgende citaat : " non solum per se ipsam 
fructuosam esse Piatonis lectionem ad mores, ammum, Ingenium, orationem, disse-
rendi elegantiam, intenorem Philosophiae et Literarum Graecarum cogmtionem : 
sed vero longe fructuosissimam ad orrmes posteros et Graecos et Latinos scriptures 
recte intelligendos, quippe per hos omnes et per universum antiquarum doctrinarum 
orbem longe lateque diffusam" (Opuse -I p. 664-665). 
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82) Eunapius Vitae sophistarum et fragmenta Historiarum. Recensuit nonsque-ülnstravit 

I o . F r . Boa s s o m i a d e . Accedi! annotano Dan" таутг»тіКп<-ы-і 7ляіі Атясг̂ і̂ Чат і̂ 
1822. 

83) D a s . W y t t e n b a c h i i Epistola crmca ad Dav.R''bnV-ρτ' super nannullis l o o s lulia-
ni Imp. AcTPflimt ammadversiones in Eunapium et Aristaenetum, Gotnngae 1769. 

64) Afgedrukt in de Opuscula I p. 520-795. 

85) 'Zv./.cva; Ί ο τ ο ρ ι χ α ι Selecta prmcipum hisToricori'Tn Delectu praefatione, 
annotanone discipulorum insmunom accommodavit D a n i e l W y t t e n b a c h , Amstel-
odami 1794. In 1808 verscheen een tweede, in 1824 een derde druk. In het universi
taire onderwijs i s het boek herhaaldelijk gebruikt, o. m. door van Heusde (cf. p.255), 
van Lennep (cf. p.492) en Bake (cf. p. ST). 

86) Bibüotheca cnnca ed. P . W y t t e n b a c h , 3 vo l . , Amst. 1779-1808. 

87) Miscellanea Doctrina. ФіХоцд (ас τα {τποραδΐΐν a-y Misc. Doctr. liber 
І-Ш auctore D a n . W y t t e n b a c h , 2 vol., Amst. 1809-1817. 

88) Opuse. 1 p. 264-265. 

89) Opuse. I p. 229. 

90) B o s , In. Or. p. 60. 

91) Cf. Opuse. 1 p.252: "ejusmodi demum Lexicon fructuosum exit juvenibus ad isterio-
rem linguae cogninemŒxet quod non modo babear vocabulorum Auctorum probata ; 
sed ad analogiam Hemsterhiівіятмтр primitivas illas ac simpUces verborum formas 
tum«t hus ortas et productas, demque ipsas illas Urterà s, ac sy liabas quibus prae-
figendis vel suDjungendis nomina et verba augenturac mutantur". 

92) Cf. Opuse. l p . 189-190:" Uiterarum Ниташогшп finem non m verbis, sed 
in rebus esse positum : et vero in rebus marimis gravissimisque quarum cognitio 
plurimum valeat ad bene beateque vivendum". 

93) Vgl. N.N.B. W. I 1594: "Als Bhiloloog heeft hij nooit dat klare cntísche vernuft noch de 
methode gehad van Valckenaer of Rubnkenius". en Sandy s Π p. 464 : "His mono
graphs on leading representatives of Greek literature are far less elaborate in their 
method and fax less neh in their results than the works of Ruhnken and Valckenaer 

on similar subjects". 

94) Vgl. G e r r e t z e n p.266,336,342. 

95) W y t t e n b a c h , Opuse. I p.737. 

96) O p u s e . I p. 7 3 8. 

97) Ibid. 

98) Opuse. I p. 540-541. 
99) Ph. W. van H e u s d e , E pi stola ad Creuzerum p. 20. Deze bnef is afgedrukt vöör 

het eerste deel der Truna Philosophiae Platonicae. Zie p.243 sqq.. 

100) Een brief van Wyttenbach' s nicht en latere echtgenote Johanna Gallien aan Creuzer 
van 30 September 1823 bevat enkele gegevens aangaande "Wyttenbach's interesse in 
de Engelse literatuur. De lijst is met bijzonder groot : we treffen alleen de namen 
aan van Addison, Hume en Robertson (ten aanzien van de twee laatste vooral gunsti
ge snllisusche appreciatie). Zie C r e u z e r p. 84. 

101) Vgl. G e r r e t z e n p. 258. Als zodanig kunnen worden beschouwd van Goens, Tyde-
man, Herman Tollius, C.W. de Rboer. 

102) KN-B-W. 11593-1594. 

103) N.N.B.W. 11583. 
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104) C r e u z e r p.45 sqq. , p . 8 1 . 

105) N i e b u h r p . 136 sqq. 

106) Vgl. biervoor De Recensent ook der Recensenten 1806 1 p. 586 вод., 1808 1 ρ.2Β6 sqq., 
717 sqq., 1810 J p. 127 sqq. 

107) W y t t e n b a c h Opuse. I p. 121. 

108) H o l w e r d a p . 136 sqq. 

109) Bv. Larcher, Boissonnade, Ste Croix, Creuzer, F . A. Wolf. 

Π Geestesleven en beschaving in Nederland gedurende de negentiende eeuw. 

1) Zie p . 26 sqq. 

2) Z o o . m . bij J. de Rhoer. Vgl. p. 344. 

3) Zie p. 31732. 

4) S a s s e n , Gesch. p.232. 

5) J . C l a r i s s e , Iets over den wijsgeer D. van den Wijnpersse, De Fakkel XII (1836) 
p. 172 (geciteerd bij S a s s e n , Gesch. p. 234). 

6) Cf. N.N.B.W. Г 1290. Hi] heeft о.m. de kweekschool voor de Zeevaart en het Blin-
deninsmuut te Amsterdam opgericht. Van de Maatschappij Felix M e n u s was hij ja
renlang de drijvende kracht. 

7) Zie voor deze periode verder S a s s e n Gesch. p.232-252. 

8) Cf. Ca s s i r e r p.263 sqq. Volgens hem heeft de Aufklärung ook de weg geéffend 
voor de door de Romantiek gevestigde historische methode van onderzoek, die ieder 
volk op de eerste plaats vanuit zijn eigen aard en omstandigheden wil verklaren. 

9) Cf. B o u m a n Π p.357. 

10) Cf. S a s s e n , Gesch. p.257, die als zodanig noemt R. Ándala en С. Vitringa j r . , 
belden hoogleraar te Franeker, en J. Odé, hoogleraar te Utrecht-

11) Dit i s reeds te zien bij Lulofs, zie p. 42. 

12) Cf. B r o n s v e l d p.104. 

13) Vgl. p. 50. 

14) Zie over deze ideeën de uiteenzetting bij H a z a r d 1 p.234-257 en zijn literatuur
opgave in Ш p. 84-88. Van de andere kant heeft de Verlichting ons het verschijnsel 
van het verlicht despotisme gebracht (Frederik de Grote ! ). Zie hiervoor H a z a r d 
В p. 71-84 en Ш p. 124. Bij ons is koning Willem I het type van de verlichte despoot 
geweest. 

15) K n u v e l d e r IIp .343. 

16) Vgl. voor deze pedagogische instelling de citaten uit ' s - G r a v e s a n d e op p.3t sqq. 

17) Zie p. 50 sqq. 

18) CL K n u v e l d e r Пр.344-345. 

19) De roman begint bij ons in feite pas met het werk van Betje Wolff en Aagje Deken 
( K n u v e l d e r П р . 347 en Ш p. 88 sqq. ). Het eerste echter "burgerlijke" drama is 
Julia of de verdrukte Armoede, geschreven door een anonymus (1781) gevolgd door 
Agatha van Izaak Schmidt (1785). Oorspronkelijk werk is e r overigens zeer weinig; 
vnjwe) alle gespeelde stukken zijn vertalingen. Zie K n u v e l d e r Ш p. 177 sqq. 
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20) In 1766 gepubliceerd in №euwe Bijdragen tot opbouw der агіег^ч^^Ьі» letterkunde. 

21) K n u v e l d e r Ш p.62. 

22) G e x r e t z e n p.290 sqq. 

23) Van A l p b e n , Digtkundige Verhandelingen ( 1 7 8 2 ) , geciteerdbij K n u v e l d e r Ш 
p. 71. 

24) K n u v e l d e r Шр.109. 

25) Cf. K n u v e l d e r ΠΙ p.52. 

26) T h e u n de V r i e s p. 174. 

27) In de grondwet van 1798 was de tegenstelling tussen regering en geregeerden geheel 
opgeheven doordat het hestuursgezag ondergeschikt was gemaakt aan het souvereine 
volk. Door Napoleon i s een staatsbewind van twaalf leden in bet leven geroepen, dat 
de regeringsmacht in ЪатнЪ-п kreeg. Op àexe wijze kwam aan de absolute democratie 
van 1798 een einde. 

28) S a s s e n , Wijsg. Leven p.6. 

29) C l a r i s s e p.219. De andere citaten zijn te vinden op resp. p.223, 224-229. 

30) P b . v a n H e u s d e , Socr. School Д p. 205. Naar de inhoud echter gaat z. i. deleer 
der openbaring de menselijke kracht te boven. 

31) S a s s e n , Gesch. p.278 sqq. 

32) Sommigen -werden zelfs tot Latijnse poëzie gelbspireerd : "Hieronymus de Bosch 
bracht de ethica van zijn meester in Latijnsche verzen over, die wel ietwat doen 
denken aan een rammelend rif' (v. d. W у с к , p. 80). 

33) Op de beoefening der rechtswetenschap beeft het kantianisme wél invloed gehad. 
Vgl. S a s s e n , Gesch. p.285 sqq. 

34) S a s s e n , Gesch. p.283. 

35) H. H. D o n k e r С u r t i u s , Over Jezus' leer en bet Gezag der Rede, ' s-Gravenhage 
1828, p.91. Geciteerdbij R o e s s i n g h p.11-12. 

36) J. M. K e m p e r , Proeve over den invloed der Staatkundige gebeurtenissen en der 
godsdienstige en wijsgeerige begrippen sedert ruim 25 jaren op de ware verlichting 
in het godsdienstige en zedelijke van de volken van Europa, Haarlem 1818. Geciteerd 
bij Roessingh p. 12. 

37) Cf. р.«5епр.410-4П. 

38) H u i z i n g a p.92. 

39) P. H o f s t e d e de G r o o t . Institutio Tbeologiae Naturalis, Tr. ad-Rhen. 1861, 
p.242, 233. Geciteerd bij R o e s s i n g h p.29-30. 

40) Waarheid en Liefde 1838, p.559. Geciteerdbij R o e s s i n g h p.36. 

41) Z i e L a k k e p.328. 

42) H o f s t e d e de G r o o t , p.42. 

43) In 1815 had Büdenüjk gehoopt op een benoeming tot hoogleraar in de Nederlandse 
taal- en letterkunde aan het Athenaeum van Amsterdam. Hierbij had hij de steun 
van o.m. D.J.van Lennep (cf. p. 496). Door de tegenwerking van een andere hoogle
raar erhtPT werd niet hij, maar de mathematicus J. F. van Cappelle aangesteld. 
CL K n u v e l d e r Ш p. 152-153. In 1844 overwogen de curatoren van het Aïbenaeiim 
om Da Costa tot hoogleraar in de letteren te benoemen. Het schijnt dat bij deze ge
legenheid Bake al zijn invloed heeft aangewend om dit voornemen te verijdelen. In 
een blief aan L. C. Luzac (Berustend in de U.B. te ifiriffi onder по. В. P. L. 1560) 
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lezen we : "Te Amsterdam bebten Curatoren van het Athenaeum duce Koenen, Da-
costa voorgedragen als Prof. in de Letteren ! ! Hetgeen even zoo goed zou zijn als 
Beets hier voor philosophie ; met dat laatste vak evenwel bemoei ik mij met. Maar 
in het eerste zal mets gebeuren, zonder dat ik er mij m meng, tenminste zoo lang 
ik nog energie genoeg gevoel om te werken. De Amsterdammers die ik natuurlijk 
reeds geattaqueerd heb om dat plan, deienderen zich jegens mij met allerlei excu
ses , maar zij begrijpen met, dat eene benoeming een geheel avenir in zich bevat. 
De tegenwoordige vrouw van Prof. Bosscha is zeer Dacostiaansch, en dat heeft de 
zaak ook al bevorderd. En aan zulke misselijke faveurs wordt de goede zaak opge
offerd. Het wordt eindelijk om op te spuwen. Maar ik zal daar noch stil zitten,noch 
zwijgen, dat beloof ik". Toen de zaak van de baan was, schreef Cobet vanuit Vene
tië vol vreugde aan Bake : "ik ben υ zeer erkentelijk omdat gij verhoed hebt 
dat een Dacosta onze philologie zou μ ο ι χ ε υ ε ι ν (B.P.L. 1339). 

44) Geciteerd door H u i z i n g a p. 86. 

45) Aangehaald door H u i z i n g a p. 86. 

46) H u i z i n g a p.87. 

47) Zie L. W. de B r e e , Geloof in de letterkast (cf. bibliografie) en Het Platteland 
leert lezen en schrijven, Amsterdam 1946. 

48) H. M u n t i n g h e . Geschiedenis der menschheid 1 p.3. Inleiding p. 10. Zie H u i z i n 
ga p. 88-89. 

49) J. U i l k e n ε , De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd, 
tot verheerlijking van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis, ш ¿edevoe
ringen, Groningen 1801-1822, ШЬр.256. Geciteerd bij H u i z i n g a p.109. De titel 
van het werk i s al zeer veelzeggend. 

50) H u i z i n g a p. 108. 

51) Aangehaald bij Knu v e l d e r Ш p. 127. 

52) Zie K n u v e l d e r Ш p. 129. 

53) K n u v e l d e r Шр.164-165. 

54) Cf. K n u v e l d e r Ш p. 196 sqq. 

55) H u i z i n g a p. 108. 

56) H u i z i n g a p.85. 

57) Ziep. 17-19. 

58) L a n d . p.372. 

59) Cf. R o e s s i n g h p. 72. 

60) Zie S a s s e n , Gesch. p.320 sqq. 

61) Vooral in De waarheid en haar kenbronnen en Oud of nieuw? 

62) S a s s e n , Gesch. p.322. 

63) S a s s e n , Gesch. p.323. 

64) Vooral door J. Land (1834-1897) en С. B e l l a a r S p r u y t (1842-1901) Zie S a s s e n , 
Gesch. p. 328 sqq., p. 332 sqq. 

65) In het bijzonder door J. v a n V l o t e n (1818-1883). Zie S a s s e n . Gesch. p. 367 sqq. 

66) De belangrijkste figuren zi jn Ju 1 i e η de L a m e t t r i e met L'Homme Machine (1748) 
en de verfranste Duitser Pau l von H o l b a c h of d' H o l b a c h (Système de la Na
ture 1770). 
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67) S a s s e n , Gesch. p.358. 

68) Knuvelder IIp.330. 

69) Knuvelder IV p. 15. 

70) Knuvelder Г р.5. 

71) F r u i n , Verspr.Gesch. DCp.359. 

72) Fru in , Verspr.Gesch. DC p.361. 

73) Fru in, Verspr.Gesch. DCp.390-391. 

74) Fru in , Verspr.Gesch. DCp.391. 
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HOOFDSTUK II I 

UNIVERSITEIT VAN LEIDEN 

I n l e i d i n g 

Een afzonderlijke inleiding op de Griekse studiën aan de Leidse 
universiteit lijkt nauwelijks noodzakelijk, omdat het in het tweede 
hoofdstuk gegeven overzicht over het Grieks in de tweede helft van 
de achttiende eeuw vrijwel samenvalt met een geschiedenis van de 
Griekse studiën aan de Leidse Academie. Vanaf 1740,toen Hemster-
huis in Leiden werd benoemd, heeft het Grieks er doorlopend ge
bloeid onder Hemsterhuis zelf, Valckenaer, Ruhnke en Wyttenbach. 
Op het einde van de achttiende eeuw verschuift het accent geleidelijk 
van taaistudie naar elegantie en "filosofie", en wordt,voornamelijk 
onder Wyttenbach, de critische bezinning vervangen door onbeperk
te bewondering voor de Oudheid. Ook komt bij hem het Latijnse elo-
quentie-ideaal in zekere mate weer tot leven. Onder Wyttenbach* s 
directe opvolger Bake echter zal de critiek weer volledig haar rech
ten opeisen, en komt daarenboven een nieuwe opvatting van de stu
die der oude letteren naar voren, welke diamentraal verschilt ên 
van die der Schola Hemsterhusiana en van die der Duitse Altertums
wissenschaft. Ook wijkt ze sterk af van de koers, welke de Graeci 
aan de andere universiteiten varen. 
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J O H N В А К Е 

I L e v e n 

J o h n Bake i s o p l september 1787 te Leiden geboren als zoon 
van Herman Adriaan Bake,1 ' geneeskundige te Leiden, en Margaret 
Mitchell, dochter van een Engels predikant te Rotterdam. Hij bezocht 
het gymnasium te Leiden, waar hij vooral profiteerde van het onder
wijs van de conrector F.A.Bosse. 2 ) Reeds op 15-jarige leeftijd (2 
oktober 1802) werd hij ingeschreven als student in de letteren en 
rechten aan de Leidse Universiteit, waar hij vooral de lessen van 
Wyttenbach volgde. Tussen leermeester en leerling ontstond spoedig 
een hartelijke wederzijdse genegenheid.3 ' In 1810 heeft Bake zijn 
studie aan de Leidse Academie afgesloten met het uitgeven van een 
verhandeling over de fragmenten en leerstellingen van Poseidonios 
van Apameia Posidonii Rhodii Reliquiae Doctrinae. In hetzelfde jaar 
werd hij op stellingen tot doctor in de rechten bevorderd. 

Aanvankelijk schijnt het in de bedoeling van Wyttenbach te heb
ben gelegen, Bake na diens afstuderen als lector in het Grieks aan 
zich te laten toevoegen, daar hij sinds het overlijden van Jean Luzac 
in 1807 nog steeds de enige hoogleraar in de literarische faculteit 
was. 4 ) Bake zinspeelt hierop in een brief aan P. H. Marron : "Edito 
Posidonio (Wyttenbach) me sibi adjungi volebat, ut, Lectoris 
titulo, et stipendio modico, Graecas Literas docerem". 5 * De inlij
ving door Napoleon en de daarmee Samenhangende maatregelen ten 
aanzien van de universiteiten verhinderden echter de uitvoering van 
dit plan. 6 ' In 1812 werd buiten Bake om voorlopig in de vacature 
voorzien, doordat H e r m a n T o l l i u s (1742 -1822)7 ) , hoogleraar 
in Statistiek, Diplomatie en Historia Belgica ook een leeropdracht 
Grieks kreeg. In 1815 echter, toen Tollius krachtens de nieuwe re
geling emeritus werd, is Bake toch aan de literarische faculteit toe
gevoegd als buitengewoon hoogleraar in Griekse en Latijnse letteren.. 
Hij was toen al vijf jaar^ J conrector van het Leidse Gymnasium on
der zijn oude leermeester Bosse, die vanaf 1809 aldaar als rector 
optrad. 

Bake aanvaardde zijn nieuwe ambt op 25 november 1815 met het 
uitspreken van een Oratio de principum tragicorum meritis praeser-
tim Euripidis. Bijzonder gunstig schijnt deze rede niet ontvangen te 
zijn, zoals Bake zelf ons meedeelt in het korte voorwoord, dat hij 
schreef bij de uitgave in druk van 1817. Wanneer we dit combineren 
met zijn aangeboren schuchterheid 9 ' wordt het begrijpelijk, dat, 
toen Wyttenbach in 1817 met emeritaat ging, men niet aanstonds aan 
hem als opvolger dacht. Aangezocht werden eerst van Lennep, 1 0 ' 
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van Heusde, 1 1 ' Creuzer en Heeren.1 2 ' Pas toen men bij geen van 
deze vier succes had ging men schoorvoetend over tot de benoeming 
van Bake als gewoon hoogleraar voor Griekse en Latijnse letteren. 
Borger werd hoogleraar in algemene geschiedenis en Griekse lette
ren. Hoe gering het enthousiasme voor deze oplossing was blijkt uit 
een passage in een brief van de toenmalige minister van onderwijs 
A. R. Falck aan D. J. van Lennep : "Wyttenbach de 70 jaar bereikt heb
bende, is nu door den Koning bepaald, dat Borger en Bake met primo 
October ord¿ ProfE in de Wijsbegeerte en Oude Letteren zouden wor
den. Er zal daarop misschien wel wat te zeggen zijn : maar Repelaer 
en de Geer betuigen dat er niets anders op zit en dat noch gij, noch 
van Heusde, noch Creuzer noch Heeren te bewegen zijnde om naar 
Leyden te gaan, voormelde keuze de eenig mogelijke i s " . 1 3 ) 

Toch zijn de beide jaren van zijn buitengewoon hoogleraarschap, 
uiterlijk een twijfelachtig succes, voor Bake zelf van zeer grote be
tekenis geweest. Hij is namelijk gedurende deze periode in contact 
gekomen met twee mensen, die voor zijn wetenschappelijke ontwik
keling van het hoogste belang zouden worden, namelijk de Engelse 
filologen Dobree en Gaisford.14 ' Het contact met hen heeft zijn op
vattingen betreffende de studie van de oude letteren in aanmerkelij
ke mate gewijzigd. De weerslag hiervan treffen we reeds aan in de 
rede, waarmee hij op 17 juni 1817 het ambt van gewoon hoogleraar 
aanvaardde. Op dezelfde dag waarop hij deze rede getiteld Oratio de 
custodia veteris doctrinae et elegantiae, praecipuo grammatici of
ficio uitsprak, werd hem honoris causa het doctoraat in de letteren 
toegekend. 

Stimulerend op Bake' s verdere wetenschappelijke ontwikkeling 
heeft in de volgende jaren de omgang met J a c o b G e e l 1 5 ' e n Hen
d r i k A r e n t H a m a k e r 1 β · 'gewerkt . Een belangrijke vrucht van 
deze vriendschap is de oprichting der Bibliotheca Critica Nova (1825) 
geweest. Behalve Bake, Geel en Hamaker behoorde ook tot de op
richters P e t r u s H o f m a n P e e r I k a m p , 1 7 ) die uiteindelijk in 
1822 als opvolger van Borger tot hoogleraar in de algemene geschie
denis en oude letteren was aangesteld. De Bibliotheca Critica Nova 
was door de initiatiefnemers bedoeld als een critisch tijdschrift voor 
de klassieke en oosterse letteren. Het zou er toe moeten bijdragen 
de naam der Nederlandse filologie zijn oude glans te hergeven. 18 ) 
Ieder deel van het tijdschrift bevatte twee afdelingen: Censurae (uit
gebreidere besprekingen) en Re lati one s Brevi ore s (korte notities 
van meestal twee à drie bladzijden). Behalve de vijf oprichters werk
ten vanaf het derde deel ook mee J . R . T h o r b e c k e , D . J . v a n 
L e n n e p e n j . T . B e r g m a n . Er zijn in totaal vijf delen uitgeko
men ; in 1831 werd de uitgave gestaakt. 

Gepubliceerd heeft Bake in deze periode verder weinig. In 1820 
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gaf hij de Κυκλική θεωρία van Kleomedes uit, een oude ere
schuld aan Wyttenbach, maar hij baseerde zich hierbij practisch ge
heel op de gecommentarieerde editie van Balfour. Een belangrijk 
stuk is de rede, waarmee hij in 1829 het rectoraat van de universi
teit neerlegde : Oratio de Humanitatis Laude, waarin hij zijn ideeën 
omtrent de filologie in nog vaster en duidelijker omschreven vorm 
heeft neergelegd. In 1837 komt pas weer een publicatie van groter 
omvang : de Scholica Hypomnemata, nalezing en uitbreiding van op 
college behandelde kwesties. Er zijn in totaal vijf delen van versche
nen. Met het verschijnen van de Scholica Hypomnemata leeft Bake' s 
publicistische werkzaamheid op. In 1842 verschijnt de grote editie 
met commentaar van Cicero' s De Legibus, waar al jaren aan was 
gewerkt ; ook aan Cicero gewijd is De emendando Ciceronis Oratore 
ad M. Brutum (1856) en Over de methode van onderzoek naar de echt
heid of onechtheid van de op naam van Cicero gestelde Eerste Ca
tilinaria (1859). In 1863 volgt een editie van De Oratore. Op gebied 
van het Grieks is er de uitgave van Apsines en Longinos, in 1849 te 
Oxford verschenen. Verder zijn er nog talrijke publicaties van ge
ringere omvang. 

In 1848 is door het aftreden van Peerlkamp een wijziging aange
bracht in de leeropdracht van Bake. Had hij tot dusverre Griekse 
Letteren, Griekse Antiquiteiten en van de Latijnse letteren Cicero 
gegeven - de rest van het Latijn kwam met de Algemene Geschiede
nis voor rekening van Peerlkamp - nu ging Bake zich occuperen met 
heel het Latijn en met de Griekse Antiquiteiten. Het Grieks kwam 
aan Peerlkamps opvolger Cobet, die in 1846 al als buitengewoon hoog
leraar de Romeinse Antiquiteiten van Mahne had overgenomen. 

Vermeldenswaardig uit Bake' s academische loopbaan is nog de 
plechtige viering van zijn veertigjarig professoraat in 1855, bij ge
legenheid waarvan hem door zijn oud-leerlingen een zilveren bokaal 
werd aangeboden en Groen van Prinsterer hem uit naam van allen 
huldigde. Twee jaar later, in 1857, had Bake de zeventigjarige leef
tijd bereikt en trad hij als hoogleraar af.1 9 ' Vijf jaar later, op 26 
maart 1864 is hij te Leiden overleden, twee jaar na zijn grote vriend 
Jacob Geel, en enkele maanden voor zijn "misschien meest geliefde 
discipel"2 0 ) R e i n i e r B a k h u i z e n van den B r i n k . 

Bake is tweemaal gehuwd geweest. Op 4 mei 1811 trouwde hij 
met Elisabeth Nicolina Sara Hoogvliet, die op 21 december 1820 
overleed. Drie jaar later (op 28 november 1823) trad hij opnieuw in 
het huwelijk, nu met Johanna Maria van Royen (overleden 20 decem
ber 1863). Uit het eerste huwelijk had hij een vroeg gestorven zoon 
en twee dochters ; uit zijn tweede een· dochter en twee zoons. 
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II W e r k e n 

Posidonii Rhodii Reliquiae Doctrinae. 

De volledige titel van het werk, waarmee Bake in 1810 zijn aca
demische studie afsloot ¿uidt Posidonii Rhodii Reliquiae Doctrinae 
collegit atque il lustravit J a n u s B a k e - accedit D. Wyttenbachii an-
notatio, Lugd. Batav. apud Haak et Socios MDCCCX. Veelal wordt 
het boek aangeduid a ls een verzameling van de fragmenten van Posei-
donios ; beter i s , zoals ook al uit de titel blijkt, het te beschouwen 
als een reconstruct ie van de leer en de verschil lende uitspraken van 
Poseidonios aan de hand van de beschikbare fragmenten en tes t imo
nia. De annotatio van Wyttenbach op het werk bestaat uit een begelei
dend schrijven waarin Bake uitvoerig wordt geprezen. Ook zijn e r 
enige aanvullende opmerkingen naar aanleiding van Poseidonios in 
opgenomen. Het schijnt, dat Bake reeds vanaf zijn derde studiejaar 
zich met de voorbereiding van dit boek heeft beziggehouden. Hij zou 
hierbij geihspireerd zijn geweest door de verhandeling van F .G.van 
Lynden over Panaitios. 1 ' 

De studie van Bake is in twee grote onderdelen verdeeld : De Vi
ta et Rebus Posidonii (p. 1-23) en De doctrina et Scriptis Posidonii 
(p. 24-259). In dit laatste deel wordt ee r s t een algemeen overzicht 
gegeven van de ontwikkeling der Stoa en de positie die Poseidonios 
hierbij inneemt. De lijn van Panaitios. die de s t a r r e dogmatiek van 
de oude Stoa losser maakte, wordt door Poseidonios voortgezet 
(p. 28 sqq. ). Ook in taal en stijl distancieert Poseidonios zich duide
lijk van de andere Stoïcijnen : hij staat onder invloed van de poëzie, 
vooral van Euripides (p. 32). Vervolgens bespreekt Bake Poseidonios' 
eigen doctrine aan de hand van diens eigen indeling der filosofie in 
φυσικον - ηθικόν - λογικόν. 

De Physica i s verreweg het uitgebreidste onderdeel (p. 41-184). 
Zij omvat tien paragrafen : 1. De principi is , de causs i s & mater ia 
(p. 41-44). 2. De D u s , de Divinationibus 4 de Fato (p. 44-49), 
3. De anima, de incorporéis , vacuo A tempore (p. 49-51), 4. De 
Mundo ejusque exitio (52-58), 5. De astrologia universa (p. 58-64), 
6. De Caelestibus (p. 64-76), 7. De Sublimibus (p. 76-87), 8. De 
Ter re s t r i bus & Geographicis (p. 87-133), 9. Historica (p. 133-178), 
10. Geometrica (p. 178-184). De Ethica of Philosophia Moralis 
(p. 184-230) omvat 1. Ethicae dis tr ibut io: de bonis A mal i s , de 

vi r tu te , de fine, de officiis : paradoxa caet . (p. 186-194), 2. De Per-
turbatione animi (194-230). Van het λογικόν , Poseidonios? dia
lectica, i s pract i sch niets bekend (p. 231-234). 

Na de uiteenzetting over Poseidonios' leerstel l ingen geeft Bake 
in een hoofdstuk De l ibris Scriptis Posidonii (p. 235-252) een over
zicht van de op zijn naam staande t i te ls . In een laatste hoofdstuk 
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tenslotte De AUis Posidoniis φ . 253-256) wordt iets gezegd over an
dere dragers van de naam Poseidonios (12 in totaal). 

Kleomedes Κυχλιχη θεωρία 

Bake' s uitgave van de Κυκλική θεωρία Μετεώρων van 
Kleomedes is maar zeer gedeeltelijk eigen werk. Dit blijkt al vol
doende uit de titel Κλεομηδους Κυκλικής θεωρίας Μετεώρων 
βιβλία δυο - Cleomedis Circularis Doctrinae de Sublimibus 
Libri Duo, recensuit, interpretatione latina instruxit, commenta-
rium Roberti Balforei suasque animadversiones addidit J a n u s B a k e . 
Lugduni Batavorum apud S. et J. Luchtmans Academiae Typographes 
MDCCCXX. Het is in feite een heruitgave van de editie van Robert 
Balfour, welke in 1605 te Bordeaux verschenen was. In zijn opdracht 
aan J. M. Kemper laat Bake blijken, dat hij de uitgave primair uit pië
teit jegens de nagedachtenis van Wyttenbach tot stand heeft gebracht, 
daar hij zelf zich veel meer tot andere onderwerpen voelde aange
trokken. 2 ' In de dan volgende Praefatio vertelt hij in aansluiting 
op Balfour iets over de tijd, waarin Kleomedes te plaatsen zou zijn 
(tweede of derde eeuw na Christus) en noemt vervolgens de voor het 
samenstellen van de editie door hem gebruikte hulpmiddelen. Het 
zijn vooreerst vier handschriften : twee Leidse (door Bake aangeduid 
als I en II, in de catalogus resp. p. 330 no. 123 en 393 no. 51) en twee 
Parijse (no. 2381 en 2983). Voorts stonden hem nog ten dienste colla
ties van Kulenkamp met diverse andere handschriften en een exem
plaar van de editio princeps van Valla. Na de tekst van Kleomedes 
volgt de Latijnse vertaling van Balfour en diens commentaar, aange
vuld met diverse annotaties van Bake. 

Scholica Hypomnemata. 

Na het verschijnen van Kleomedes heeft Bake geruime tijd vri j
wel niets van enige omvang gepubliceerd. Wel leverde hij regelmatig 
bijdragen voor de Bibliotheca Critica Nova, maar hiervan werd de 
uitgave in 1831 gestaakt. Bake is toen begonnen met de voorbereiding 
van een gecommentarieerde editie van Cicero' s De Legibus. Dit werk 
vorderde echter niet snel, en toen in de zomer van 1836 de commen-
taar eindelijk gereed kwam, aarzelde Bake vooralsnog om tot publi
catie over te gaan, omdat hij er nog lezingen van verschillende co
dices in wilde verwerken en zijn resultaten bovendien nog niet vol
doende bezonken achtte.3 ' Om zich nu toch te laten horen, vatte Bake 
een ander plan op : namelijk om datgene, wat hij op zijn colleges aan 
afwijkende interpretaties van klassieke auteurs ten gehore bracht 
"vestitu ornato" uit te geven "ut", naar hij opmerkt, "tum meis ad 
confirmandam doctrinam prodessent, tum aliis ad existimaüonem 
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eius ra t ionis , quam in hac disciplina prae c e t e r i s probare soleo" 4 ) 
Deze motivering geeft Bake in zijn opdracht van het werk aan Jacob 
Geel. Hij voegt e r nog aan toe, dat hij a l s zinspreuk voor zijn a r 
beid gekozen heeft α ί σ χ ρ ο ν σ ι ωποΐν , dit niet uit afgunst of onbe
schaamdheid, m a a r om zijn stem te verheffen tegen de volstrekt on
gemotiveerde verkleefdheid aan onjuiste overgeleverde opinies en 
t r a d i t i e s , die iedere poging tot noodzakelijke vernieuwing met grote 
argwaan tegemoet t r e e d t . 5 ' In Nederland legt van deze houding ge
tuigenis af de ontvangst, welke de Horatiuseditie van Peerlkamp te 
beurt is gevallen. 6 ' 

Het grootste deel van de e e r s t e Scholica Hypomnemata is gewijd 
aan de behandeling en emendatie van Cicero ' s Oratio pro Sestio : 
III Emendatur Ciceronis Sextiana 7 ' (Cap. 1-6) met Continuatio (IV 
tot en met VII) voor de r e s t van de redevoering (p.49-136)en VIII 
Collationes Codicum Leidensium ad Sextianam (p. 137-192).Verder 
treffen we aan I Disputatio de temperanda admiratione eloquentiae 
Tullianae (p. 1-36), II In obitu Hamakeri (p. 37-48). en IX Tractantur 
pauca quaedam ex Philippicis I et II (p. 193-207), X Antiphontea et 
Andocidea (208-228), omvattende enkele emendaties op Antiphoon 
en Andokides. Uit dit a l les blijkt, dat r e e d s in het begin het werk 
duidelijk meer omvatte dan een revis ie van collegestof. 

Twee j a a r la ter , in 1839 gaf Bake een tweede deel Scholica Hypo
mnemata uit, opgedragen aan L. C. Luzac. In dit deel vinden we 
I Disputatio de ortu Socratici Dialogi deque eius imitati one (p. 1-38), 
II Exponuntur duo loci Aristotel is, a l ter e deperdito opere de Poetis, 
a l ter e l ibro de Poetica (p. 39-53), III - Vili Emendantur libri Cice
roni s de Oratore (p. 54-194), 8 ' IX - XV Emendantur Lysiae Oratio-
n e s ( p . 195-284). 

Het opstel over de Sokratische dialoog begint met te constateren, 
dat het, wanneer men iets wil navolgen, noodzakelijk i s , zich te vo
ren goed op de hoogte te stellen van de omstandigheden, waaronder 
het voorbeeld ontstaan i s . Bij de navolging der antieken heeft men 
zich dit meestal niet gereal i seerd en is men te werk gegaan " t a m -
quam si ex uno ilio et salus ingeniis, et emendatio generis humani 
et nullius non virtut is aut praestantiae auctori tas esset petenda"(p. 2). 
Men wilde de bewonderde voorbeelden dus absoluut en zonder cri t iek 
navolgen. Om deze vergissing te vermijden en een inzicht te krijgen 
in de omstandigheden, waaronder de diverse kunstwerken der Oud
heid ontstonden is een studie van de afzonderlijke l i tera i re genres 
dringend geboden. Deze verhandeling wil daartoe bijdragen door de 
bespreking van de Sokratische dialoog (p. 4) . 

Bake gaat dan over tot de geschiedenis van de dialoog als kunst
vorm. De e e r s t e , meest vooraanstaande vertegenwoordigers van het 
genre zijn Platoon en Xenophoon. Zij overtreffen de anderen "gravi-
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tate disputandi . . . . orationis ornatu . . . . veritatis imagine" (p. 9). 
Platoon verwerkt in zijn dialogen steeds ook elementen van zijn ei
gen doctrine. Zijn leerstellingen zijn uitgebreider en ook diepgaan
der dan die van Sokrates. Zijn stijl is zeer rijk, maar nooit te exu
berant ; steeds is er sprake van spontane vondsten, van opzettelijk
heid nooit. Men moet niet met Stallbaum menen, dat Platoon de dia
loogvorm aan het drama of aan de mime heeft ontleend, (p. 13)Even
eens moet men niet trachten bepaalde genres uit de poëzie in de dia
logen van Platoon terug te vinden, wat Wyttenbach in zijn Brief aan 
van Heusde wilde doen. Heel het oeuvre van Platoon is "in ipsa vitae 
actione et veritate et in quotidiana consuetudine versata" (p. 14). 
Tenslotte is het niet erg, dat Platoon in zijn dialogen personen uit 
verschillende tijden gezamenlijk doet optreden en in andere gevallen 
zijn figuren zichzelf in karakter en manier van doen niet gelijk laat 
blijven. In alle dialogen wordt de unificerende factor gevormd door 
de persoon van. Sokrates (p. 17) ; en overal "viget Socraticum 
ingenium" (p. 17). 

Dit "Socraticum ingenium" treffen we ook aan in het werk van. 
Xenophoon, zij het op minder hooggestemd niveau. Xenophoon is de 
eerste geweest, die de woorden en uitspraken van Sokrates letter
lijk heeft weergegeven ( ύποσημιώσασθαι ) . 

In later tijd krijgt de filosofie een strikt-wetenschappelijk karak
ter (stichting van vaste scholen). Vandaar heeft de wijsgerige dialoog 
minder directe voeling met de levende realiteit. Wel blijft ze bestaan 
als middel tot popularisering van het eigenlijk wijsgerig onderricht 
(p. 19-20). Ze wordt dan een uiteenzetting van een bepaalde kwestie 
door verschillende personen. Er zijn hierbij, naar het schijnt, twee pro
cédé' s in zwang geweest : óf mensen uit de oude tijd voeren het woord, 
de auteur is κωφδν πρόσωπον (Herakleides van Pontos,Aristoon 
van Chios, Cicero in Ds Oratore en De República) 6f de auteur speelt 
zelf de eerste viool en overtuigt uiteindelijk ai zijn tegenstanders 
(Aristoteles, Cicero in De Finibus) (cf. p. 24). Ook Cicero heeft de na
tuurlijkheid van Platoon 9 ) in zijn dialogen niet meer kunnen evena
ren - de wijsbegeerte stond niet meer in het volle leven, maar werd 
in de school beoefend. De echte spontaneiteit is in de gesprekken 
grotendeels verdwenen. 

Tot slot van zijn betoog gaat Bake nader in op de waarde van de 
dialoogvorm en de wijze, waarop hij moet worden gehanteerd. Als 
noodzakelijke eisen stelt hij natuurlijkheid en levensechtheid : "ea 
maxime placebunt semper quae ad vitam, et tamquam ex ipsa natura 
expressa sunt" (p. 33). De grote waarde van een gesprek is volgens 
Bake hierin gelegen, dat het nooit een monoloog kan zijn maar dat 
men bij het ontvouwen van zijn ideeën .steeds rekening moet houden 
met eventuele bezwaren van de gesprekspartner(s) i'Habet enim hoc 
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sermo, qui quidem inter eruditos homines oritur, nihil ut sine 
animadversione praetermittatur, nihil sumatur, nisi cuius ab ad
versario rationes expendantur et oppugnentur, nihil concludatur sine 
diligentissimo iudicio quid ex quaque re consequi pos sit, nihil deni-
que sive in verbis, sive in conformatione sententiae ambiguum ex-
sistat, quin contrectetur et in omnem partem excutiatur*! (ibid, ). 
Het grote nut hiervan i s , dat men van hetgeen op deze wijze gesteld 
wordt via een gesprek, zich veel deugdelijker rekenschap moet ge
ven, het veel intensiever moet doordenken, dan wanneer men een 
aaneengeschakeld betoog voor zich krijgt. Alles wat langs deze weg 
de menselijke geest bereikt "excipiuntur et prudentissime muniun-
tur, turn in defensione rursus elevantur, ita ut animus salutari illa 
dubitandi agitatione et acuminis quasi quadam reciprocatione ipse 
sermoni interesse sibi videatur, suas certe partes agi putet, ñeque 

tamquam opus artificis consideret et admiretur, sed in quo 
sui ratio nulla prorsus habita sit : ex quo fit, ut, nisi assiduo ilumi
ne orationis obruitur, doctrinae fructum non percipere liceat nisi 
interpellet continentem orationem,ipsequetacitocontendat utriusque 
sententiae contrarias rationes" (p. 34). 

Het tweede hoofdstuk uit deel II van de Scholica Hypomnemata 
handelt over de interpretatie van een door Athenaios (XI 112,505 C) 
bewaard fragment van de Περί Ποιητών en in aansluiting daar
op van een plaats uit Aristoteles Περί Π ο ι η τ ι κ ή ς 1,7.De tek
sten zijn als volgt : 

Athenaios : ούκοΰν ούδε έμμετρους τους καλουμένους Σώφρονος 
μίμους μη φωμεν είναι λόγους και μιμήσεις, η τους Άλεξαμε-
νου τοΰ ΤηΤου τους πρώτους γραφέντας των Σωκρατικών διαλόγων. 
Περί Ποιητικής 1,7 (1447 28) : Ή δε εποποιία, μόνον τοις 
λόγο ι ς ιιαλοίς η τοΤς μέτρο ι ς· και τούτοις ει τε μιγνΰσα μετ' 
αλλήλων, ε'ι θ ' έν ί τ'ινι γένει'-χρωμένη των μέτρων τυγχάνουσα 

με-χρι τοΰ νΰν. ούδεν γαρ αν εγοιμεν όνομάσαι κοινον τοιίς 
Σώφρονος και Ξενάρ'χου μίμους, και τους Σωκρατικούς λόγους, 
ούδε ει τ ι ς δια τριμέτρων η ελεγείων, η των άλλων τίνων το
ιούτων , ττοιοΤτο την μίμησιν. 
Bake gaat vooral in tegen de interpretatie van Hermann. Uitgaande 
van de passage uit Περί Π ο ι η τ ι κ ή ς zegt Bake,dat Aristoteles, 
na eerst als wezen van alle poëzie μ ί μ η σ ι ς geponeerd te heb
ben,nu in de verschillende genres nagaat, langs welke weg deze 
μ ίμησ ι ς plaats heeft. Bij de έποπο ι Γα , dat niet "poëzie in 
bredere zin" betekent, zoals Hermann wil, maar enkel "epische 
poëzie", heeft de nabootsing plaats door λ ό γ ο ι ς ψιλοΤς η τοΤς 
μέτροις. De vertaling door Hermann van τοις ψιλοΤς λόγοις 
met "proza" is in deze context ook niet juist : men geve het weer 
door "met alleen maar woorden" Cnuda oratione" (p. 45) : het epos 
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levert een μ ι μ η σ ι ς met alleen maar woorden,niet met zang, 
άρμονι 'α, ρυθμός e.d. - én met metrum. In verband hiermee 
moet in de tekst worden gelezen rixot μ έ τ ρ ο ι ς . Op het einde van 
de passage is voorts de correctie nodig προ t o Τ το την μ.ίμτ\σιν, 
(reeds door Hermann gemaakt). Op deze wijze worden in de tweede 
zin ( ούδεν γαρ αν ε - χ ο ι μ ε ν . . ) de mimen en de Sokratische 
dialogen buiten de poëzie gesloten, omdat ze geen metrum hebben, 
hetgeen een vereiste is voor iedere vorm van poëzie. Evenmin is 
iets poëzie, dat zich wel bedient van bepaalde metra, maar niet ge
kenmerkt wordt door de μ ί\ιτ\σι ζ . De woorden μ έ χ ρ ι του νυν 
suggereren volgens Bake, dat Aristoteles in principe meerdere soor
ten metrum voor het epos aanvaardbaar achtte. Cf. voor de hele be
wijsvoering p. 41-47. 

Bij het fragment uit Athenaios geeft Hermann als interpretatie : 
"ergo neque Sophronis m i m o s . . . . métricos sermones et imitationes 
appellabimus"(p. 40). Dit is onjuist,want voor Aristoteles is alle poë
zie μ (μησ ι ς . Bovendien had er,wanneer Hermann gelijk zou heb
ben, in het Grieks moeten staan μι'μησε-ίζ δ ι α μέτρου , niet 
μ ι 'μησείζ έμμετρους^. De mçeilijkheid kan worden opgelost door 
te lezen: μη φωμεν ε ί ν α ι λόγους κ α ι π ε ρ μ ι μ ή σ ε ι ς "of
schoon het nabootsingen zijn". Corrupt is volgens Bake tenslotte ook 
nog het slot van de passage : η τ ο υ ς Ά λ ε ξ α μ έ ν ο υ του Τηιου 
τ ο υ ς πρώτους γ ρ α φ έ ν τ α ς των Σωκρατικών δ ι α λ ό γ ω ν . 
Op de eerste plaats is het ni. dwaas, in dit verband van de eerste en 
latere Sokratische dialogen van Alexamenos te spreken. Verder is 
de hele autoriteit van Alexamenos als schrijver van Sokratische dia
logen nogal twijfelachtig. Vandaar Jean men beter lezen: 
η τ ο υ ς Ά λ ε ξ α μ έ ν ο υ του Τηιου τ ο υ ς π ρ ό τ ε ρ ο ν γ ρ α -
φ έ ν τ α ς προ των Σωκρατικών δ ι ά λ ο γ ο υ ς ( Ρ . 5 2 - 5 3 ) · 

Nadat Bake op de pp. 54-194 de Oratore van Cicero heeft behan
deld wordt in de rest van het tweede deel een aanvang gemaakt met 
de emendatie van Lusias. In dit verband worden conjecturen gemaakt 
op naar de mening van Bake bedorven plaatsen uit de redevoeringen 
Ι 'Υπέρ του'Ερατοσθένους φόνου απολογία, i n Προς Σίμωνα, 
ν Υπέρ Καλλίου ιεροσυλίας απολογία, v u Περί του σηκου απο
λογία, v i n Κατηγορία προς τους συνουσιαστας κακολογιών, 
ιχ 'Τπερ του στρατιώτου, x Κατά θεομνηστου Α, χ ι ι Κατ' 'Ερα
τοσθένους, Χΐΐΐ Κατά Άγοράτου, Χΐν Κατά Άλκιβιάδου. 

In 1844 is het derde deel van de Scholica Hypomnemata versche-
nen. Een eigenlijke opdracht bevat het niet, maar wel gaat er een 
Brief vooraf aan C. F. Hermann. In deze brief wil Bake bewijzen, dat 
in de redevoering Tegen Meidias van Demosthenes 529 bij de aldaar 
geciteerdewet ( Εαν τ ι ς υ3ρίζ7ΐ) onecht is het gedeelte 
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Όσοι δ'αν γράφωνται άποτισατω χιλίας 
δραχμλς τω δημοσίω. 
Op de eerste plaats doet de passage zeer weinig ter zake en onder
breekt de zin vrij abrupt (p. EX ). Op de tweede plaats komt het be
grip γραφαΐ { δ ( α t niet met de Attische rechtspraak overeen 
(p. XIII sqq. ).Aansluitend emendeert Bake de wetstekst π ε ρ ί ύβρεως 
bij Ai schine s Κατά Τίμαρχον 4 1 . 

In het werk zelf handelt Bake I De Gorgiae Platonici Consilio et 
ingenio (p. 1-26), II De aemulatione Platonem inter et Isocratem 
(p.27-47). III Quaestiones Isocrateae (p.48-119), IV Quaestiones 
Demosthenicae (p. 120-185)^ Quaestiones Lysiacae (p. 186-265), 
VI De emendanda Ciceronis Oratione pro Caelio (p. 266-310),VII De 
emendando Bruto Ciceronis (p. 311-339), Ш Quaeritur quo anno 
Demosthenes natus sit (p. 340-385). 

Het eerste stuk sluit rechtstreeks aan op de in 1838-1839 door 
Bake gegeven colleges over de Gorgias van Platoon. Het gesprek tus
sen Sokrates en Polos is niet op de eerste plaats tegen Gorgias en 
zijn directe volgelingen gericht, maar veeleer tegen de school van 
Isokrates. De gehele dialoog dient niet zozeer als aanval op de Sofis
ten of als een verdediging van Sokrates tegen de beschuldigingen van 
zijn aanklagers (zo Stallbaum), maar primair als een rechtvaardi
ging door Platoon van zichzelf en van zijn leer : "Se ut defenderet 
suumque vitae disciplinaeque institutum Gorgiam scripsit" (p. 15). 
Hierbij moet men rekening houden met de maatschappelijke verhou
dingen van die dagen ; Platoon had nooit een openbaar ambt bekleed 
en dit was in Athene zeker niet goed opgenomen. De afkeer van filo
sofen, die afzijdigheid van het staatkundig leven predikten, was toch 
altijd al groot (p. 15-17), men vergelijke ook Isokrates Περί 
'Αντί δόσεως .Tegen deze houding van Platoon een standpunt inne
men, zoals bv. Niebuhr gedaan heeft, vindt Bake onnuttig: "Suo quis
que utatur iudicio" (p. 17). Het stuk sluit met een herdenking van van 
Heusde (p. 20-24). 

De tegenstelling tussen filosofie en rhetorica, belichaamd in en 
door Platoon en Isokrates, is door Bake in het tweede opstel nadgr 
uitgewerkt door in het oeuvre van beide auteurs naar plaatsen te zoe
ken, waaruit deze controverse blijkt. 

In aansluiting hierop gaat hij in het volgende hoofdstuk (Quaesti
ones Isocrateae) nader in óp de figuur van Isokrates. Eerst wordt 
gesproken over diens leven. Ten onrechte wordt door Ploutarchos 
en Photios beweerd, dat Isokrates leerling van Theramenes en Archi-
nos is geweest. Bij het schrijven van de Panegurikos heeft hij oor
spronkelijk werk geleverd en geen motieven uit de Epitaphios van 
Archines overgenomen. In een digressie naar aanleiding van dit laat
ste (p. 53-59) komt Bake op tegen de mening van Dionusios van Hali-



79 

k a r n a s s o s , dat Platoon in zijn Menexenos Thoukudides' Lijkrede op 
Perikles navolgt.^-P ' Zijn voornaamste argument hierbij i s , dat het 
werk van Thoukudides waarschijnlijk pas na het verschijnen van Me
nexenos door Xenophoon is gepubliceerd 1 1 ^ (cf. p. 55-57). Vervol
gens beschrijft Bake de werkzaamheden van Isokrates (p. 60-85). 
Een Τ έ χ ν η Ρ η τ ό ρ ι κή heeft hij niet geschreven (p. 68 sqq. ) even
min a l s Lusias en Isaios (de ί δ ί α ι τ έ χ ν α ι van deze laatste zijn 
μ ε λ έ τ α t ) с * · p . 78. Ook is het volgens Bake onjuist, dat Dio-
nusios wil suggereren, dat Anaximenes een Τ έ χ ν η heeft geschre
ven. Ook hier zijn alleen m a a r μ ε λ ε τ ή μ α τ α bedoeld. Wel is mo
gelijk dat de op naam van Aristoteles staande Τ έ χ ν η π ρ ο ς 
' Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ν van Anaximenes afkomstig i s . m a a r dat is bij 
Dionusios niet aan de orde (cf. p . 84-85). Op p. 85-101 spreekt 
Bake over enkele leerlingen van Isokrates : o. a. Theodektes van 
Phaseüs , Theopompos, Ephoros en Timotheos. Ten aanzien van de 
laatste gaat hij uitvoerig in op de door Isokrates in Περί ' Α ν τ ί δ ό σ ε ω ς 
129 vermelde aanklacht tegen hem (p. 91 sqq. ). In aansluiting hier
op behandelt hij de vraag "Utrum peculiaris actio π ρ ο δ ο σ ί α ς " 
(p. 101-114). Met enkele conjecturen op de tekst van Isokrates 
(meest betrekking hebbende op Π ε ρ ί ' Α ν τ ί δ ό σ ε ω ς ) sluit Bake 
de Quaestiones Isocrateae af (p. 114-119). Ook zijn hierbij nog en
kele aantekeningen van Hemsterhuis op Isokrates uit diens hand-
exemplaar van de editie van Stephanus opgenomen. 

Bij de Quaestiones Demosthenicae emendeert Bake de redevoe
ringen κ α τ ά Λ ε π τ ί ν ο υ en κ α τ ά Με ι δ ί ο υ . In verband met 
de laatste wordt ook gesproken over de expedities van de Atheners 
n a a r Euboia in de tijd van de Bondgenotenoorlog (p. 153-185). 1 2 ) 

De Quaestiones Lysiacae vormen een vervolg op de aantekenin
gen betreffende Lusias uit deel Π van de Scholica Hypomnemata-> E r 
worden besproken en geëmendeerd de redevoeringen χ ν ι Τ π ε ρ 

Μ α ν τ ι θ έ ο υ , x v i i i ' Υ π έ ρ τ ο υ N t x í o u ά δ ε λ φ ο ΰ , XIX 
Ύ π ε ρ των ' Α ρ ι σ τ ο φ ά ν ο υ ς χ ρ η μ ά τ ω ν , xx Ύ π ε ρ Π ο λ υ σ -
τ ρ ά τ ο υ , ΧΧΐ ' Α π ο λ ο γ ί α δ ω ρ ο δ ο κ ί α ς ά π α ρ ά σ η μ ο ς , 
Χ Χ Ι Ι Κατά των σ ι τ ο π ώ λ ω ν , x x i i i Κατά Π α γ κ λ έ ω ν ο ς , 

waarbij het meest uitgebreid wordt ingegaan op de 19de redevoering 
over de goederen van Aristophanes. Hieraan zijn drie paragrafen 
gewijd : Observationes in Orationem pro bonis Aristophanis, De 
genere actionis in eadem Oratione, Loei s ingulares in Oratione pro 
Bonis Aristophanis explicantur et emendantur (p. 192-251). 

Na deze uitgebreide behandeling van I sokra tes , Demosthenes 
en Lusias gaat Bake over naar Cicero en emendeert Oratio pro Cae-
lio en Brutus. Tot slot wordt gesproken over het geboortejaar van 
Demosthenes najir aanleiding van een publicatie op dit gebied van 
Boehnecke, waarin deze de door Bake onderschreven mening van 
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Boeckh aanvalt, dat Demosthenes in 386 werd geboren 1 3 ' 
Het vierde deel van de Scholica Hypomnemata (uitgekomen in 

1852) is voor een zeer belangrijk deel gewijd aan kwesties betref
fende de Attische Antiquiteiten. Eerst (p. 1-67) wordt gesproken 
De instituto legum emendamfartm apudAthenienses, waarbij vooral 
het college der ν ο μ ο θ έ τ α ι aan de orde^wordt gesteld, als
mede de zogenaamde έ π ι χ ε tpoTOV (α των νόμων ende 
γραφαΐ παρανόμων. Van p. 115-183 behandelt Bake de 
Atheense ε ι σ φ ο ρ ά (bijzondere vermogensbelasting), en op 
p. 245-285 komen diverse kleinere onderwerpen uit de Antiquiteiten 
aan de orde onder het hoofd Attica. Aan Cicero blijft Bake ook in 
dit deel aandacht schenken. Van p. 68-114 worden de Tusculanae 
Disputati ones 14 ) geëmendeerd, van p. 184-244 de redevoeringen 
van de tweede Actio tegen Verres , l · 5 ) van p.285-314 de redevoerin
gen Pro_Milone_ en InPisonem. i e ) Het vierde deel sluit af met en
kele correcties op Κατά Κτησ ι φωντο с van Aischines. 

Twee jaar voor Bake' s dood, in 1862 is het vijfde en laatste 
deel der Scholica Hypomnemata verschenen. Het vangt aan met Ob-
servationes de Orationibus Caülmarüs(p.l-115).Vecvolgens(p.ll6-J34) 
laat Bake zien dat de wëtstékstin Aischines Χατα Τ ι μ ά ρ χ ο υ 35 : 
Των ρητόρων έάν τις λέγη ο! πρόεδροι τοις 
π ρ ά κ τ ο ρ σ ι (των νόμων) onecht is. Naar aanleiding van Lusias' 
rede ' Τ π ε ρ Μαντιθέου . spreekt hij daarop over het handgeld 
( κατάστασ ι ς ) > dat de ruiters tijdens het bewind van de Der
tig kregen uitbetaald en dat zij naderhand moesten terugbetalen (p. 
135-172). Pp. 173-220 zijn aan de emendatie van verschillende rede
voeringen van Cicero gewijd. Na op p. 221-235 een inscriptie uit de 
Staatshaushaltung van Boeckh te hebben behandeld keert Bake terug 
tot de reeds in deel Г besproken Nomotheten. Zijn uiteenzetting 
hieraangaande komt op het volgende neer : 
a. Het instituut der Νομοθέται zoals we het uit Demosthenes 

kennen, stamt niet van Soloon (p. 238 sqq. ) 
b. Uit Andokides kan men bewijzen, dat het college niet na de ver

drijving der Dertig is gesticht (p. 242 sqq. ) 
c. Uit Thoukudides-leren we, dat het is ingesteld na de verdwijning 

van de Raad van Vierhonderd. 
d. Het verschil tussen αναγραφή len δ ο κ ι μ α σ ί α των νόμων: 

het eerstgenoemde is de taak van de na de val van de Vierhonderd 
benoemde commissie der Nomotheten (cf. ook Schol. Hyp, p. 6 ); 
het tweede betekent slechts "verlenging en bevestiging der be
staande wetten" (p. 249). 

e. De-voornaamste taak van de Nomotheten is geweest de νόμων 
δ ι ό ρ θ ω σ ί ζ , (zie Aischines Ката Κτησιφώντος 
en Demosthenes ι ρ ο ς Δ ε π τ ί νην ) - (ρ.253 sqq.) 
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f. De Nomotheten vormen geen rechtbank (p. 257 sqq. ) . 1 ^ ) 
g. De έ π ι χ ε ι ρ ο τ ο ν ι α των νόμων gaat buiten de Βουλή 

om (p. 263 sqq. ) 
h. Het proces-Leptines is niet voor de Nomotheten gevoerd, even

min als dat van Timokrates (p. 277 sqq. ) . 
i. De γραφή παρανόμων is niet van toepassing op de No

motheten (p. 283 sqq. ) 
j . Behandeling van de υπωμοσία '(= bevestiging onder ede 

vaneen γραφή παρανόμων '(p.288 sqq.) 
к. Behandeling van de σ ύ ν δ ι κ ο ι , ] wier voornaamste taak 

het was, bestaande wetten tegen voorstellen tot verandering te 
beschermen. vOe σ ύ ν δ ι κ ο ι , waarvan sprake is bij De
mosthenes Προς Λ ε π τ ί ν η ν ' o . a . in 146 moesten volgens 
Bake bescherming verlenen aan hen die "e publica causa" voor 
het gerecht gedaagd waren (cf. p. 296 sqq. en p. 298). 

Apsinis et Longini Rhetorica. 

De kiem voor de uitgave van Apsines en Longbos, de enige 
editie van een Griekse tekst, die door Bake geheel zelfstandig is ver
zorgd, is reeds gelegd in 1815 bij het bezoek van Gaisford aan Lei
den. Deze bracht het artikel van Ruhnke ter sprake, gepubliceerd in 
de Bibliothèque des Sciences et des Beaux Arts (1765, p.273 sqq.), 
waarin werd gezegd, dat midden in de tekst van Apsines zich een 
Τέχνη ' Ρ η τ ο ρ ι κ ή van Longinos bevond. Aanvankelijk had deze 
zaak weinig aandacht getrokken en pas door Wyttenbach was ze weer 
opgenomen. Ook in Engeland had men weer interesse voor de kwes
tie opgevat, maar men kon niet verder komen, omdat men niet wist, 
waar het bericht van Ruhnke te vinden was. Het lukte Gaisford en Bake 
nu bij Luchtmans in Leiden het bewuste artikel op te sporen en enige 
tijd later kwamen bij de ordening der schriftelijke nalatenschap van 
de Leidse hoogleraren door Meinardus Tydeman en Bake aanvullen
de notities van Ruhnke voor de dag. Bake nam zich toen reeds voor 
het gevondene uit te geven, maar durfde het uit bescheidenheid voor
lopig nog niet aan (cf. p. XXI van de Prolegomena). 

Meer dan twintig jaar later bracht de publicatie van M. S é g u i e r : 
Dissertation sur Ie Fragment de Longin, Paris 1838 Bake er toe om 
zich opnieuw met Longinos en Apsines in te laten. Séguier had als 
eerste Cod. Parisinus 1874 vergeleken 1 8 J en ontdekt, dat de tekst 
van Apsines in 552 (ed.Walz) achter περιπεπτωκέν.αι door
liepmet σ υ ν ε λ ό ν τ ι δ ' ε ί π ε ΐ ν , dat in de tot dusver bekende 
tekst pas kwam in 579,18 : verder dat in de codex twee capita staan, 
die elders nergens voorkomen namelijk Περ\ 'Ερωτήσεως als
mede Περί Αποκρισέως .Bake begon nu met de bestudering 
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van de aantekeningen van Ruhnke, bestaande uit collaties van de Co
dex Paris. 1741 en 1874 en een Codex Laurent (p. XXX sqq. ). Verder 
kreeg Bake via Gaisford een collatie van de Aldina van Apsines met 
een Codex Chartaceus sec. XV in de Bibliotheca Bodleiana, alsmede 
een collatie door Bast van de Codex Vind. no. 60. Bake heeft deze 
codex ook zelf geraadpleegd. Via de bisschop van Londen kon hij 
voorts nog kennis nemen van een Codex Cantabrigiensis (p. XL). 

Veel heeft Bake bij de uitgave kunnen profiteren van collaties, 
gemaakt door Cobet op zijn reis door Frankrijk en Italië : Codd. Pa
ris. 1741 - 1874 - 1656, alsmede uit Venetië collaties van Apsines 
(Codex Venetus 429) (cf. p.XLIII-XLIV).Tot slot had hij nog de be
schikking over een collatie van een Codex Gudianus uit Wolfenbüttel, 
gemaakt door Bakhuizen van den Brink (p. XLI-XLII). 

Het werk vooraf gaat een opdracht aan Gaisford, waarin nadruk
kelijk wordt gereleveerd, welke beslissende invloed deze op Bake' s 
ontwikkeling als filoloog heeft gehad. Tevens wordt het voornemen 
uitgesproken om in de toekomst ook Menandros en Hermogenes uit 
te geven (p. V ) . 1 9 ) 

In de zeer uitgebreide prolegomena, waaruit we boven al het 
een en ander meedeelden, wordt eerst benadrukt, dat hoofddoel van 
de uitgave is : het in het licht stellen van de ontdekking van Ruhnke 
betreffende Longinos en Apsines. Hierna wijdt Bake enkele woorden 
aan de wijze waarop de Τέχνη van Apsines is overgeleverd 
en aan andere bekende werken van Apsines (р. ІП-ХШ). In een 
hierop volgend hoofdstukje De Longini arte Rhetorica a Ruhnkenio 
indicata (р. ХПІ-ХХ ІІ) behandelt hij de ontdekking van Ruhnke en 
haar gevolgen en geeft een beschrijving van Ruhnke' s aantekeningen 
(De Consilio huius editionis deque Supellectile Ruhnkeniana p.XXVII-
XXXIX). Vervolgens biedt Bake een overzicht van het materiaal 
voor zijn eigen uitgave (p. XXXDC-XLV), tot slot gevolgd door en
kele opmerkingen inzake het fragment van Longinos (р. УТ. -Т.ТТ) 
en enkele aanvullingen "postquam Annotatio typis descripta esset" 
(p. Lil-LV). De tekst omvat: Ά ψ ί ν ο υ Τέχνη ' Ρ η τ ο ρ ι κ ή 

( ρ . i - l i s ) , 'Αψίνου Περί των ¿σχηματισμένων προβλη
μάτων ( Ρ . 1 1 6 - 1 2 6 ) , Λογγίνου Τέχνη ' Ρ η τ ο ρ ι κ ή ( Ρ . 1 2 7 -

Ι 4 θ ) 'Ανωνύμου Περί ' Ρ η τ ο ρ ι κ ή ς ( Ρ . 1 4 7 - 1 5 Θ ) , 'Ανω
νύμου Περί Μνήμης ( Ρ . 1 5 9 - 1 6 8 ) , Έκ των Λσγγίνου (ρ.169-rai
dit laatste zijn fragmenten. Verder worden pp. 173-198 ingenomen 
door Annotatio in Apsinem, pp. 199-213 door Annotatio in Longinum, 
pp. 213-218 door Annotatio in Anonymum de Rhetorica + Annotatio 
in Synopsin Rhetoricarum Formarum, (beide p. 213) en Annotatio 
in Anonymum de Memoria (p.214-218), en Annotatio in Excerpta 
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Longini (p.218-219). Een Index Annotationum sluit het boek af. In 
het algemeen bestaat het commentaar uit het opgeven van parallel
plaatsen en het geven van toelichting op historische gebeurtenissen, 
in de tekst genoemd. Opmerkingen van taalkundige aard zijn vrij 
zeldzaam. 

Kleinere publicaties. 

Wat Bake aan filologische publicaties van geringere omvang open
baar heeft gemaakt, zijn hoofdzakelijk artikelen in Mnemosyne en 
verhandelingen voor het Instituut en later de Academie van Weten
schappen. De artikelen in Mnemosyne zijn uitsluitend aan Cicero of 
de Griekse Antiquiteiten gewijd. Zo treffen we in Mnemosyne V(1856) 
p. 205-232 een artikel aan De Nomothetarum Tribunali in Athenien-
sium Civitate, waarin zijn opgenomen enkele aanvullingen op hetgeen 
in Scholica Hypomnemata Г p. 1 sqq. over dit college werd gezegd · 
alsmede enkele emendaties op de redevoering Κατά Τιμοκράτους 
van Aischines. In Mnemosyne VI (1857) zijn in aanvulling 
op hetgeen in Scholica Hypomnemata Ш werd geboden, conjecturen 
op Brutus van Cicero opgenomen (p. 421 sqq.). In Mnemosyne Ш 
en IX (1859 en 1860) staan onder het hoofd "Αταχτα, losse opmer
kingen over Cicero, de Attische redenaars en de Attische staatsin
richting. Tenslotte treffen we in Mnemosyne VII (1858) p. 329-339 
aan een artikel Disputatur de Lege Comitiorum apud Aeschinem Ti-
march. 35, dat later herdrukt werd als het tweede hoofdstuk van 
Scholica Hypomnemata V. 

Van hetgeen Bake op de vergaderingen van het Instituut en de 
Academie van Wetenschappen heeft behandeld, moet op de eerste 
plaats worden genoemd een verhandeling Over de vraag: of Plutarchus 
de auteur is van het stuk π ε ρ Ι ύψους, (opgenomen in de Verslagen 
en Mededsdingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdee-
ling Letterkunde ΙΠ (1858) p. 72-87). Aanleiding tot het schrijven van 
dit stuk is voor Bake geweest het verschijnen van L o u i s V a u c h e r : 
Etudes Critiques sur le Traité du Sublime et sur les Écrits de Longin^ 
waarin het auteurschap van het boekje περ t ύψους aan Plou-
tarchos toegeschreven werd. Uitgaande van dictie en stijl van het 
werkje verzet Bake zich hiertegen en geeft als zijn oordeel te kennen, 
dat woordgebruik en uitdrukkingswijze "onvereenigbaar zijn met de 
zuivere graeciteit van Plutarchus, die ons uit zijn talrijke en veel
soortige geschriften volkomen bekend is", (p. 81). Talrijke onge
rijmdheden, slordigheden en vergissingen inzake taal en stijl maken 
duidelijk "dat dit geschrift bij geene mogelijkheid uit de pen van Plu
tarchus kan gevloeid zijn, of van eenigGriëksdischrijver tot de twee 
eerste eeuwen onzer tijdrekening behoorende" (p. 87). Om deze min-
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derwaardigheid van taal in het geschrift Π ε ρ ί ΰ ψ ο υ ς komt 
het Bake tenslotte "geheel onverschill ig" voor "den naam van den 
autheur te kennen en acht (hij) alle moeite, die daaraan besteed mögt 
worden, a ls verspi ld" (ibid. ). 

De meeste overige verhandelingen, door Bake ten overstaan van 
de Academie gehouden, liggen weer op het gebied van de Attische 
Antiquiteiten. Twee ervan gaan over de interpreta t ie van inscript ies: 
de ee r s t e 2 0 ) over een fragment van een afrekening van de Epista ten 
(= opzichters van publieke werken te Athene), volgens Bake betrek
king hebbend op de bouw van het Parthenoon, en opgenomen in Ran-
gabé Antiquités Helléniques No. 114). De andere inscript ie 2 1 ' be
vat een ψ ή φ ι σ μ α inzake delging van schulden door de staat ge
maakt bij het lenen van gelden uit de tempelkassen. Voorts heeft 
Bake o. m. nog voor de Academie een algemene beschouwing gehou
den Over_Attisch_Staatsregt 2 2 ) , waarin hij e r vooral op wees, dat 
men niet alleen de rechtsbronnen goed moet kennen en in terpre teren, 
m a a r dat het even noodzakelijk is "dat men de analogie van bekende 
en ontwijfelbare beginsels vasthoude, om van het bekende tot het niet-
bekende te b e s l u i t e n " . 2 3 ' Zeer vaak blijken de antieke zegslieden 
zelf in deze mater ie onbetrouwbare gegevens te verschaffen, hetzij 
uit onkunde, hetzij - een enkele maal - uit kwade trouw. Dit is bv. 
te zien bij Aischines in de rede Κατά Τ ι μ ο κ ρ ά τ ο υ ς . waar hij 
zegt, dat de wetgever de Raad van Vijfhonderd verantwoordelijk heeft 
gesteld. Dit is echter volkomen onjuist, omdat de Raad van Vijfhon
derd geen uitvoerende macht had, en daardoor niet, a ls de afzonder
lijke a m b t s d r a g e r s , na afloop van een bepaalde ambtstermijn t e r ver
antwoording kon worden geroepen. Hij was enkel een toezichthoudend 
l i c h a a m . 2 4 ' Een andere grove fout schuilt volgens Bake in het 
ψ ή φ ι σ μ α van Epikrates in Demosthenes ' rede Κατά Κ τ η 

σ ι φ ώ ν τ ο ς Op het einde hiervan staat σ υ ν ν ο μ ο θ ε τ ε ϊ ν δέ κ α ι 
τ η ν Β ο υ λ ή ν , dat de Raad aan de rechtbank der Nomotheten moet 
worden toegevoegd, dus mede stem moet hebben in de beslissing. 
Dit i s volstrekt onmogelijk, want de Raad bezat zelf helemaal geen 
wetgevende bevoegdheid. 2 5 ) 

Van de door Bake voor het Koninklijk Nederlandsch Instituut ge
houden verhandelingen noemen we e e r s t Over het verband tusschen 
Grondbezit en Staatsburgerschap te Athene. 2θ ) Volgens Bake heeft 
e r in Athene van oudsher een a r i s t o c r a t i e van grondbezit (niet zo
zeer van adel of geboorte) bestaan, welke Soloon in zijn wetgeving 
nader heeft omschreven. Deze ar i s tocra t ie steunde niet op een posi
tie van willekeur tegenover de minder-vermogenden, m a a r "op het 
regt dat haar het dragen van alle verpligtingen gaf, die tot behoud 
en bestuur van den Staat gevergd konden w o r d e n " . 2 7 ' Aanvankelijk 
bleven de hogere ambten ontoegankelijk voor de grote m a s s a door 
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de census. In later tijd kreeg het volk door de bemoeiingen van 
Kleisthenes en Aristeides veel meer invloed. Alle overheidsposten 
werden voor iedereen toegankelijk, en opdat ook de onvermogenden 
konden meedoen, werd allengs aan de staatsambten een bezoldiging 
verbonden. 2 Θ ' Op deze wijze werd ieder verband tussen vermogen 
en staatsburgerschap opgeheven. De staatsburgerlijke rechten wer
den zo voor allen gelijk ; de lasten en plichten rustten echter uit
sluitend op de schouders der vermogenden. Langzamerhand werden 
"de bezittingen der vermogenden beschouwd en behandeld als 
staatsbezittingen, waarover de menigte naar willekeur beschikte". 2 9 

Op de tweede plaats verdient vermelding de aankondiging van 
de uitgave van Apsines en Longinos, eveneens door Bake ten over
staan van het Instituut gedaan. 3 0 ' Zij omvat voornamelijk de voor
geschiedenis der editie. Wel gaat Bake hierbij meer uitvoerig in op 
de arbeid van Walz. Deze moet z. i. geprezen worden, omdat hij 
als eerste de Griekse rhetoren voor een breder publiek toeganke
lijk heeft gemaakt, maar hij heeft zich bij zijn werk aan talloze slor
digheden en fouten schuldig gemaakt, ook met betrekking tot Apsi
nes en Longinos. 3 1 ) Met waardering spreekt Bake van de arbeid 
van Finckh inzake het probleem. 

Tot slot mogen we wijzen op de niet afgedrukte verhandelingen 
voor het Instituut, waarvan we wel een verslag aantreffen in de 
Commentati ones Latinae, onder het hoofd Historia Classis Tertiae 
Instituti Regii Belgici. Het betreft hier De aestimanda auctoritate 
quarumdam Inscriptionum Graecarum in controversia de origine et 
usu scribendi apud Graecos ; Observationes in varia loca libri III 
Ciceronis de Oratore ; De natura et origine carminum Homeri ; 3 2 ) 
De vita et scriptis Attici Oratoris Lycurgi ; Quo tempore a Cicerone 
scripti sunt Libri de Legibus. Al deze stukken vinden we vernoemd 
in deel IV van de Commentati one s, p. ΧΧΧΙΧ-XL. Ze moeten dus 
voorgelezen zijn in de periode 1825-1833, omdat dit het tijdvak is 
dat in deel IV is opgenomen. Ook heeft Bake in deze tijd voor het In
stituut de inscriptie no. 157 uit het C. I. G. I besproken. 

In deel VI (p.XXI-XXII) van de Commentationes Latinae staat 
van Bake een opstel vermeld De Socratica Philosophia eiusque usu ; 
een voortzetting van het in deel IV reeds aangeduide De vita et scrip
tis Attici Oratoris Lycurgi; verder nog De causis, quibus factum 
esset, ut in Eloquentia adeo summum nomen nactus esset Cicero. 
Merkwaardig is tenslotte de vermelding in deel UI van de Commen
tationes : 'Bakius in Disputatione apud Classem habita recentiores 
Graecos cum antiquis comparavit maxime quatenus nostri temporis 
Hetaeristae, qui vocantur, veterum Graeciae civitatum εταιρίας 
referre videantur"(p. VII). 
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I I I P e r s o o n 

Het karakter van Bake heeft zich altijd gekenmerkt door een ze
kere schuchterheid en verlegenheid : "Van nature had Bake eene be-
schroomdheid, die hem zelfs op het toppunt van zijn roem, bij het 
genot van een algemeen erkend gezag, niet heeft verlaten ; eene 
schuchterheid, die hem liever deed hooren dan spreken en hem te
rughield zijn gevoelen te zeggen, voor hij dat van anderen vernomen 
had". Hij uitte zijn gevoelens niet gemakkelijk, zodat hij bij de 
eerste kennismaking §oms wat koud en stroef leek. Na afloop van 
enige tijd kon hij echter zijn studenten veelal tot zich trekken "door 
die onvermengde goedheid van hart, die in zijn onderwijs doorstraal
de, en zijnen leerlingen het onbepaaldst vertrouwen niet afdwong, 
maar aftooverde". 2 ) Opvallend was ook zijn onbaatzuchtigheid: 
"Nu is mijn vriend B(ake) de uneigennützigste vent, die ik ooit ge
kend heb, en daarom heb ik hem lief, nog meer dan om andere qua-
liteiten en om zijn fijnen kop", zoals Jacob Geel ergens schreef. 3 ) 
Andere eigenschappen van Bake die vermelding verdienen, zijn zijn 
rus t , gedegenheid en beredeneerdheid : "Niets was er overijlds in 
de natuur van Bake ; niets dat door de eerste aandrift beslist werd ; 
maar bij hem moest alles door ondervinding, overpeinzing en toet
sing rijp worden". 4 ' Ook bezat Bake "nevens vastheid van wil, 
waardoor hij het eenmaal voorgenomene doel nooit uit het oog ver
loor, tevens eene groóte taaiheid van wil, waardoor hij geduld wist 
te nemen, en zelfs langs een längeren weg te bereiken wat hij door 
zijn pligt zich voorgeschreven vond". 5 ) 

IV O n d e r w i j s 

De stroefheid en geremdheid, die Bake' s optreden in het alge
meen kenmerkte, is ook in zijn onderwijs merkbaar geweest. Voor
al viel dit te constateren bij de propaedeutische lessen, waar, naar 
de woorden van Bakhuizen van der Brink, "velen hebben gezeten, die 
later voortreffelijke kanselredenaars en getrouwe pleitbezorgers 
geworden zijn", maar die dit "meer te danken hebben aan den ge
lukkigen aanleg hunner natuur dan aan de opleiding van de studie der 
Ouden, die hun op de collegiebanken van Bake ten deele viel". 1 ' 
Ook de latere hoogleraar in het Grieks te Amsterdam S . A . Na b e r ; 
die in 1845 zijn studie te Leiden aanving, en toen de colleges van 
Bake volgde, was niet bijzonder enthousiast: "ik betwijfel ook of hij 
de rechte man was voor propaedeutische lessen. Hij scheen geene 
heldere voorstelling te hebben van hetgeen waaraan wij eigenlijk be
hoefte hadden. Soms waren zijne uitleggingen te kinderlijk eenvoudig, 
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te eenvoudig althans voor ons die op het gymnasium een deugdelij-
ken grondslag; hadden gelegd ; dan weder sprak hij over onze hoof
den heen". Bij de eigenlijke literatoren en bij hen "die eenigen 
smaak voor de oude letteren van huis of van de Laüjnsche Scholen 
medebragten" 3 ) lag de waardering gunstiger. Zij waardeerden 
zijn onderwijs "deels om zijne zuivere Latiniteit, waarvan de kern 
des te zoeter smaakte naarmate de schors den proever wel eens 
weerstand bood, 4 ) deels door menige fijne opmerking, die hem 
bij het behandelen der auteurs ontglipte en waarvan de verrassen
de oorspronkelijkheid zelfs in den uitvoerigsten commentator niet 
werd teruggevonden". 5 ) In de studieleiding van zijn leerlingen 
toonde Bake ook grote bescheidenheid ; hij "heeft nimmer de studiën 
zijner litteratoren pogen te beheerschen, of daarover den meester 
gespeeld". β ) 

Tot de door Bake op college behandelde Griekse auteurs beho
ren op de allereerste plaats Platoon, Euripides en Sophokles. Van 
eerstgenoemde behandelde hij blijkens de Series Phaidros in de 
collegejaren 1822-'23, 1823-'24 en 1845-'46 ; Sumposion in 1831-
'32, 1842-'43; Protagoras in 1836-'37 en 1847-'48. Voorts gaf 
hij in 1824-'25 college over Lu sis en loon, in 1833-,34 over Phai-
doon, in 1837-'38 over Eutuphroon, in 1838-'39 over Gorgias, in 
1839-' 40 over Menexenos en boek I van de Politela, in 1844-' 45 
over boek I van de Politeia en in 1849-' 50 over boek I en II van de 
Politeia. Van Euripides werd in 1816-' 17, 1829-'30 en 1842-,43 
Hekabe besproken ; in 1827-* 28 en 1844-'45 AndromacheДп 1816-
' 17 en 1834-'35 Orestes, in 1837-,38 en 1847-'48 Phoinissai, in 
1839-'40 en 1848-'49 Herakles, in 1825-' 26 Iphigeneia bij de Tau-
r ië rs en in 1832-' 33 Medeia. Van Sophokles staan op de Series 
vermeld Trachiniai (1822-'23, 1823-'24, 1849-'50), Antigone 
(1828-*29, 1840-'41), Aias ( Ш О - ' З ! , 1845- ,46), Oidipous Тидш-
nos (1843-'44) en Oidipous te Kolonos (1846-'47), alsmede een 
niet nader omschreven college over de periode 1817-' 18. Verder 
zijn door Bake herhaaldelijk behandeld Horneros, Etemosthenes en 
Xenophoon. Over Horneros werd college gegeven in 1816-' 17 
(Qiyssee λ-μ ), 1817-1818 (Od. ν ), 1822-'23 (Od. γ - δ ) , 1824-
'25 alias I), 1826-'27 (Ilias I-K), 1831-'32 (vier laatste boeken 
van de Odyssee), 1836-'37 (Odyss. φ-j ), 1838-'39 (Odyss. τ-υ ). 
Over Demosthenes in 1815-'16 ("aliquot orationes"), 1818-'19 en 
1846-'47 (Kransrede), 1829-'30 (Philipp.Redevoeringen), 1832-'33, 
Ш О - М І en l84i-*42 (Κατα'Με'ιδιου) , 1840-'41 (Προς Λεπτινην) 

.1843-,44 (Κατά Άνδροτίωνος) . Over Xenophoon in 1817-1818 
(uit de Selecta van Wyttenbach), 1822-'23 en 1834-'35 ( Άπομνημο-
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νεύματα Σωκράτους) , 1818-'19, 1823- ,24, 1832-'33 (Kuroupai-
deia) 1826-'27 (Anabasis), 1827-,28 (Λακεδαιμονίων Πολιτεία) 
en Sumposion), 1837-' 38 (Sumposion). Occasioneel zijn door Bake 
op college behandeld Ploutarchòs, Thoukudides, Ai schine s, Isokra-
tes en Herodotos. 

Colleges voor meergevorderden zijn door Bake ook meerdere 
malen gegeven, soms in samenwerking met zijn collega proximus 
Hofman Peerlkamp. Zo lezen we in de Series voor het jaar 1824-
' 25 : "J. Bake et P. Hofman Peerlkamp peculiares ас privatas scholas 
destinant futuris Philologis ad accuratam interpretandi, turn et La
tine dicendi scribendique facultatem informandis, in quibus ille 
Aristophanis Equités hic Taciturn de moribus Germanorum tractan-
dum proponet, idque semel per hebdomaden alternis die Veneris 
h. XII". In 1826-* 27 en 1827-'28 herhaalde zich deze samenwerking. 
Ook het wettelijk voorgeschreven pedagogiekcollege 7 ' verschafte 
aan Bake de gelegenheid om speciaal ten behoeve van de studenten 
in de letteren dieper op bepaalde filologische zaken in te gaan dan 
in de propaedeutische lessen mogelijk was. Zo staat op de Series 
voor 1832-'33 : "In Institutionibus Paedagogicis moderabitur exer-
citationes exegeticas, turn in Demosthenis Midiana tum in Cicero
nis pro Marcello" ; en op die voor 1834-' 35 : "Scholae Paedagogicae: 
disseret de Critica et Grammatica Interpretati one Carminum Home-
ricorum". Ook werden op de colleges voor gevorderden wel moei
lijker auteurs geïnterpreteerd, zoals Aischulos (1826-'27 Pro
metheus, 1833-' 34 Agamemnoon, voorts staat hij voor het jaar 
1827-' 28 vermeld zonder nadere aanduiding van het te behandelen 
stuk e ' en Pindaros (1820-' 21 : Selecta Carmina). 

Behalve interpretatie van schrijvers is door Bake ook een enke
le maal deHistoria Literaria behandeld; in 1820-'21, 1824-'25, 
1825-' 26, 1828-' 29 en 1830-'31 staat zij op de Series aangekondigd, 
in 1825-'26 als "Historia Literarum Graecarum". 

Tot Bake' s leeropdracht hebben ook steeds de Griekse Antiqui
teiten behoord - de weerslag hiervan is in zijn oeuvre duidelijk ge
noeg te zien. Af en toe vinden we op de Series de speciaalonderwer-
pen vermeld, die in een bepaald jaar werden behandeld: in 1838-
1839 Attisch publiek recht aan de hand van S c h o e m a n n , Antiqui-
tates Juris Publici Graecorum ; 1845-1846: "locum ex Antiquitati-
bus Atticis de ludiciis explicabit" ; 1847-1848 "Antiquitatum Atti-
carum locum de Actionibus Privatis et Topographiam Athenarum 
explicabit". 
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V W e t e n s c h a p p e l i j k e P r i n c i p e s 

Volgens Bake' s eigen getuigenis 1 ' zijn van beslissende invloed 
op zijn wetenschappelijke principes de contacten geweest, welke hij 
in het begin van zijn loopbaan gehad heeft met de Engelse filologen 
D o b r e e en G a i s f o r d . 2 ' Met Dobree is Bake kort na de aan
vang van zijn werkzaamheden door L . C . L u z a c 3 ' i n aanraking 
gekomen (1815). De Engelse filoloog was door Napoleon's terugkeer 
van Elba uit Parijs verjaagd en hield zich in Leiden o. m. bezig met 
het bestuderen van de nagelaten aantekeningen van Valckenaer. Bake, 
in die tijd samen met Tydeman belast met het ordenen van de nage
laten papieren der Leidse filologen, assisteerde hem hierbij. Op de
ze wijze hadden beiden geregeld contact, en Bake leerde van deze 
omgang veel "quorum si t ientem.. . . non explebat Wyttenbachii se-
nescentis iam disciplina". 4 ) Een jaar later kwam Gaisford voor 
vier maanden naar Leiden in verband met de voorbereiding van een 
editie van Suidas. Ook met hem maakte Bake via Luzac kennis. 
Gaisford was, evenals Dobree, afkomstig uit de school van Porson 5 ) 
en hij heeft Bake eigenlijk in de geheimen van diens wetenschap in
gewijd. Hiermee ging voor deze een volkomen nieuwe wereld open: 
"Primus ille mihi Porsònianae disciplinae aperuit praestantiam, 
excellent! plane commendatam et scientia Graeci moris ac sermo-
nis et acerrimo venerum Atticarum sensu ; quorum adspectu bono
rum qui non incalescat, alacriusque ingenio moveatur, hunc insu
perabili torpore illigari puto. Vere mihi sic videbar vel e somno 
excitatus, vel e cessatione, vel fortasse nescio qua opinione boni 
exturbatus, quod videlicet iam essem consecutus". β ) 

Opvatting van de filologie. 

Van de Nederlandse klassieke filologen uit de negentiende eeuw 
heeft Bake misschien wel het meest door theoretische vertogen tot 
uiting trachten te brengen, wat zijns inziens het wezen en de taak 
der filologie was. Wanneer we deze diverse uitspraken overzien, 
moet op de eerste plaats gewezen worden op de nauwe begrenzing, 
die door Bake aan de filologie wordt gegeven. Reeds in de Oratio 
de custodia veteris doctrinae et elegantiae vinden we dit, waar 
wordt gezegd dat de filoloog (of grammaticus, zoals Bake hem in 
deze rede steeds noemt) tot taak heeft "Grammaticam intelligen-
tiam perficere et custodire, ipsis reliquiis vetustatis quantum fieri 
potest integritatem restituere"(p. 15). Bake ontkent niet, dat het 
een groot goed geacht moet worden, vele wetenschappen te kennen, 
maar voor een filoloog is het niet noodzakelijk: "Vinculum quidem 
illud commune omnium disciplinarum non agnoscere, aut inertiae 
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sit turp i s s imae aut ta rd i s s imi ingenii ; sed cum in ipso studiorum 
delectu, turn in nomine profitendo, summorum v i r o r u m auctori-
tatem et modest iam sequamur, quibus Philologi, et Philomathes, et 
Philosophi, appellabantur, non ut copiam, sed a m o r e m doctrinae 
significarent" (p. 14). In de Bibliotheca Crit ica Nova Ш , p.402-409 
gaat hij r e c h t s t r e e k s in op de omschrijving der ñlologie door Boeckh. 
Tegen diens opvatting a ls zou zij de gehele oudheid in al haar uitin
gen tot object van studie hebben, stelt Bake zijn visie : "Quae studia 
(sc. die der let teren) qui sequitur, huic unum hoc velut suum et p ro
prium impono, ut, quibus nunc utimur ex i l la aetate monumentis 
sc r ip t i s , in terprete tur quam dil igentissime itaque percipiat animo 
ipse aliisque omnem illam cogitandi dicendique elegantiam qua 
sublata aut neglecta inane l i t e ra rum nomen relinquatur necesse es t , 
cujusque ipse velut custos quidam et vindex sit oportet. Reliqua 
quae sunt peculiaribus studiis concedantur ,geographiae, historiae 
omnisque rat ionis rerum publicarum, iur i s civil is et publici, t r ad i -
tionum fabulosarum, philosophiae, medicinae, a rch i tec turae , ce te-
r a r u m ar t ium et opificiorum" (p. 405). De filoloog beperke zieh dus 
tot de interpretat ie van de overgeleverde teks t , hij late de rea l ia 
aan de daar meer in het bijzonder op van toepassing zijnde weten
schappen over. Bovendien kan men uit de l i teratuur van Grieken en 
Romeinen deze volken veel be ter leren kennen dan uit de veelal ve r 
minkte res ten van bouwwerken, stenen en munten: "Nam quae, 
obsecro , monumenta Athenarum sunt aut copia aut var ie ta te aut in-
tegri tate aut p raes tanüa cum t rag icorum, cum Platonis, cum De-

mosthenis voluminibus conferencia7 In his viget antiquitas et 
spirai et loquitur propedum nobiscum" (p. 408). Ongeveer twintig 
j aa r la ter schrijft Bake in zijn Dagboek naar aanleiding van de toen 
aanstaande inaugurale rede van Cobet 7 ' : "Ik heb aan Cobet tot 
stof voor zijn orat ie opgegeven de beantwoording der v raag voor 
welke verkeerde rigtingen de studie der Philologie zich in dezen tijd 
te wachten had. Dit is nauw verbonden met mijne theorie wegens 
den geest en de essent ie van Philologie. Men moet te velde trekken 
tegen de afwijkingen in den geest van Encyclopaedie, van Philosophie, 
van rea l i s t i sche studiën, van h i s to r ie , van politiek, van archéologie, 
van linguïstiek enz. enz. " . 8 ' En a l s Bake op de openbare verga
dering der derde klasse van het Koninklijk Nederlansch Instituut op 
8 apri l 1847 een rede houdt over de Philologie, a l s een werkzaam en 
noodzaJcelijk bestanddeel der tegenwoordige beschaving, uit hij zich 
ook in deze geest : "Het talent , om de geheele encyclopedie van we
tenschap van Athene en van Rome voor te stellen en ze in verband 
te brengen met die van later en van onzen t i jd, verdient voorzeker 
de bewondering van een* ieder ; maar die encyclopedie, of, zoo a ls 
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Wolf het noemde ' die kring van onderwerpen, die het historische 
en reale der wetenschap, en de nadere aanschouwing der oude we
reld mogelijk maken', heeft behoefte aan de pülologie, zonder wel
ke zij onmogelijk i s , maar het is de philologie zelve nietl " 9 ) Het 
"ware en eenig object der philologie" is het "onvergelijkelijk talent 
der klassieke oudheid in de voordragt en de vorm hunner gedachten, 
het is de ontkieming, de ontwikkeling, de veelzijdige wijziging en 
de volmaking van dat talent, dat zich de philoloog voor opgen moet 
stellen".. 1 ° ' Ook hier dus is de filologie voor Bake uitsluitend 
taal studie en interpretatie, al toont hij duidelijk oog te hebben voor 
de betekenis van de realia bij de verklaring van de schrijvers. Dat 
hij het belang hiervan inzag heeft hij ook eerder reeds in de aanhef 
van zijn verhandeling De ortu dialogi Socratici deque eius imitatione 
(in Schol. Hyp. II p. 1-38) laten blijken, waar hij zegt: "Veterum li-
terarum disciplinam qui in diligentissima singulorum voluminum in-
terpretatione consistere putant, ea profecto postulant, quibus sine 
eximia industria, diligentia, ingenio satisfieri nullo modo potest : 
verumtamen angustioribus utuntur finibus quam rei tum dignitas, 
tum praestantiáiert" (p. 1). 

Het doel en het nut van de filologie is door Bake in zijn rectora
le rede De Humanitatis Laude als volgt onder woorden gebracht : 
"hoc polliceri praecipuum veterum literarum disciplinam, ut earn 
qui rite sequatur ad orationis facultatem excellentem proficiat" 
(ρ·16 )· Voor wetenschap en denken zijn het spreken en de gave van 
het woord van beslissende betekenis : "tum melius planiusque scire 
nobis vide(a)mur\- quum scientiam verbis enuntiare necesse est" 
(p. 24 ). Deze kunst moet op de eerste plaats van de Grieken worden 
geleerd, omdat hij hen aanwezig in "summa orationis cultae 
et perpolitae cum naturae veritate consensi©, nihil admittebatur 
odiosum, aut putidum, aut quae si turn, aut portentosum". φ . 31 ). 
Onze tijd kent deze natuurlijke harmonie bij het spreken niet : "ubi 
ad dicendum scribendumque accedimus, spreta vert íate, comtum 
quoddam, ac civile, et doctum videlicet in oratione consectamur,in 
quo saepe quales ipsi simus non apparet?(ibid. ). 

In latere uitingen van Bake omtrent de zin der filologie treedt 
het element der denkscholing meer naar voren. In het eerste deel 
van de Scholica Hypomnemata zegt hij bv. : "qui veterum Graecorum 
et Romanorum praestantissima quaeqqe -i monumenta ingenii sic a 
nobis explorari colique volunt, ut hoc studio nostrum ipsi erudiamus 
recti omnisque eleganüae sensum, nee minus dipendi enuntiandique, 
quam cogitandi intelligendique facultatem, exerceamus ; ab his non 
dissentire me profiteor" (p. 1 ). Nog verder gaat Báke in Scholica 
Hypomnemata III p. 7, waar hij van de studie der klassieke talen zegt: 
"cum inquirendi voluptate coniuncta patientia et consuetudo ne scio 
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quam maturi ta te m affert ingeniis , quae ita temperantur ad gravi ta-
tem et ad vigorem et ad insuperabilem cupiditatem acr ius universa 
intuendi, quorum singula magno cum studio exhauserint". Ook in 
de Redevoering over de Philologie ziet Bake a ls haar voornaamste 
taak, de oefening van het vers tand om tot de waarheid door te drin
gen. In wetenschappen a ls filosofie, godgeleerdheid, geschiedenis 
e. d. zijn voortdurend "de driften en belangen van het oogenblik" 1 1 ' 
werkzaam geweest , waardoor de waarheid vaak werd vertroebeld. 
In de filologie "met haar geheel onzijdig object behoorënde tor eene 
wereld en eene maatschappij , die niet meer de onze i s - met hare 
krit iek en in terpre ta t ie , die geen ander doel kunnen hebben dan 
waarheid, die elk vooroordeel en elke dweeperi j , zelfs die met haar 
eigen object, van zich afwerpen" kan het vers tand "zich oefenen in 
het vri je en strenge onderzoek naar eene diep verborgen waarheid". 
Naast deze scholing van het vers tand vindt ook " het onbedorven ge
voel voor het schoone" en "de smaak, die niets anders dan een hoo
gere aanleg tot waarheid i s " haar voedingsbodem in de filologie. 

Uit dit a l les blijktdat de filologie, ondanks het feit dat Bake haar 
tot een klein gebied beperkt , toch temidden van de wetenschappen 
een centrale plaats inneemt en een bron i s van beschaving. 12 ) Deze 
gedachte vinden we r eeds in principe terug in de Oratio de custodia 
ve te r i s doctrinae et elegantiae: de filologie verschaft ons ware zelf
kennis ; bij haar beoefening zien wij "quasi in quoddam speculum na
tu rae , divinum mentis nostrae et cogitationis or tum". (p. 21).En in 
de Oratio de Humanitatis Laude lezen we : "lacet^mihi c rédi te , et 
sordet immensa quamvis doctrina, hoc studio neglecto, stat contra 
splendidissimeque nitet ubi oratione culta, copiosa et ornata propa-
gatur , quae vel ignavissimum sua potest vi ad industr iam exci tare" 
(p.37). 

Opinie over de Grieken. 

In de Oratio de Humanitatis Laude schetst Bake speciaal de 
Atheners a ls een volk, dat de barbaarsheid heeft overwonnen en t e 
gelijkertijd de kracht en eenvoud der natuurstaat niet ver loren heeft, 
hetgeen in het bijzonder ook uit de Atheense staatsinrichting blijkt: 
"Societatis forma e a e r a t , qualem decebat e s se eorum, qui superata 
barbar ie et excussa tyrannide naturae vigorem ac simplicitatem r e -
t inuissent , et in egregia prudentiae matur i ta te , nondum in confusum 
quoddam et perplexum genus ordinandae r e i publicae dégénérassent" 
(p. 30 ). Kenmerken van deze staatsinrichting waren "Iuris summa 
aequal i tas , auctor i tas penes omnes , potestas i is concessa , quos ip-
si cives delegissent" (ibid. ). Ook in hun kunst- en wetenschapsbe
oefening heers te overal "cum naturae ver i ta te consensio" (p. 31 ). 
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Naderhand wordt Bake' s enthousiasme voor de Atheense democratie 
aanzienlijk minder : "Omnia in multitudinis arbitrio posila, summa 
ima miscentis, nee quiequam discernentis, nisi guod aut suae libi
dini aut nonnumquam rei publicae expediret" In zijn verhande
ling over Grondbezit en Staatsburgerschap te Athene heeft Bake gewe
zen op de "doorgaande verkrachting" van de verhouding tussen bezit 
en staatsburgerschap, die "waarlijk niet tot heil of veredeling, noch 
van den Staat, noch van de burgerij heeft gestrekt"(p. 357 ). Verder 
schijnt hij zich over het Griekse volk weinig uitgelaten te hebben. 
Alleen vinden we in de Oratio de principum tragicorum meritis nog 
de opmerking, dat bij de Grieken "Omnia^dhilaritatem composita 
fuerint", hetgeen dan vooral blijkt uit hun religieuze gebruiken en 
hun poëzie (p. 8 ). Gezien het feit echter, dat Bake zich laten min 
of meer officieel gedistancieerd heeft van hetgeen hij in deze rede 
naar voren heeft gebracht, l 4 ' is het de vraag, of bovengenoemde 
trek in zijn opinie over de Grieken sterk is blijven meespreken. 

Opvatting over de taal. 

Omdat Bake de filologie uitsluitend heeft opgevat als de studie 
der taalmonumenten van Grieken en Romeinen, is het begrijpelijk, 
dat hij ook dieper heeft trachten door te dringen in het taalverschijn-
sel zelf. Vooreerst spreekt hij hierover in De Humanitatis Laude. 
Hij verzet zich hier tegen de opvatting, als zou de taal niets anders 
doen dan "sensa mentis explicare" (p. 19 ), en als zou er geen we
derzijds verband bestaan tussen "septire" en "dicere". Evenals on
ze gevoelens de taal bepalen, bepaalt de taal ook onze gevoelens : 
"Regi orationem, et gubemari, et exsistere totam dicemus ex in-
timis animi sensibus : quin parem vim in ipsam mentem habeat ora
tio, dubitabimus?" (ibid. ). Door de taal worden onze gedachten en 
gewaarwordingen pas duidelijk en geordend: "Nihil est in mente, 
quod non occultum, et obscurum, et implicatum maneat, donee ora-
tionis ope detegatur, illustretur, enodetur, primum tacita commen
tati one, tum magi s etiam intentissima dicendi exercitatione" (p. 19-20). 
Zij is echter niet in staat volledig te reproduceren wat in de mense
lijke geest leeft. Het inwendige van de mens is zo bont en wisselend, 
dat de meest buigzaine en rijke taal het niet kan omvatten : "Non 
agnosces vel locupletissimae linguae vix tantas esse opes et tam 
flexibilem compositionem, ut omnia omnino sensa mentis expleat, 
omnibusque sentiendi anfractibus accommodetur?" ftx 21 ). Van de 
andere kant is echter een kort woord, een knik, of zwijgen welspre
kender dan een lang vertoog (p. 21-22). Samenvattend kan men zeg
gen : "Oratio autem illa, quam diu quaerimus, sit profecto mentis 
quaedam imago, non aliorum tantum causa, sed nostra etiam ipso-
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rum di l igentissime elaborata" (p.22-23). Door de taal delen wij niet 
alleen onze gevoelens aan anderen m e e , m a a r leren wij ook ons zelf 
beter kennen (p. 23-24) ; 

Het idee, dat de taal niet enkel mededeling i s , m a a r ook een 
beeld van de spreker geeft, komt eveneens tot uiting in de 'Redevoe
r i n g ten betooge dat de welsprekendheid ten onregte onder de Kun
sten gerangschikt wordt" - L O J Wanneer men de welsprekendheid wil 
leren kennen, moet men niet zijn toevlucht nemen tot een τέχνη 
ρητορική m a a r de mens zelf bestuderen (p. 147 ). De taal 
i s "even innig met ' s menschen natuur verbonden a l s alle zijn 
overige vermogens, en kan zelfs a l s de voorwaarde beschouwd wor
den zonder welke vele zijner treffendste hoedanigheden niet zouden 
bestaan" (p. 149 ). Spreken, denken en voelen kunnen niet onafhan
kelijk van elkaar ontstaan en zijn nauw met e lkaar verbonden. Toe
name van beschaving i s niet mogelijk zonder omvorming van taal . 
"Niet alleen i s geene afgetrokken gedachte, geene redener ing, geen 
oordeel m a a r zelfs geene levendige perceptie mogelijk zonder taal 
en woordvoeging. Met bewustzijn te denken of te gevoelen i s niets 
anders dan met zich zelven te spreken Het luid uitspreken of 
met klankteekenen afschilderen daarvan i s niet m e e r dan de hande
ling van die anders doode en werkelooze deugd of hoedanigheid. 
Maar ook die handeling zelve i s voor het bestaan en de ontwikkeling 
van de gedachte even noodig a l s zij deze laatste tot grondslag heeft" 
(p. 151-152) "Het spreken behoort niet alleen tot on
ze individualiteit, m a a r het is e r zelfs een bestanddeel van : het is 
de spiegel, waarin wij onzen beschaafden zin aanschouwen, het i s 
de krachtigste oefening en ontwikkeling van onzen ganschen aanleg" 
(p.153). 

Een belangrijk punt in deze redevoering i s , dat Bake zich keert 
tegen het gebruikelijke onderscheid tussen stof en vorm. Stof zon
der vorm i s onmogelijk: "wat i s de vorm anders dan datgene,waar
door en waarin de gedachte bes taat?" (p. 157 ). Ook bij de meest ver
zorgde rede staat niets "buiten de gedachte buiten onze indi
vidualiteit Al wat wij ons a l s schoon, sierl i jk, ver ras send en 
treffend in woorden, en in derzelver samenvoeging kunnen voorstel
len, i s het eigendom der gedachte : of l iever, het is de gedachte zel
ve , die e r niet in gekleed wordt, zoo a l s men doorgaans zegt, m a a r 
e r zich in vertoont zoo a l s zij i s . Gij kunt mij niets vermelden,geen 
overvloed van woorden, geene metapher, geenerlei rhetor i sche fi
guur, geene indeeling, of maat van volzinnen of a l les i s niet anders , 
bij den wel sprekenden, dan de gedachte zelve, die hij bearbeidt, en 
h a r e duizenderlei wendingen en schakeringen uitspreekt en vertoont" 
(p. 158-159). 
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In de eerste jaren van zijn hoogleraarschap schijnt Bake van de 
eenheid van vorm en inhoud hij taaluitingen nog niet zo doordrongen 
te zijn geweest. In de Oratio de Custodia veteris doctrinae et elegan-
tiae geeft hij expliciet de vorm als reden aan, waarom de klassieke 
letteren op de eerste plaats bestudeerd moeten worden · en maakt hij 
ook verder duidelijk verschil tussen vorm en inhoud : "Reliquarum 
fere omnium rerum in quibus et formam et argumentum sive rem 
ipsam consideramus, hanc illi praestare dicimus : in perpaucis ita 
fieri solet ut utram magis attendas, dubium sit : in veteribus Uteris 
tantum praestare formam affirmo, ut ea si tollatur, non videam, 
quid tanti earn disciplinan! faciamus, quanti ab omnibus fief i solet 
videmus" (p. 15 ). Bij de Grieken zelf leefde dit sterke besef van de 
voortreffelijkheid van de vorm ook al, hetgeen bv. blijkt uit het ge
zegde dat Zeus, wanneer hij zou spreken, zich van het idioom van 
Platoon zou bedienen. Dat hij zich ook aan de wijsbegeerte van Pla
toon zou houden, horen we nergens. Horneros heeft op de eerste plaats 
zijn succes te danken aan "incredibili quadam orationis suavitate et 
carminis compositione" (p. 16 ). Ook bij de antieke historici is voor
al de vorm, waarin de gebeurtenissen verhaald worden, bewonde-
renswaard. 

Wijze van beoefening der filologie en methodische principes. 

Ondanks het feit, dat Bake het grootste deel van zijn loopbaan 
belast is geweest met het onderwijs in het Grieks, is zijn weten
schappelijke activiteit niet op de eerste plaats de Griekse literatuur 
ten goede gekomen. Zij heeft zich voornamelijk gericht op twee ter
reinen, die op het eerste gezicht niet zo veel met elkaar te maken 
lijken te hebben, namelijk Cicero en de Griekse, vooral Attische 
Antiquiteiten. De belangstelling voor Cicero hangt nauw samen met 
Bake' s opvatting der filologie. "Cicero hield Bake' s geest geheel 
geboeid : in hem bewonderde hij den schepper der Latijnsche elegan
tie, de volkomenste eenheid van vorm, gedachten, karakter en om
standigheden". 1 β ) Hij vond in Cicero' s welsprekendheid vooral ge
voel voor maat en verhouding ; het "dicendi genus" van de Romeinse 
redenaar was "aptum et conveniens rebus et personis et tempori
bus' . ' 1 7 > De Griekse oratores misten deze kwaliteiten: door het 
overheersen van de δήμος was in de Atheense staat alles gelijk
geschakeld en moest alle welsprekendheid zijn afgestemd "ad mul-
titudinis eruditionem sensumque". 1 8 ) Daardoor kenmerkte zij 
zich, ondanks alle hoge kunstwaarde door grofheid en teugelloos
heid : "Hinc in summo etiam orationis artificio agrestis propemo-
dum eloquendi libertas et fortis et saepe immanis, quum nullus lo
cus esset verecundiae aut officio, sed iuris aut commodi sive vera 
sive falsa interpretatione disceptarentur cuneta". 1 9 ' 
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Bake is niet zover gegaan, dat hij aan de Romeinse eloquentie 
i. c. Cicero de absolute voorrang boven de Griekse heeft willen ge
ven. Beide hebben hun Verdiensten en tekortkomingen : "Itaque cele
brata illa Atticorum eloquentia si perpetuo uteretur illa παρρησΥςι 
unde μιαρωτάτου et θηρίου et καταράτου appellationes 
conceduntur, adspectu esset truci et immani, spiritus fonasse eos-
dem admiraremur, veram facundiam desideraremus : rursus Cicero
nis oratio si cogitatur aliquanto plus etiam mansuetudini et officio 
tribuere, abiecta fiat necesse est ad inanem loquacitatem aut ad tur-
pissimam servitutem, contra si temperata est ad argutissimum de
cori sensum, neque aut veritatem tollit aut dignitatem, suis et prae-
claris nitet doübus". 2 0 ' Ев, alles samen is Demosthenes toch een 
grocer redenaar dan Cicero : "Eloquentiae principatum nemo non,post-
posito Cicerone, tribuet Demostheni". 2 1 ' Hoewel dus de voortref
felijkheid van de vorm bij de Griekse redenaars door Bake volmondig 
werd erkend, heeft hun vrijgevochten schoonheid hem als object van 
literair onderzoek duidelijk minder aangetrokken dan de harmonische 
vormgeving van Cicero. Hij heeft zich in de Scholica Hypomnemata 
wel met Lusias, Demosthenes, Isokrates en andere Griekse redenaars 
bezig gehouden, maar op de eerste plaats terwille van de Griekse An
tiquiteiten. We zien dit in de inleiding van hoofdstuk X van deel I der 
Scholica Hypomnemata (Antiphontea et Andocidea), waar de reden van 
de behandeling der Griekse oratoren in dit kader wordt uiteengezet, 2 2 ) 
en ook in het begin van hoofdstuk IX van deel II, waar Bake met de 
behandeling van Lusias begint "in quo operae pretium mihi facturus 
videbar, si, quae cum antiquitatum disciplina coniuncta essent, ex-
cerperem et cum aliorum auctoritate collata illustrarem" (p. 195 ), 
iets, wat vanzelfsprekend ook niet zonder een degelijke grammaticale 
interpretatie van de teksten mogelijk is (ibid. ). 

Diverse tekenen schijnen er op te wijzen, dat Bake een zekere 
afkeer had van auteurs uit de postklassieke periode. Vooreerst wijst 
hierop een uiting van Jacob Geel in de voorrede van diens aan Bake 
opgedragen uitgave van de Όλυμπικός van Dioon Chrusosto-
mos. Hierin kondigt Geel zijn boek aan als een studie over een schrij
ver, die buiten Bake' s werkterrein valt, dat zich uitsluitend beperkt 
tot de beste auteurs van de klassieke periode. 2 3 ' Verder heeft Bake 
maar hoogst zelden over latere auteurs college gegeven : de series 
vermeldt over de drieëndertig jaar, dat hij met het onderwijs in het 
Grieks was belast, drie colleges over Ploutarchos en één over Theo-
kritos. De verhandeling Over de vraag of Plutarchus de autheur is 
van het stuk πεοί uu/ouc wijst ook niet op een grote voorkeur 
voor de postklassieke periode, 2 4 ) zeker niet op stilistisch gebied, 
wat voor Bake het voornaamste was. Het merkwaardige is hierbij, 
dat, hetgeen Bake op gebied van het Grieks aan filologisch werk in 
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engere zin heeft geleverd, juist wel over latere auteurs gaat, t. w. 
de studie over Poseidinios en de uitgaven van Kleomedes en Apsinos 
en Longinos. De eerste twee werken zijn echter geheel onder invloed 
van Wyttenbach ontstaan, terwijl de editie van Apsines en Longinos 
mede als een eresaluut aan Ruhnlce is bedoeld, 2^ ' en als een reha
bilitatie der vroegere Nederlandse filologie. .'ГЬаг dit laatste heeft 
de kring van Geel en Bake altijd gestreefd : 2 6 ;de Bibliotheca Cri
tica Nova heeft er zijn oprichting aan te danken. Zo ook de editie 
door Geel van Euripides' Phoinissai, die bedoeld is als een verdedi
ging van de uitgave van Valckenaer tegen de critiek van Gottfried 
Hermann. Uitsluitend een hommage aan Ruhnke is de Apsineseditie 
van de andere kant niet : de antieke stijlleer heeft altijd Bake' s be
langstelling getrokken, getuige zijn interesse voor Cicero en zijn 
voornemen om ook Menandros en Hermogenes uit te geven. З? ) 

"Wat Bake' s opvatting van de critiek betreft, in de Oratio de 
Custodia veteris Doctrinae noemt hij als tweede voorname plicht van 
de filoloog naast de taalkennis zelf : het herstel van de oorspronkelij
ke en ongerepte vorm van de tekst, de emendatie : " sed emen-
det quoque necesse est, et ad sinceram integramque formam restitue-
re conetur" (p. 18 ). Er zijn twee soorten emendatie: "ex ingenio" 
en "ex membranorum auctoritate" (ibid. ). Hoewel de laatstgenoemde 
niet verwaarloosd mag worden is de emendatie "ex ingenio" verre
weg de belangrijkste (ibid. ). Het is dan ook begrijpelijk, dat Bake be
zwaar had tegen de door Madvig gegrondveste theorie, 28 ) dat alle 
tekstcritiek primair moet zijn gericht op het terugvinden van de ar-
chetypus. Voor hem was basis van alle tekstcritiek strikte en nauw
keurige tekstinterpretatie, uitgaande van een grondig verstaan van 
taal en karakter van de betreffende auteur. Dit woog voor hem veel 
zwaarder dan het vergelijken van handschriften en het kennen van de 
verschillende soorten fouten in de manuscripten : "Restât nihil ut 
firmum sit, quo de coniectura iudicium rogatur, nisi quum linguae 
cognitio diligentissima, turn ut animo penitus comprehensam habeas 
scriptoris consuetudinem, accurati s simam que imaginem intuearis 
eius formae enunciandi, quae vel unice, vel maxime conveniat ei loco, 
in quo mendum tibi deprehendere videaris". 2 9 * Boven het gezag van 
de handschriften staat steeds de vertrouwdheid met taal en eigenaar-
digheden van de schrijver, "het dikwijls niet te beschrijven gevoel 
van den getrouwen, en aan den autheur door verwantschap van geest 
verbonden lezer". 30 ) Hierdoor heeft Bake zich genoodzaakt gevoeld 
meerdere algemeen aan Cicero toegeschreven redevoeringen voornon-
echt te verklaren, zoals de Oratio pro Marcello, 3 1 ) en de eerste 
Catilinarische redevoering.3 2 ) Dat de antieke testimonia geenszins 
in deze richting wezen verklaarde hij door het feit, dat "Cicero met 
het geheim van zijnen stijl, alleen voor zijnen trouwen lezer ontslüijer-
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b a a r , was ten grave gedaald, en dat noch Seneca Rhetor, noch Asco-
nius Pedianus, noch Quinctilianus iets van dat geheim hadden begre-
реп'/ЗЗ) 

Bake' s cr i t i sche methodiek steunt dus op s terk subjectieve grond
slagen. Het oordeel aangaande de overgeleverde tekst moet z. i. in 
e e r s t e instantie worden bepaald door het beeld dat men zich na nauw
gezette bestudering van de schri jver verworven heeft. Wat met dit 
beeld niet overeenstemt i s bedorven of onecht. In dit s terke subjec
t ivisme komt Bake overeen met zijn ambtgenoot H o f m a n P e e r 1 -
k a m p , die bij zijn cr i t iek van Horatius uitging van een volmaakt, 
geïnspireerd dichter , zoals hij die zich voors te lde , en a l l e s , wat 
met dat ideaal niet overeenkwam, a ls geïnterpoleerd schrapte. 3 4 ) 

Waardering der Griekse schr i jvers . 

Enigszins opvallend i s , hetgeen Bake in De Humanitatis Laude 
zegt over Horneros : om zijn verhevenheid goed te kunnen aanvoelen, 
moet men geheel van de moderne tijd zijn losgeraakt en a ls het wa
r e zelf oud zijn geworden : " cuius (sc.Homeri) divinitatem ut 
multi proverbi! loco in ore habent, ita sent ire nemo poter i t , nisi 
qui exuat piane huius aevi consuetudinem, et quasi reve te rasca t" 
(p. 30). Van de andere kant echter i s dit s lechts de consequentie van 
Bake' s principe, dat men, om een schri jver werkelijk goed te ve r 
staan, geheel met zijn denkwijze en leefwereld vergroeid moet zijn. 
Inzake de Homerische kwestie was Bake van mening, dat aan het ont
staan vart Ilias en Odyssee meerdere dichters meegewerkt hadden. 
In een voor het Instituut gehouden - en helaas niet uitgegeven - ve r 
handeling 3 5 ' meent h i j , dat de Ilias waarschijnlijk voor het groot
ste gedeelte van één dichter afkomstig i s , maar dat e r naderhand 
talri jke passages zijn ingevoegd, en dat de definitieve compositie 
door een andere hand i s geschied dan die van de oorspronkelijke 
dichter. Op een vergadering der Li te ra i re Sectie van het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap (gehouden 1 juli 1845) heeft Bake zich ook 
nog eens tegen de eenheid van Ilias en Odyssee uitgesproken. Z. i. 
waren beide gedichten te lang om te kurmen worden gememoriseerd 
en voorgedragen. Bovendien zijn ze in de klassieke periode nooit na
gevolgd. Dat begint pas in de Alexandrijnse tijd, hetgeen de conclu
sie wettigt, dat ze toen pas in hun definitieve vorm vastlagen. 36 ) 

Tot Platoon voelde Bake zich s terk aangetrokken. Hij heeft hem 
zeer vaak op college behandeld ; de weers lag daarvan vinden we in 
het opstel De ortu dialogi Socratici deque eius imitatione (Schol. Hyp. 
II p . 1-38). Aan de filosofie van Platoon schentoBake weinig aandacht, 

3 7 ) aan zijn st i l is t ische en l i te ra i re gaven des te meer . Hij heeft 
in zijn dialogen op harmonische wijze de verhevenheid van de poëzie 
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gecombineerd met de eenvoud en directheid van de omgangstaal 
(Schol. Hyp, p. 11-12). Hoewel hij in kracht van uitdrukkingswijze 
en diepte van gedachte ver boven Sokrates uitstijgt, heeft hij toch 
kans gezien de essentie van Sokrates' leerwijze en betekenis exact 
uit te beelden. Speciaal komt bij Platoon duidelijk naar voren Sokra
tes' "consuetudo saluberrimae dubitationis et ironiae" (p. 17). 

Over de Griekse tragici heeft Bake zich tamelijk omstandig uit
gelaten in de Oratio de principum tragicorum meritis, praesertim 
Euripidi s, die hij in 1815 bij de aanvaarding van zijn buitengewoon 
hoogleraarschap hield. Omdat echter deze rede vóór de periode valt, 
waarin Bake zijn positie ten aanzien van de filologie had bepaald, en 
hij zich later van het toen gesprokene duidelijk heeft gedistancieerd, 
mag men de oratie niet representatief achten voor de opvattingen 
van de latere Bake over tragedie. Alleen kan men vermoeden, dat van 
de uitgesproken voorkeur voor Euripides later niet alles is verloren 
gegaan. Deze auteur is immers op de collegerooster van Bake steeds 
een zeer aanzienlijke plaats blijven innemen.38 ) 

De tragedie wordt door Bake in deze redevoering omschreven 
als een "imitatio vitae" en wel van ernstige zaken (p.14). Ze heeft 
een duidelijk zedelijk doel : door het uitbeelden van hooggeplaatste 
personen, uitmuntend in deugd of in boosheid, temidden der wisse
lingen van het lot, wordt bewerkt "ut quotidianae vitae speciem, sed 
in sublimi positam exemplo, referret, cujus et vim universi agnosce-
rent et majestatem suspicerent : turn ut misericordia et terrore cien-
do incredibiliter homines vel ad honestatem expetendam, vel ad tur-
pitudinem fugiendam commoveret" (p. 14 ). Die zedelijke strekking 
heeft de tragedie gemeen met de geschiedenis : deze tracht dit doel 
te bereiken door de waarheid "aequabili et sedata oratione" aanne
melijk te maken ; de tragedie werkt primair op het gevoel en sleept 
de toeschouwers mee. (p. 15 ). Dit gold speciaal voor de Atheners, 
wier "levitas ad historiae veritatem frigebat" (p. 16 ), maar die 
door de levendige voorstelling fran zaken in de tragedie direct wer
den gegrepen. 

De tragedie werkt dus allereerst op het gevoel, en vooral op de 
gevoelens van vrees en medelijden. Deze, de mens van nature eigen, 
brengen bij hem. teweeg "illam animi contractionem.... et molesti-
am qua virtutis et modestiae semina eliciantur et maturescant" (ibid.). 
Door de tragedie worden de emoties gericht op de verbetering van 
de mens, hetgeen evenzeer ware wijsheid genoemd mag worden als 
het beteugelen der hartstochten door de rede (ibid. ). In practijk zien 
we dit bv. gedemonstreerd in de figuur van Prometheus : wanneer de 
toeschouwers zijn lijden onder ogen krijgen, vatten ze niet alleen 
medelijden op, maar zijn ze ook in staat hun eigen ongeluk beter te 
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dragen. Dit is de reiniging der affecten, zoals Aristoteles die in 
zijn definitie van de tragedie geeft. Ze wordt bewerkt door het aan
schouwen van tal van edele karakters - Poluxena, Elektra, Antigone; 
ook door de afbeelding van de straf, als bij Oidipous. 

Van de drie grote Griekse treurspeldichters verdient volgens 
Bake Euripides de grootste lof, "qui philosophiam e scholae umbra 
in scenae publicorumque- ludorum lucem et actionem attulit, quique 
earn artem, quae unice videbatur delectationis caussa comparata, 
sapientiae praeceptis et doctissimorum hominum placitis, mirifice 
ad gravitatem temperavit" (p.19). Euripides heeft de wijsbegeerte 
op het toneel gebracht "in laetissimo ludorum apparatu,musarumque 
lenocinio et comitatu instructam" (p. 21 ). Hierdoor heeft hij het 
Atheense volk onderhanden kunnen nemen ("castigare")> zonder de 
religieuze gevoelens en gewoonten van zijn medeburgers te froisse-
ren (ibid. ). Hij legde een hogere wet vast, waaraan ook de goden 
onderworpen zijn (p. 22 ). Verder heeft hij het niet bij vermaningen 
gelaten, maar in zijn stukken en personen concreet aangetoond,wat 
nagestreefd en wat gemeden diende te worden. Zeer veel verdien
sten heeft hij "in civilibus virtutibus commendandis et re publica 
tuenda" (p. 22 ). Tenslotte heeft hij in vergelijking met zijn voor
gangers de taal van de tragedie natuurlijker en menselijker gemaakt, 
(p. 23 ). 

Over de beide andere grote tragici wordt door Bake in deze re 
de weinig opvallends gezegd. A i s c h u l o s munt uit "grandiloquentia 
et sublimitate", maar kenmerkt zich ook "tumore et ampullis" (p.13). 
Bij S o p h o k l e s zijn de "facundia" en de "veritas" de meest op de 
voorgrond tredende eigenschappen. 

Opvattingen over wetenschapsbeoefening en onderwijs. 

Tot de voor Bake meest kenmerkende eigenschappen behoort 
zonder enige twijfel zijn belangstelling voor wetenschapsbeoefening 
en in verband hiermee voor het hoger onderwijs. De omstreeks 1827/ 
1828 vooral in het Zuiden naar voren tredende bezwaren tegen de vi
gerende inrichting van het universitair onderwijs 3 9 ' hebben hem 
en Jacob Geel er toe gebracht hun inzichten hierover te formuleren 
in zeven brieven Over Universiteiten en Hooger Onderwijs. De brie
ven verschenen anoniem, maar in de Konst- en Letterbode van 1842 
dl. II p. 240 heeft Geel medegedeeld, dat van de zeven brieven er één 
door hemzelf, en de zes andere door Bake waren opgesteld. Martha 
Hamaker meent in haar dissertatie over Geel, dat die ene brief de 
vierde i s , omdat hij met een korte dialoog begint en zich kenmerkt 
door "levendigheid en losheid van stijl". 4 0 , 

De eerste brief is vooral gericht tegen diegenen, die het acade-
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misch onderwijs uitsluitend afmeten naar het strikt economisch nut
tige en noodzakelijke. Zij vergeten, dat de onbaatzuchtige beoefe
ning der wetenschap in hoge mate zedelijk verheffend is . "Die be-
moeijing (se. met de wetenschap) zelve is voor de beoefenaar niet 
alleen niet verloren, maar bezorgt hem eene verstands-bezigheid, 
en neiging tot werkzaamheid en onderzoek, die in verband staan 
met de edelste burgerdeugden. De staat vindt gewis nergens stand
vastiger vaderlandsliefde, nergens grooter bereidwilligheid tot 
moeijelijke opofferingen, nergens warmer verdedigers van het geen 
regt en billijk i s , nergens getrouwer betrachting van ' t geen wet 
en pligt gebieden, dan bij hen, die in het rijk der wetenschappen 
zich een zeker eigendom hebben weten te verkrijgen"(p. 24 ). Van
daar hoort de staatsbemoeiing zich niet enkel uit te strekken tot die 
"wetenschappen, waarvan de toepassing tot de tegenwoordige be
hoefte des levens zigtbaar en voor een ieder handtastelijk is 
Neen, de studie zelve van de meest afgetrokkene onderwerpen, de 
oneindige splitsing der wetenschappen te bevorderen, dit is niet 
minder de pligt der regering eenes staats, die welvarend i s , en 
groóte middelen bezit om die welvaart te onderhouden en te bestu
ren" (p.23-24 ). De beoefenaars der zuivere wetenschappen die
nen daarom ook van hogerhand materieel in staat te worden gesteld, 
geheel voor hun studie te leven. Dit sluit echter bepaald niet uit, 
dat zij onderwijs geven, zoals in de tweede brief wordt uiteengezet. 
Dit is voor hun wetenschapsbeoefening zelfs van grote waarde, om
dat ze daardoor gedwongen zijn hun gedachten nauwkeurig te formu
leren : "menig punt van onderzoek, hetwelk, zelfs na veel arbeid, 
in het studeer-vertrek slechts tot een duister en onontwikkeld re 
sultaat brengt, erlangt door de noodzakelijkheid zelve van het me-
detedeelen, en er door te onderwijzen, eene opheldering en duide
lijkheid die men te vergeefs uit en voor zijne eigene studie zou 
kunnen verwachten" (p. 6 ). Voorts wordt in deze brief de term "ho
ger onderwijs" aan een nader onderzoek onderworpen. Naast het 
doel der wetenschapsbeoefening om haarszelfs wil erkent Bake ook 
het aspect der beroepsopleiding, dat het universitaire onderwijs 
kenmerkt. Het hangt ten nauwste samen met het zuiver wetenschap
pelijk aspect (p. 11 sqq. ). Ook mag het universitair onderwijs zich 
niet beperken tot het vak, dat men studeert, maar moet het een 
bredere oriëntatie geven (p. 13-14 ). Verder dient het de studenten 
er toe te brengen "dat men leere studeren, dat i s , dat men de be
kwaamheid verkrijge, en de manier aanneme van eigen onderzoek, 
van een opmerkzaamheid die zich niet bepalen moet bij de Universi
teit, maar zoo veel mogelijk door het geheel leven moet voortgezet 
worden, en zonder welke al het vorige zonder vrucht blijft" (p.16-17). 
Behalve deze zelfstandigheid op wetenschappelijk gebied bevordert 
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het verblijf aan de universiteiten ook de zelfstandigheid in ruimere 
zin : men leert voor zijn eigen gedrag verantwoordelijk te zijn (p. 29 
sqq. ). 

De derde brief handelt vooral over de academische vacanties. 
Volgens Bake dienen deze lang te zijn, om zowel voor studenten als 
hoogleraren volledige wetenschapsbeoefening ongehinderd mogelijk 
te maken. 

De vierde - wellicht dus door Geel geschreven - brief pleit voor 
een niet te groot aantal colleges per hoogleraar en voor het aanstel
len van een genoegzaam aantal professoren, opdat de leeropdrachten 
niet te omvangrijk worden. Ook wordt de handhaving van het Latijn 
als voertaal van de colleges aanbevolen "in het Latijn moet alles 
meer doordacht en bewerkt worden, en men kan er niet oppervlakkig 
in te werk gaan zonder aanstonds armoede te verraden" (p. 32 ). 

De vijfde en zevende brief gaan meer rechtstreeks op de Belgi
sche grieven tegen het onderwijs in en kunnen daarom onbesproken 
blijven. In de zesde brief wordt door Bake nader ingegaan op de 
vraag, wat de academische propaedeuse moet inhouden. Deze dient 
in de eerste plaats het "denken", "weten" en "gevoelen" der leerlin
gen te scherpen. Om te leren denken is vooreerst de wiskunde zeer 
geschikt. Van vaste punten uitgaande "gewent zij den geest des leer-
lings niets te stellen, dan hetgeen reeds vroeger bewezen i s , en 
niets voor bewezen te houden, dan hetgeen de uitkomst eener ontegen
sprekelijke sluitrede oplevert" (p.23-24 ). Ook de taaistudie is be
langrijk voor de ontwikkeling van het denken : "Zij kan in het nauw
ste verband worden gebragt met rede- en zielkunde en strekken tot 
ontdekking van eigene krachten en rijkdom, tot ontwikkeling van een 
vermogen hetwelk de onmiskenbare grondslag is van al het groóte 
en voortreffelijke dat ooit door menschen kan ondernomen of gewrocht 
worden" (p. 24 ). 4 1 ' De "algemeene school voor het weten" is bij 
de academische propaedeuse te zoeken in de geschiedenis of de na
tuurkunde , naar gelang de te kiezen faculteit. Ware wetenschap ont
staat zowel door het zien van de wederwaardigheden der volken in 
het verleden gecombineerd met zorgvuldig bronnenonderzoek, als 
door de aandachtige beschouwing en bestudering der natuurverschijn
selen (p. 26-27 ). De vorming van smaak en gevoel tenslotte kan het 
beste worden bereikt door de studie der oude letteren. Smaak kan 
een leerling niet zozeer uit theoretische vertogen als wel door het 
zien van ideale voorbeelden zich eigen maken. In dit perspectief 

"moeten de onwraakbare en nooit overtroffen modellen uit Athene en 
Rome afkomstig, opengelegd en verklaard worden. Hij (sc. de leer
ling) moge in het eerst vreemd opzien bij zoo veel eenvoudigheid, 
bij dat echt natuurlijke, en tevens schoone en krachtige en verheve
ne·, bij die gezonde redenering, dien fijnen smaak, die zuivere 
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waarheids- en vaderlandsliefde ; zoo hij niet reeds in den grond be
dorven i s , zal hij het leeren waarderen, de eens gevatte vonk zal 
zijn gevoel doen ontvlammen, en zal een weldadigen gloed versprei
den, zelfs over zijne meest afgetrokkene studiën" (p. 30 ). Zeer be
langrijke dingen zijn volgens Bake over deze kwestie gezegd in de 
Brieven over Hooger Onderwijs van van Heusde (p. 31 ). 

Een pleidooi voor de universitaire propaedeutische studies vin
den we ook in de ' Consideraties over eenige punten van overweging', 
die Bake omstreeks deze zelfde tijd opstelde. 4ki * Oude letteren 
hebben ook reeds opTpractisch" niveau duidelijke banden met de theo
logische en juridische studies : "het onmisbaar instrument van God
geleerdheid en Regtsstudie is de interpretatie ; en waar zal men deze 
beter leeren dan bij de naauwkeurigste behandeling der oude schrij
vers , waar zij bijkans hoofddoel is" (p. 4 ). Ook wordt de smaak-
veredelende invloed van de studie van Latijn en Grieks en van talen 
in het algemeen als argument naar voren gebracht. Bake gaat hier
bij weer uit van de stelling, dat "de spraak niet alleen het beeld van 
onze gedachten i s , maar het gebruik van dat beeld de gedachte zel
ve ontwikkelt en ons leert deze in duizenderlei vormen voor te stel
len" (p. 5 ). 

Het meest systematisch heeft Bake zijn inzichten betreffende 
wetenschapsbeoefening ontvouwd in Over de Vertegenwoordiging der 
Wetenschap. Ook dit boekje heeft zijn ontstaan te danken aan discus
sies over wijzigingen in het Koninklijk Besluit betreffende het Hoger 
Onderwijs van 1815. Bake begint met te wijzen op de noodzaak van 
verspreiding der wetenschap "bij hen wier stand en beschaving hun 
aanspraak geven om zich aan zoodanige onderwerpen te laten gele
gen liggen" (p.4 ). De kracht van Nederland kan liggen in "een wei-
geordend staatsbestuur, goede wetten en doeltreffende instellingen 
ondersteund door de goedkeuring en medewerking van alle burgers 
en het afdruksel zijnde eener ware nationaliteit" (p. 7 ). Voorwaar
de is echter hiervoor "een krachtig en verheven gemoed" en dit 
krijgt men op de eerste plaats door "afgetrokken en diep wetenschap
pelijke studiën" (p. 8 ). Deze brengen de mens "niet alleen tot die 
aanschouwing der waarheid die zijn verstand tegen de wispelturige 
slingeringen van oogenblikkelijke indrukken in veiligheid stelt, maar 
zij doorploegen, als het ware, zijne faculteiten in alle rigtingen, 
roepen ze tot leven en bewustzijn, en brengen, als onmisbare vrucht, 
dien zedelijken moed voort, die op billijk gevoel van eigen waarde 
gegrond is? (p. 8 ). Ook hier wordt dus de beoefening der weten
schap als zedelijk verheffend beschouwd. 

Bij deze verspreiding van de wetenschap dient men zich te base
ren op de algemene wetenschap ("de geheele encyclopedie" p. 10 ), 
want "wie het verband der encyclopedie miskent en iedere bijzonde-



104 

re rigting en beoefening wil isoleren, en aldus aan de algemeene ba
sis wil onttrekken, vernedert de wetenschappen en doet ze door het 
gemis aan algemeene groeikracht en bestuur en aan gestadige onder
linge wrijving, allengs of versterven, of ontaarden" (p. 10-11). 
Men dient talenten te verzamelen, die door hun oorspronkelijkheid 
en aanhoudende activiteit in staat zijn de wetenschap verder tot ont
wikkeling te brengen. Bij het opsporen van deze talenten dient de 
staat een actieve rol te spelen, en bijzondere capabele personen in 
staat te stellen zich geheel aan de wetenschap te wijden, zonder dat 
er echter een organisatie der wetenschap van staatswege ontstaat 
(cf. p. 16 ). Bovengenoemde talenten dienen in een verband te wor
den gebracht, en dat wel aan het begin van hun loopbaan, in tegen
stelling met de Instituten of Academies van Wetenschappen gebrui
kelijke procedure (cf. p. 18-19 ), opdat langs deze weg én uitdieping 
van hun individuele wetenschapsbeoefening én breed opgezet onder
ling overleg mogelijk worden. Verschillende geleerden hebben de 
neiging om zichzelf en hun vak als het middelpunt van alles te be
schouwen, anderen kennen er alleen in het grote verband waarde 
aan toe. Door een vereniging als boven aangeduid kunnen beide 
standpunten harmonisch worden verenigd (p. 20-22 ). Zij die zich 
afzonderen, en van geen contact iets willen weten, vervallen tot 
"geleerde waanzinnigheid" (p. 29 ) en "volstrekte onverstaanbaar
heid" (p. 29-30 ). 

Op de bijeenkomsten van de vereniging van geleerden is de ge-
dachtenwisseling het belangrijkste. Met het oog daarop houde men 
mededelingen en voordrachten kort : het is niet nodig, in een mon
deling betoog een onderwerp uitputtend te behandelen. Bij de discus
sie dient het op de allereerste plaats te gaan om de "reine uiteen
zetting van het beginsel . . . . " (p. 36 ), niet om het overreden van 
de tegenpartij, zoals in een politiek debat: "omtrent ieder punt 
blijft de kwestie hangende, uitgezonderd wiskundige demonstratien, 
de eigenlijke wetenschap kent geen uitspraken, waarin men als in 
een vonnis zou moeten berusten haar leven bestaat in bewe
ging en discussie" (p. 36). 

Behalve deze mondelinge vorm van mededeling bestaat er me
dedeling van wetenschap in uitgewerkte vorm op schrift. Zij vormt 
evenzeer een heilige plicht van de geleerde, maar behoeft niet het 
grootste gedeelte van zijn leven uit te maken, zoals bij een kunste
naar voor wie het scheppen van kunstwerken is "een noodzakelijke 
oefening, waardoor de vaardigheid meer volkomen wordt" (μ 44 ). 
De studie van de wetenschapsman is "vermeerdering van eigen ken
nis, en toetsing van hetgeen de stand der wetenschap hem 
aanbiedt" (ibid. ). Ziji.productie wordt beoordeeld "naar de belang
rijkheid der aanwinst met betrekking tot de algemeene wetenschap" 
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(ibid. ). Daarom is rustig overleg bij het samenstellen van iedere pu
blicatie geboden, en overhaastiqgaltijd uit den boze. 

Een belangrijke vorm van mededeling van wetenschap is onder
wijs, (p. 45 ). Een vereniging, als boven geschetst, moet tot het 
geven daarvan in staat worden gesteld, te meer daar goed onderwijs 
zonder een dergelijke "levende vertegenwoordiging der wetenschap, 
in den ganschen omvang der encyclopedie" (p. 50 ) onmogelijk is . 
Ontbreekt dit, dan kan de "weldadige atmosfeer der encyclopedie, 
waardoor de achting voor echt wetenschappelijk streven, en de billij
ke waardering van alle wetenschappen geboren en versterkt kan wor
den" (p. 57 ) niet ontstaan : komt men niet tot "critiek en eigen oor
deel over betwiste of betwistbare punten", maar blijft men steken in 
zuiver utilitarisme. 

Tot slot wijst Bake er nog op dat een dergelijke vorm van echt-
wetenschappelijk onderwijs los moet worden gezien van de door de 
staat gevorderde examina voor bepaalde ambten, aangezien de hier
bij primair om positieve kennis gaat, die niet op de eerste plaats 
door het wetenschappelijk onderwijs moet worden bijgebracht (p. 60 
sqq. ). 

Door Bake is Over de vertegenwoordiging der wetenschap ook 
naar Koning Willem II opgezonden. In een begeleidend schrijven aan 
2 . M. (gedateerd 30 april 1846) vestigt hij de aandacht op het gebrek 
aan samenhang en samenwerking alsmede de versnippering en ver
spreiding der middelen, die bij de openbare inrichtingen ter bevor
dering van hoger onderwijs te signaleren vallen. Met het Instituut is 
Bake niet ingenomen. De vestiging te Amsterdam is ongelukkig, om
dat bijna alle leden hoogleraar aan één der drie rijksuniversiteiten 
zijn. Het doel "bevordering der wetenschapsbeoefening" doet voorko
men, alsof daar op de Universiteiten te weinig aan gedaan wordt en 
schept zo een kloof tussen Instituut en Universiteit. Er moet daaren
tegen tussen deze beide een eenheid bestaan. De taak van de hoogle-
raad ligt op de eerste plaats binnen het instituut. 

Bezwaarlijk lijkt het Bake eveneens, dat de hoogleraar door het 
programma genoodzaakt i s , drie, soms vier vakken voor zijn reke
ning te nemen, die elk afzonderlijk aan één man handen vol werk zou
den geven. Het is zeer aan te bevelen om tot een concentratie van 
middelen te komen en de hoogleraar de kans te geven zich op een on
derdeel van het hoofdvak te specialiseren. Als een concreet voorstel 
tot verbetering, zo besluit Bake de brief, moet Over de vertegenwoor
diging niet worden beschouwd. Het wil slechts enkele principes vast
leggen. 

Op beperkte schaal heeft Bake zijn denkbeeld omtrent een vereni
ging van geleerden kunnen realiseren. In hetzelfde jaar waarin zijn 
boekje uitkwam, richtte hij met assistentie van Jacob Geel een vere
niging op die de leden der literarische faculteit tot kern had en ver-
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der doctoren in de let teren en enige anderen onder haar leden telde. 
We lezen hierover o. a. in een brief van Geel aan de jonge Hamaker : 
(d. d. 22 december 1846) : "Onlangs heeft Bake (en ik heb een handje 
geholpen) eene vereeniging tot stand gebragt die eens in de maand 
vergader t om over Philologica te keuvelen, onderling inventa, twij
felingen, refutatien te berde te brengen en te bediscutieren". In 1851 
bloeide de vereniging n o g . 4 3 ) 

Niet allen in woord, maar ook metterdaad heeft Bake s teeds , 
waar dit hem mogelijk was , de belangen der wetenschap verdedigd. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de moeite die hij deed om aan Cobet een 
doctoraat te bezorgen tegen de wens van Thorbecke en ook eigenlijk 
tegen de str ikte bepalingen in. 44 ) Ook voor wetenschappelijke be
langen buiten de filologie kwam hij op, zoals o. a. te zien i s aan zijn 
bemoeiingen ten gunste van de oprichting van een sterrewacht in Lei
den, waarvoor hij na zijn dood door de astronoom Kaiser express i s 
verbis werd gehuldigd. 4 5 ) 

Een vriendvande in die tijd bestaande regeling der Latijnse scho
len i s Bake, naar het schijnt, a l lerminst geweest. In deze zin heeft 
hij zich ook geuit tegenover Victor Cousin, toen deze tijdens zijn stu
d iere is door Nederland te Leiden bij hem kwam. Bake noemde volgens 
Cousin bij deze gelegenheid het Koninklijk Besluit van 1815 een " r e 
plâtrage" en zei : "Monsieur, il faut tout refa i re â neuf".4θ ) De in
voering van het Staatsexamen in 1845 beschouwde hij a l s een verbete
r ing, en het deed hem oprecht spijt, dat in 1853 weer definitief de 
oude regeling met ius promovendi door de gymnasia zelf van kracht 
werd. Het voorstel van Cobet, in de Academie van Wetenschappen, 
om in een a d r e s aan de minister om herinvoering van het staatsexa
men te vragen, vond dan ook zijn ru ime steun, 4 7 ' die hij bij de 
debatten in de Academie over het voorstel duidelijk onder woorden 
heeft gebracht. Hij geeft als zijn mening te kennen, dat het stelsel 
van volstrekte vrijheid, zoals dat met betrekking tot de toelating tot 
de univers i taire studies in vroeger tijden h e e r s t e , in de practijk on
houdbaar was gebleken en dat men daarom terecht aan de regeling 
van 1815 als bas is heeft gegeven de eis van waarborgen voor een vol
doende kennis- en ontwikkelingspeil van de aspirant-student. De p r a c -
tische uitwerking van deze regeling i s echter volstrekt onvoldoende 
geweest, doordat men aan de afzonderlijke Latijnse scholen, die bij
na al lemaal ui terst gebrekkig waren ingericht, het ius promovendi 
heeft gelaten. De invoering van het staatsexamen in 1845 veranderde 
aan het principe van waarborgen stellen voor toelating tot de univer
siteit n ie t s , m a a r gaf alleen het aanzijn aan een efficiëntere moge
lijkheid tot uitvoering, zorgde e rvoor , dat de in het besluit van 1815 
geprojecteerde controle werkelijk kon plaats hebben. Hierdoor was 
in vergelijking met de toestand daarvoor een beslissend voordeel be-
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reikt, ook al waren niet alle bepalingen rond het staatsexamen van 
1845 onaanvechtbaar. Het was echter veel verkieslijker geweest in 
deze verbeteringen aan te brengen, dan de hele constructie over 
boord te werpen. 

Een laatste kenmerk van Bake' s inzichten over wetenschapsbe
oefening is zijn sterk nadruk leggen op de noodzaak van oorspronke
lijkheid. Hij beschouwt deze zonder meer als de belangrijkste plicht 
van een academisch docent i'Imparem esse gravissimo muneri Aca
démico doctoren),qui totus alienus esset, - suum esse oportere, 
domo afferre, quae expromeret, non mutuo sumere". 48 ) Ook waar
schuwt hij herhaaldelijk tegen te ver gaande navolging van de antie
ken. Op de eerste plaats geldt deze waarschuwing hen, die de Ouden 
op terreinen navolgen, waar dit niet zinvol is en die menen "civilem 
prudentiam esse extremum illud, e veterum illarum civitatum vicis-
situdinibus percipiendam ; aut totum etiam antiquitatis nomen et per-
fectam imaginem, quam velut in vitam revocandam esse". 4 9 ) Ook 
dient men bij de navolging van de antieke stijlvormen zeer veel ma
tiging te betrachten: dat bijvoorbeeld de stijl van Cicero, hoe voor
treffelijk ook, nooit in onze tijd zonder meer geïmiteerd mag wor
den, heeft Bake in zijn verhandeling ' De temperanda admiratione 
eloquentiae Tullianae' aannemelijk trachten te maken. Er moet 
steeds nauwkeurig onderscheid worden gemaakt tussen bewonderen 
en navolgen, en ondanks alle billijke en verschuldigde eerbied en 
bewondering "perperam statuere videntur ii , qui in iisdem, 
quibus ille, generibus scribendi elaborare decreverunt, perfectis-
simum in eo relictum esse eloquentiae exemplum, quod omni studio 
sequantur, si bene dicendi laudem consequi sperent". 5 0 ) Voor de 
hedendaagse welsprekendheid kunnen de redevoeringen van Cicero 
niet meer als model gelden: " ut haud facile perniciosius quid 
excogitar! possit uteris nostris, quam tale exemplum commendare 
i is , qui in forensi senatoriaque eloquentia elaborare decreverint".51 ' 

Platoon wordt door Bake juist om zijn oorspronkelijkheid als 
voorbeeldig aangeprezen : " in hoc potissimum imitandum es-
se Platonem quod neque Socrati se totum addixit, neque cuiquam de 
reliquis omnibus quos summos audiverat doctores, sed nova in qua 
versaretur, opinionum conditione bene perspecta suo ingenio indui
sit, eaque condidit quae universa nemini uni deberet*'. ^ 2 ' 

VI Bake en h e t g e e s t e l i j k l e v e n v a n z i j n t i j d 

Een veellezer kan Bake bepaald niet genoemd worden, zeker 
niet wat betreft de modernere literatuur. Van de Engelsen las hij, 
blijkens de opgave van Bakhuizen van den Brink vooral hun redenaars. 
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bijvoorbeeld B u r k e e n G r a t t a n ; van de Franse auteurs hield hij 
zich bij voorkeur bezig met P a u l L o u i s C o u r i e r . "Zijner ken
nismaking met Duitschers schonk hij een onbepaald uitstel, omdat, 
volgens zijne meening, bij hen het minst de gedachte zich tot die zui
verheid van uitdrukking had gekristalliseerd, welke aan zijn ideaal 
beantwoordde".1 ' De kring van zijn lectuur op vakgebied was,naar 
het schijnt, ook niet bijzonder r u i m , speciaal niet in zijn laatste le
vensjaren. In de voorrede van het vijfde deel van de Scholica Hypom-
nemata verontschuldigt hij zich er voor, dat hij de recente vaklitera
tuur niet heeft kunnen bijhouden : "Ut suum quisque tenet iter, ita ip
se homo sum paucissimorum librorum, non sane quo reliquos super
be contemnam, sed hoc mihi attulit aetas ingravescens ut, mirifice 
delectari solitus veterum assidua consuetudine, non tam cupide re-
quiram familiaritatem cum novissimo quoque contrahendam" (Prae-
fatio p. VI ). Er wordt ons echter van diverse kanten verzekerd, 
dat Bake datgene wat hij wel las, grondig doorwerkte en volkomen be
heerste. 2 ) 

Deze vrij geringe belezenheid in de nieuwere literatuur heeft 
overigens Bake niet verhinderd toch zijn standpunt te bepalen ten op
zichte van bepaalde contemporaine stromingen. Dit gold dan voorna
melijk de romantiek, die vanaf ca 1830 ook tot in de Leidse academi
sche gemeenschap was doorgedrongen. 3 ' In het bijzonder tegenover 
zijn vriend Geel heeft hij herhaaldelijk zijn misnoegen over deze 
kunstrichting laten blijken. Ze kwam z. i. duidelijk in botsing met de 
helderheid en harmonische zuiverheid van uitdrukkingswijze, die hij 
zich als ideaal stelde. 4 ) Waarschijnlijk doelt hij dan ook recht
streeks op de romantiek, wanneer hij in Scholica Hypomnemata ΙΠ 
p. 25 de beoefening der antieke letteren ook noodzakelijk acht "in 
hodiemarum literarum turba et colluvie et strepi tu et tumultu ne 
corrumpi patiamur mentis tamquam sensus eos, quibus rectum et 
decorum quid sit cemimus et iudicamus". 

Voor wijsgerige problemen schijnt Bake in het algemeen weinig 
interesse te hebben gehad? \n De Humanitatis Laude treffen we een 
in algemene termen gehouden oordeel over de recentere wijsbegeer
te aan, dat van vrij weinig waardering blijk geeft : "Philosophia 
quin acute subtiliterque cblatur a mu Iti s qui s dubitai? Sed, dii boni, 
quae deliria propagati Quam horrido conclusionum comitatu stipata 
incedit! Quam devium et molestum et spinosum orationis genus con-
sectatur! Hoc tarnen philosophandi furore, et quodam vanitatis tactu 
colorari longe plurimos, quamvis reluctantes, videmus, quorum 
audiendorum aut etiam legendorum exantlare aerumnam possimus, 
et excerpere utilitatem ; liberalem ^oblectationem, quae perfundat 
animum atque intima caritate devinciat, frustra quaeremus" (p.29-30). 
Aan Luzac schrijft hij op 13 april 1846 over de filosofie : "De blijf die 
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studie houden voor een zeer nuttige exercitie, maar als ze mij -van 
resultaten spreken, moet ik de schouders ophalen" (B. P. L. 1560). 
Platoon is door Bake herhaaldelijk behandeld, maar steeds zuiver 
uit literair oogpunt. Met zijn filosofie hield hij zich niet op. Dat ze, 
zoals van Heusde meende, de meest geschikte wijsbegeerte voor de 
moderne tijd was, kon hij dan ook niet aannemen : "divinam profecto 
esse Piatonis virtutem, nee tarnen nostrae convenire simpliciter 
aetati : alia postular! in hac et ingeniorum eruditione et doctrinarum 
progressu".^ ÍHatoorfsvoortreffelijkheid ligt op de allereerste plaats 
in zijn "ut dicendi, ita cogitandi elegantia".7 ) 

Aan het maatschappelijk en politiek leven heeft Bake een vrij 
druk aandeel genomen. In zijn opvatting van de wetenschap treedt 
zijn maatschappelijke belangstelling al naar voren. Steeds zocht hij, 
waar mogelijk, contact met anderen, zowel in binnen- als buitenland. 
Behalve in de laatste jaren van zijn leven ging hij regelmatig op reis . 
Zo kwam hij o. a. in aanraking met W e l c k e r , B r a n d i s , T h i e r s c h , 
L e t r o n n e , R i t s c h l , E n d l i c h e r , tijdens een reis naar Italië in 
de zomer van 1830 pok met B e n t i v o g l i o en P e y r o n . Op deze wij
ze raakte hij bij de buitenlandse geleerden algemeen bekend en bemind, 
zodat naderhand Bakhuizen v. d. Brink kon zeggen : "waar ik het geluk 
had op mijne omzwervingen met die mannen in aanraking te komen, 
was het voor mij de beste aanbeveling, dat ik een leerling van Bake 
was". 8 ' De strikte afgezonderdheid, waarin Hofman Peerlkamp 
leefde, kon Bake geenszins waarderen. In zijn dagboek laat hij dat dui
delijk blijken ; 9 ' ; verder is in De Vertegenwoordiging der Weten
schap de tekening van de ge leer de, , die alle contact afsnijdt en daar
van de kwade gevolgen ondervindt, wel mede op Peerlkamp geihspi-
ree rá (p. 30 sqq. ). Omdat ook Jacob Geel met veel geleerden rela
ties onderhield - met name in Duitsland - moeten wij tot de conclusie 
komen, dat in de tijd van Bake en Geel de Leidse filologie bepaaldelijk 
wel bindingen bezat met de geleerde wereld in het buitenland en Duits
land. 1 0 ) De strikte afzijdigheid is pas na het optreden van Cobet ge
komen. * 1 ' 

Evenzeer als met de buitenlandse heeft Bake ook altijd met de Ne
derlandse geleerden goede betrekkingen onderhouden. Ook met dege
nen, wier inzichten hij niet kon delen, zoals bijvoorbeeld van Heusde, 
heeft hij steeds op goede voet gestaan. De enige uitzondering vormde 
de omgang met T h o r b e c k e , vanaf 1831 te Leiden hoogleraar in de 
faculteit der rechtsgeleerdheid. Oorzaak hiervan was de stroeve en 
hooghartige houding die deze tegenover zijn collega* s aannam. 12 ) 
Vooral zijn gedrag bij gelegenheid van het doctoraalexamen van С o -
b e t (1840) zette bij Bake veel kwaad bloed. 1 3 ) Zes jaar later heeft 
hij zijn ergernis en afkeer onder woorden gebracht in De Vertegen-
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woordiging d e r Wetenschap, waar hij de "ze ldzame laatdunkendheid" 
schildert van de geleerde die "a l les wat hem van nabij omringt, sma
delijk veracht , die zich v e r r e verheven acht boven alle die nietighe
den en middelmatigheden, tot welke hij door zijnen stand in betrek
king s taat" (p. 29 ). Dat dit op Thorbecke slaat wordt nog waarschijn
lijker, doordat Bake in verband met de hier geschetste wetenschaps
man van twijfelachtig allooi spreekt van een hem kenmerkende "wij
ze van voordragt, die allengs in barbaarschheid verander t , en einde
lijk, met verkrachting van alle noodzakelijke regelen van taal en 
sti j l, stikdonker wordt" (p. 29-30 ). De wat omslachtige wijze van 
zich uitdrukken, die Thorbecke kenmerkte werd door meerderen, 
waaronder bv. Jacob Geel, 1 4 ) weinig geapprecieerd, en had met 
het welsprekendheidsideaal van Bake niet de minste affiniteit. Wan
neer dan ook Thorbecke de levensbeschrijvingen van R. J. Schimmel-
penninck en Wiselius (resp. van de hand van G. Schimmelpenninck 
en van Limburg Brouwer) ook op de stijl r e c e n s e e r t , schrijft Bake 
aan zijn vriend Luzac (5 juni 1845) V" maar de perora t ie ,waar
in over stijl gesproken wordt, deed mij denken aan het oude spreek
woord. Schoenmaker houdt U enz . " Twaalf j a a r la ter wordt weer in 
een brief aan Luzac van 1 maar t 1858 opgemerkt, dat Thorbecke' s 
stijl zich kenmerkt door "bombasterige e x p r e s s i e s , waarmede hij 
tegen taal en gezonde rede zondigt". 1 5 ^ In de a l ler laats te j a ren 
van zijn leven heeft Bake m e e r waardering leren krijgen voor het
geen e r door Thorbecke werd gepres teerd. Dit heeft tot een toenade
r ing tussen beide mannen geleid o. a. hierdoor tot uiting komende, 
dat Bake een exemplaar van zijn uitgave van Cicero ' s De Oratore 
aan Thorbecke als geschenk aanbood. I e ) 

Een belangrijk aspect van Bake' s belangstelling voor maatschap
pelijke vraagstukken vormt zijn vri j intensieve bestudering van de 
economische problematiek van zijn tijd, waarbij zijn in teresse op 
de e e r s t e plaats uitging naar het financiewezen. Hiervan leggen m e e r 
dere publicaties getuigenis af : Gedachten over de publieke schuld 
(1844), Brief aan den Heer Y. D. C. Suermondt, over eenige vragen 
betreffende ons Muntstelsel (1845), Brief aan den Heer Mr C. A. den 
Тех over den Graanwet (1847). 1 7 ' 

Bake heeft zich niet aangesloten bij enige politieke groepering. 
Bij het anti-revolutionaire principe van Groen van Pr ins terer voelde 
hij zich evenmin volledig thuis a l s bij het l iberal i sme van Thorbecke. 
Met Groen heeft hij overigens persoonlijk op zeer goede voet gestaan. 
Van 1817-1823 had deze onder hem te Leiden in de letteren gestu
deerd, en sindsdien i s e r tussen beiden regelmat ig contact gebleven. 
Bij de herdenking van Bake' s veert ig jar ig professoraat in 1855 voerde 
Groen namens de oudleerlingen het woord. Voor Groen' s staatkundi
ge denkbeelden kon Bake begrip en waarder ing opbrengen : e r zich 
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mee verenigen kon hij echter niet. Dit is bv. goed te zien in een 
brief, die hij Groen schreef na ontvangst van diens Ongeloof-en Re
volutie ; waarin we o. a. lezen : "Zoo veel kan ik zeggen, dat ik er U 
geheel in heb wedergevonden, met Uwen eigen voordragt . . . . met uwe 
kennis, met uwe logica en met uw denkbeelden, en wat mij vooral 
lief i s , met uwe vrijmoedigheid. Maar na zoo vele dergelijke geschen
ken van U ontvangen te hebben, die ik telkens gretig doorlees om er 
zeer veel uit te leeren vordert de eerlijkheid van mij dat ik U door 
mijn stilzwijgen niet in den waan laat, als of ik én Uwe beginsels, en 
de toepassing daarvan, geheel tot de mijne maakte".18 ) Met Thor-
becke i s , zoals we zagen, de verhouding vrijwel steeds slecht ge
weest, al had hij wel oog voor diens grote capaciteiten : "Ik acht Thor-
becke zeer hoog om zijne bekwaamheden : niet als mensch: daarvoor 
ken ik hem te goed". 1 9 ) 

VII P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s 

Zoals in de inleiding op dit Hoofdstuk al werd opgemerkt, heeft 
het optreden van Bake een fundamentele verandering teweeggebracht 
in de wijze, waarop de klassieke letteren en daarmee het Grieks tot 
dan toe werden beoefend; een verandering, die aanvankelijk tot Lei
den beperkt is gebleven, maar na verloop van tijd ook aan andere 
universiteiten is gaan doorwerken. In het eerste gedeelte van Hoofd
stuk II hebben wij geschetst, hoe gedurende de achttiende eeuw de 
Griekse studiën in Nederland steeds meer in "filosofisch" vaarwater 
raakten, en minder om wille van henzelf werden beoefend dan ter 
verkrijging van een ethisch-filosofische eruditie. De belangrijkste 
vertegenwoordiger van deze richting is Wyttenbach geweest,!) ) die 
zich, behalve door deze "wijsgerige" opvatting van de Oudheid, ook 
kenmerkte door een absolute bewondering voor de antieke, en speci
aal Griekse schrijvers 2 ' en voor de problemen van zijn eigen tijd 
weinig belangstelling had. Bake heeft in de allereerste jaren van zijn 
loopbaan nog sterk onder Wyttenbach' s invloed gestaan. In het voor
woord tot zijn verhandeling over Poseidonios zegt hij, dat de studie 
der letteren moet dienen om de menselijke geest te verheffen het
geen het beste kan geschieden, door hem in contact te brengen met 
de geschriften van hen "qui excellent! ingenio atque incredibili scien-
tia res divinas at humanas Uteris explicuerunt" (p. 2 ). De studie 
der letteren krijgt hier dus een uitgesproken "wijsgerig" doel. Bake' s 
grote bewondering voor de filosofie alsmede zijn strikt practische 
opvatting van haar klinkt door in de volgende passage "Quum enim 
philosophia a rs vitae sit quid magis ad hominum vitam pertinere 
dicemus, quam hanc ipsam terram, quaeque in singulis ejus partibus 
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eonèpicitur varietatem admirabilem * pulchritudinem? aut quid 
magis philosophiae indagatione dignum arbitramur, quam sive ho-
minum ipsorum indolem, morumque discrepantiam, sive singula-
rum regionum, nationumve vici s situ dine s ab ultimis repetitas tem
poribus?" (p. 11 ) In de Oratio de principum tragjcorum meritis 
wordt Euripides door Bake hemelhoog geprezen. з ) } omdat hij de 
filosofie op het toneel heeft gebracht en bewust in zijn tragedies een 
zedelijke strekking heeft gelegd. 

Korte tijd later echter is door een uitwendige oorzaak zijn hou
ding radicaal veranderd. Deze oorzaak is het contact dat hij in 1815 
en 1816 heeft gehad met de Engelse filologen P e t e r P a u l D o b r e e 
(1782-1825) en T h o m a s G a i s f o r d (1779-1855). 4 ) De beoefe
ning van het Grieks in Engeland werd in die tijd geheel bepaald door 
"an interest in and feeling for style and idiom and metre and a keen 
critical sense". 5 ) Men beperkte zich tot taaistudie en tekstcritiek, 
waarbij verreweg de meeste belangstelling uitging naar het Attisch. 
Waar er studie van oude geschiedenis, wijsbegeerte of kunst werd 
gemaakt, gebeurde dit buiten de kring der vakgeleerden. θ ) De grond
slag van deze richting was gelegd door R i c h a r d B e n t l e y (1662-
1742), grondlegger van de methodische tekst- en woordcritiek in de 
klassieke filologie onder de zinspreuk "Noli librarios solos venerari, 
sed per te sapere aude". 7 ) Zijn werk ademt in vele opzichten de
zelfde geest als de experimentele fysica van Newton, met wie hij 
ook rechtstreeks in contact heeft gestaan. e ' Hij is misschien nog 
meer latinist dan graecus geweest, maar zijn werken op gebied van 
het Grieks - de Epistola ad Millium (1691), de Dissertation on Pha-
lar i s (1697) en zijn studies over Kallimachos, Philemoon en Menan-
dros - zijn ruimschoots in staat geweest "te suggest new possibilities 
in scholarship and to lead others to a deeper and more exact knowledge 
of Greek language and style and a more critical attitude towards the 
records of antiquity". 9 ) Hoewel hij niet in eigenlijke zin een school 
heeft gesticht, heeft zijn invloed bij de grote achttiende-eeuwse Engel
se graecisten sterk doorgewerkt. * 0 J 

Een hoogtepunt in de Griekse studiën in Engeland vormt op het 
einde van de eeuw R i c h a r d P o r s o n (1759-1808). Deze heeft zich 
vooral met Euripides beziggehouden. Het was zijn bedoeling al diens 
tragedies te emenderen en uit te geven, maar van slechts vier stuk
ken is een editie verschenen: Hekabe (1797,18022), Orestes (1798), 
Phoinissai (1799), Medeia (1801). Verder heeft hij zijn aandacht o.m. 
geschonken aan Aischulos, Aristophanis, Athenaios en de lexicogra
fen Suidas, Hesuchios en Photios ; zijn aaDtekeningen op deze auteurs 
zijn meest na zijn dood door leerlingen uitgegeven. Van Aischulos 
vërècheen een editie in 1795 en 1806, door allerlei omstandigheden 
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zonder voorwoord en critisch apparaat. 1 1 ) Porson' s verdiensten 
liggen vooral in zijn grote kennis van de metr iek , 1 2 ) zijn trefze
kerheid bij het maken van conjecturen en zijn fijn stilistisch aanvoe-
lingsvermogen : "He seemed to be gifted by nature with a sure sense 
of what an Athenian would have regarded as good Greek". 1 3 ' Voorts 
imponeerde hij door zijn eerlijkheid, onbaatzuchtigheid en niets ont
ziende liefde voor de waarheid. Onbarmhartig trad hij op tegen hen, 
die deze naar zijn mening moedwillig aantastten, maar anderzijds 
liet hij aan werkelijke verdiensten van anderen alle eer. Ook schroom
de hij niet voor eigen vergissingen ruiterlijk uit te komen. Bovendien 
was zijn belangstelling niet eenzijdig op de Oudheid gericht, maar 
ook op de Franse en Engelse letterkunde, van welke hij goed op de 
hoogte was. Voor poëzie had hij een fijn oor ; verder bezat hij onmisken
bare gaven als Engels en Latijns stilist en een uitgesproken aanleg 
voor satire en ironie. Door al deze eigenschappen heeft Porson on
danks zijn somtijds onhebbelijk optreden en zijn drankzucht grote in
vloed uitgeoefend. Te Cambridge, waar hij had gewerkt, is een "Por-
sonian School" ontstaan, die in de geest van de grote meester voort-
arbeidde en zich meer in het bijzonder bezighield met het publiceren 
van zijn talrijke inédita. Een der meest vooraanstaande leden van de
ze "school" was Dobree, met wie Bake in 1815 kennismaakte. Gaisford 
had, daar hij te Oxford had gestudeerd, minder rechtstreeks met Por
son te maken gehad, maar beoefende de wetenschap toch op analoge 
wijze. 

Door de omgang met deze beide geleerden, die hem vooral ook 
de figuur van Porson nader brachten, is Bake tot een nauwkeuriger 
studie der klassieke talen gekomen. In de Oratio de custodia veteris 
doctrinae et elegantiae heeft hij aan zijn veranderd inzicht uiting ge
geven. De beoefenaar der oude letteren zal zich op de taal moeten 
richten, haar moeten doorgronden tot in haar fijnste nuances : "itaque 
ne minutissima quidem negliget, verborum formas, terminationes, 
syllabarum numerum et sonum, literarum vocumque concursum et 
disjunctionem : in ipsa orationis continuatione, cum ad partículas 
quae dicuntur, attendet, quibus sublatis, exuitur prope omni venustate 
oratio, amittitque molle illud et quasi humidum, quod in perfectis ar-
tificum operibus admirabantur veteres : turn verborum et copiam et 
compositionem spectabit, unde triplex illa bene scribendi laus exstiüt, 
ut in alio genere tenuis et sicca, in alio temperata et modica, in alio 
item gravis et copiósa cerñeretur oratio. Quid? singulorum vocabulo-
rum notationem non modo non repudiabit, sed in primis studiose in-
dagabit : quorum quidem diuturno et tralatitio usu, ac prava consue
tudine, id factum esse videmus, ut quasi mortua quaedam signa ad 
vivam cogitationem communicandam adhibeantur, propriam ac nativam 
vim amiserint" (p. 17-18 ). Daarnaast moet de filoloog critisch ten 
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opzichte van de overgeleverde tekst staan en haar verbeteren, waar 
ze is bedorveni".. . . . sed emendet quoque necesse est, et ad since-
ram integramque formam restituere conetur" (p. 18 ). Veelzijdig
heid i s , op zich zelf gezien, een zeer groot goed, maar voor de be
oefenaar der oude letteren niet noodzakelijk (p. 14 ). Tegenover de 
wijsbegeerte neemt Bake ook een veel gereserveerder standpunt in : 
"praecepta philosophiae" en "historiae exempla" zijn niet voldoende 
om de "semina virtutis", bij ieder mens in kiem aanwezig, tot ont
wikkeling te doen komen (p. 21 ). Weliswaar is de studie der oude 
letteren in hoge mate vormend, niet echter door de zedelessen,wel
ke zij biedt, maar door de onvergelijkelijk schone vorm van de an
tieke geschriften : "in veteribus literis tantum praestare formam 
affirmo, ut, ea si tollatur, non videam, quid tanti earn disciplinam 
faciamus, quanti ab omnibus fieri videmus" (p. 15 ). 

In feite hebben we in deze oratie al datgene, wat later het meest 
kenmerkend voor de "Leidse" klassieke filologie zal worden: een 
vernauwing van het belangstellingsveld tot grammatica en tekstcri-
tiek en een critische instelling ten opzichte van het overgeleverde. 
Aan de "filosofische" opvatting der oude letteren heeft Bake een ab
rupt einde gemaakt. De klassieke schrijvers worden, los van wijs-
gerig-ethische^premissen, op critisch- analytische wijze bestudeerd, 
waarbij de vorm, dus taal en stijl, absolute prioriteit geniet. Op de 
onvergelijkelijke schoonheid van deze taalvorm berust ook in wezen 
de intrinsieke waarde der antieke literatuur ; niet op de inhoud. Ten 
aanzien hiervan heeft de moderne tijd zich te ver ontwikkeld om van 
de Ouden nog veel te kunnen leren. 

De rede van Bake vormt niet alleen een keerpunt in de beoefe
ning, der oude letteren, maar is ook in breder verband belangrijk. 
In haar hebben we namelijk een der eerste verdedigingen van een 
critisch-analytische methode van onderzoek in een tijd, die op de 
eerste plaats oog had voor algemene lijnen en grote verbanden en 
voor zorgvuldige en methodisch analyse weinig gevoel aan de dag 
legde ; bovendien de wetenschap principieel dienstbaar achtte aan 
het nut en de zedelijke verheffing van de mens. Bake' s redevoering 
vormt in feite reeds een aanloop naar het criticisme van na 1840. 

Bake heeft in zijn grammatisch-critische opvatting van de stu
die der oude letteren niet lang alleen gestaan. In 1822 werd P e t r u s 
Hofman P e e r l k a m p (1786-1865) als opvolger van Borger tot 
hoogleraar in de letteren en geschiedenis benoemd, en in hetzelfde 
jaar kwam J a c o b G e e l (1789-1862) naar Leiden als tweede biblio
thecaris aan de Universiteitsbibliotheek. In hen heeft Bake twee me
destanders op filologischígebied gevonden, die de nieuwe richting 
mee vorm hebben helpen geven. Zelf beschomutai ze zich overigens 
in het geheel niet als een nieuwe richting. Ze zagen zichzelf als de 
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voortzetters van de traditie der grote achttiende-eeuwse Leidse fi
lologen, van Hemsterhuis, Valckenaer en Ruhnke.- Daarom schreven 
ze in het voorwoord van de Bibliotheca Critica Nova : "Nos patriam 
intelligimus nostram, Batavamque in primis iuventutem, quam non 
alieni s aut peregrinis industriae exemplis, sed nostris domesticisque 
eruditionis monumenüs, quibus inde a renatis uteris hae regiones 
illustratae sunt ad avitae gloriae aemulationem cohortari et impel
lere decrevimus".1 4 J Speciaal Geel en Bake voelden zich in zeer 
sterke mate met hun grote voorgangers verbonden. Eerstgenoemde 
zorgde voor de uitgave van Tib. Hemsterhusii animadversionum in 
Lucianum appendix (1824) en van Anecdota Hemsterhusiana (1825). 
Van Ruhnke gaf hij Scholia in Suetònii vitas Caesarum in het licht ; 
zijn editie van Euripides' Phoinissai is als een apologie van Valcke
naer bedoeld. Bake wilde door zijn editie van Apsines en Longinos 
op de eerste plaats de ontdekkingen van Ruhnke aangaande deze au
teurs tot hun recht laten komen. Ondanks dit gevoel van respect en 
verbondenheid bestaan er toch. diepgaande verschillen tussen Hem
sterhuis en zijn volgelingen en Bake с. s. Eerstgenoemden hebben 
een ruime opvatting van de filologie, welke verwantschap toont met 
die van Wolf c. s. ^ 5 ' , terwijl laatstgenoemden zich tot enkel taai
studie en tekstcritiek beperken. Deze beperktheid is niet bij allen 
even sterk aanwezig. Jacob Geel bijvoorbeeld heeft meerdere ma
len getoond, dat hij beslist wel buiten de grenzen van grammatica 
en tekstcritiek kon treden. We doelen dan niet alleen op zijn literai
re werk, maar ook op stukken als Kort overzicht van de Loop der 
Grieksché Letterkunde te Alexandria met eene Proeve van het Hel
dendicht van Apollonius Rhodius over den Argonauten-togt (1819), i e ) 
Historia critica Sophistarum qui Socratis aetate Athenis floruerunt 
(1823), Over den gang van het onderzoek in Oude Geschiedenis en 
Letterenen deszelfs grenzen (1829). Het Delphisch Orakel (1832),17 ) 
Het Blijspel bij de Grieken (1838), i b 'die bewijzen, dat hij ook bij 
de oude letteren zelf zijn studies breder opzette. Hij kon dan ook 
waardering opbrengen voor de Duitse Altertumswissenschaft. Zo 
zegt hij in de brief aan Welcker over de Palinodia van Stesicho-
ros-9?"Longa querela est, Welckere praestantissime, multaque iam 
dicta sunt in utramque partem sine magno eventu. Mihi quid videa-
tur, paucis verbis aperiam : quod sive recto iudicio sive errore 
dixero, dixisse iuvabit. Nimirum aicupandum et rodendum esse i i s , 
qui utrumque rite faceré sciant, quique artificium hoc ignorantes 
spemant, hos facessere iubendos. Vos Germani, quotquot Antiqui-
tatem vere interpretamini, pergite : nos Batavi pro nostris viribus 
iuvabimus". Uit deze regels spreëkteen stemming van: laat ieder 
de filologie overeenkomstig zijn eigen aanleg beoefenen. In een 
toast, op het Filologencongres te Bonn, in 1841, bracht Geel hulde 
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aan "de Duitsche philologie, als de zoodanige, die met handhaving 
der Oud-Nederlandsche methode, de wetenschap op breeder basis 
opgetrokken en nader gebragt had aan de behoeften van het leven. ̂ 0 ' 

Bij Hofman Peerlkamp ligt de situatie volslagen anders. Hij is 
niet, zoals Bake en Geel. op de eerste plaats classicus, maar min
stens evenzeer historicus. Zijn leeropdracht omvatte de Historia 
Universalis, en een niet onaanzienlijk gedeelte van zijn wetenschap
pelijke publicaties ligt op historisch t e r r e in . 2 1 'Wat hij op gebied 
van de oude letteren het licht heeft doen zien, is vrijwel uitsluitend 
tekstcritiek. Zijn voornaamste studieobject is hierbij de Latijnse 
poëzie geweest: zo heeft hij tekstuitgaven verzorgd van de Oden ~ 
van Horatius ( 1834, herziene druk 1862), de Aenel's van Vergilius 
( 1843), van Horatius de Epistula ad Pisones ( 1843) en de Satiren 
( 1863), postuum nog een editie met commentaar van Propertius 
IV 11. Het meest bekend zijn de uitgaven van Horatius, en dat voor
al door het grote aantal verzen, dat Peerlkamp als onecht meende 
te moeten schrappen. Reeds geruime tijd voor het uitkomen van de 
Odeneditie gaf hij als zijn mening te kennen, dat er in Horatius' 
oeuvre talrijke interpolaties schuil gingen: "Qui tritas aures in il-
lis notandis longo usu acceperit, sentiet hodie quoque multos ver
sus pro Horatianis accipi, quos Grammatici, sive ad supplendas 
lacunas sive aliis de causis confixerint",22 ^ maar "uno alteroque 
hinc illinc eiecto" zag hij "sententiam fieri perspicuam et meliorem, 
orationem magi s Latinam et augeri plerumque nativam illam ve-
nustatem, qua poëtae aetatis Augustae censentur".2 3 ' Aan de be
studering der antieke cultuur schijnt Peerlkamp geen aandacht te 
hebben besteed. Opmerking verdient, dat Peerlkamp, ondanks zijn 
critische methode, nog meerdere zeer ouderwetse trekken in zijn 
wetenschap laat zien. Zo heeft hij zich - waarschijnlijk op voor
beeld van zijn leermeester Ruardi24 ) - zijn hele leven actief be
ziggehouden met het maken van Latijnse verzen. In hoge mate in
teresseerde hij zich ook voor de geschiedenis der Latijnse poëzie 
in Nederland waarvan zijn boek Liber de vita, doctrina et 3aculta-
te Nederlandorum, qui carmina latina composuerunt (Harlemi 1838) 
een neerslag vormt» Ook zijn Horatiuscritiek ademt nog de geest 
van het verleden: Horatius is voor Peerlkamp de volmaakte, klas
sieke dichter, de "cultissimus, purissimus elegantissimus poëta", 
die niet falen kan. 2 5 ) . Eenzelfde oordeel had ongeveer tweehon
derd jaar tevoren ook de Franse humanist F r a n c o i s G u y e t 
(1575-1655) naar voren gebracht.26 ) Peerlkamp heeft minder ge
makkelijk dan Bake en Geel afstand kunnen doen van de voorbeeldig
heid naar inhoud der oude schrijvers;in zijn critiek steekt naast 
een flinke portie rationalisme ook nog een groot stuk oudhumanis-
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t isch c lass ic i sme . 

Zoals gezegd brengt Bake reeds in zijn Oratio de custodia v e 
t e r i s doctrinae et elegantiae ideeën naar voren, die niet meer het 
s tempel dragen van het optimistisch rat ional isme der ee r s t e helft 
van de negentiende eeuw, maar al vooruitwijzen naar het c r i t i sch-
wetenschappelijk denken van na 1840. In la ter ja ren tekent deze 
"wetenschappelijke" instelling zich bij hem nog veel duidelijker af. 
In dit verband moet vooral worden gewezen op de waarde , die hij 
aan wetenschap in het algemeen hecht en op de inspanningen welke 
hij zich heeft getroost om wetenschapsbeoefening te bevorderen. 
Opmerking verdient hierbij zijn wijzen op het zedelijk verheffende 
karakter van "afgetrokken en diep wetenschappelijke studiën" .2 7 ) 
Zijn oordeel over de waarde der klassieke studies sluit hierbij aan: 
deze i s vooral gelegen in denkscholing, in oefening van het ve r 
stand om de waarheid te leren zien. Wel het duidelijkste brengt 
Bake dit tot uitdrukking in de reeds op p. \92 aangehaalde 
passage uit de Redevoering over de Philologie , waarin wordt ge
zegd, dat het vers tand zich het beste kan oefenen "in het vri je en 
strenge onderzoek naar eene diep verborgen waarheid" door studie 
van de filologie "met haar geheel onzijdig object, behoorende tot 
eene wereld en eene maatschappij , die niet meer de onze i s - met 
hare krit iek en in terpre ta t ie , die geen ander doel kunnen hebben 
dan waarheid, die elk vooroordeel en elke dweeperij , zelfs die met 
haar eigen object, van zich afwerpen". De Oudheid i s geen levens
ideaal of bron van wijze zeden spreuken, maar het ideale object 
voor cr i t i sch onderzoek. Iedere ongemotiveerde voorkeur is uit 
den boze: " . . . . melioribus copiis tuenda maiorum fama quam 
caeca et inert i admirat ione". Deze woorden treffen we aan in het 
voorwoord op het ee r s te deel der Scholica Hypomnemata;we zien 
er in weer tot uiting komen de sterke verbondenheid met het roem
rijke voorgeslacht , dat zijn voortreffelijkheid op de ee r s t e plaats 
dankte aan zijn cr i t i sche instelling. Een ander teken van Bake' s 
zin voor wetenschappelijkheid ligt opgesloten in zijn nadrukkelijke 
e is tot oorspronkelijkheid. 

Ter beoordeling van Bake' s concrete betekenis voor de studie 
van het Grieks komen vooreers t de uitgave van Apsines en Long-
inos en de verhandeling over Poseidonios in aanmerking, daarnaast 
enkel stukken uit de Scholica Hypomnemata.Het belangrijkste h ie r 
uit lijkt ons wel de uitgave van Apsines en Longinos. Van de 
Τέχνη 'Ρητορική van laatstgenoemde heeft Bake 
a l s e e r s t e een bruikbare tekst geleverd, voor Apsines i s zijn uit
gave van belang, omdat e r voor het e e r s t gebruik is gemaakt van 
de lezingen van Cod. Par. A, verreweg het beste handschrift. 
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In de editie van Spengel 2 Ö ' is Cod. Par. A nog systematischer 

benut. De "editie " van Poseidonios heeft in ieder geval historische 
waarde als een eerste poging om een idee te geven van de werkzaam
heden van deze zo belangrijke Hellenistische wijsgeer en geleerde, 
zoals ook Reinhardt opmerkt: "Bake' s Fragmentsammlung war für 
seine Zeit nicht schlecht. Sie ist als veraltet verachtet worden, a-
ber wäre sie 1910 erneuert worden, so wäre sie viel unbrauchbarer 
als sie ist ".30 ) Van Bake' s niet zeer talrijke opstellen over Griek
se literatuur in het algemeen zijn de verhandelingen over de Sokra-
tische dialoog 31 ) en over de verhouding tussen Platoon en Isokra-
tes 3Z ) de moeite van het lezen ook nu zeker waard. Soms vinden 
we hierin zeer juiste opmerkingen, bijvoorbeeld over de datering 
van de Phaidros van Platoon, die door Bake als een der latere dialo
gen wordt beschouwd.33 ) Ook heeft hij reeds vermoed, dat de op 
naam van Aristoteles staande Τέχνη προς 'Αλέξανδρον 
eigenlijk van Anaximenes van Lampsakos afkomstig is. 34 ) Bake' s 
tekstemendaties, die wat betreft het Grieks hoofdzakelijk betrek
king hebben op de Attische redenaars zijn van minder betekenis. Ze 
zijn wat minder radicaal van opzet dan die van Peerlkamp - Bake 
was nu eenmaal van huis uit een voorzichtig man - maar desalniet
temin moeten we Bakhuizen van den Brink bijvallen, waar hij schrijft, 
dat "die uitleggingen en gissingen minder schitteren door diep in
dringen in den geest des redenaars of door veelomvattende kennis 
van het algemeen spraakgebruik zijner tijdgenooten, dat volgens 
Bake' s onderstelling, vooral in aanmerking had moeten komen, dan 
door de scherpzinnigheid des uitleggers". 3 5 ) Veelal zijn deze ver
beteringen ook volkomen los van de handschriftelijke overlevering 
ontstaan: Bake hechtte bij de critiek aan handschriften tamelijk wei
nig waarde. з ) Bake' s aandacht bij het bestuderen der Attische 
redenaars was vooral gericht op de Antiquiteiten, op de staatsin
richting en het rechtswezen. Volgens Bakhuizen van den Brink heeft 
hij zich tot deze studie vooral aangetrokken gevoeld door zijn anti
democratische instelling, waarbij hij door zijn analyses van het 
staatkundig leven van Athene inzicht wilde krijgen in de uitwassen 
van een onbeperkte volksregering. 3 7 ' O. i. echter moet ook de in
teresse voor rechtskundige en economische vraagstukken, welke 
Bake eigen was - naast classicus is hij zich altijd ook jurist blijven 
voelen - hem er toe hebben gebracht, de Griekse Antiquiteiten, die 
bovendien onder zijn leeropdracht vielen, nader te onderzoeken. 
Tot studies van grotere omvang op dit gebied is het niet gekomen: 
bijna alles is detailonderzoek, veelal naar aanleiding van tekstplaat
sen uit de Attische redenaars, soms van inscripties. Hij komt hier
bij herhaaldelijk in conflict met B o e c k h e n S c h ö m a n n , i n die 
jaren de grote mannen in Duitsland voor de studie der Griekse 
staatsinstellingen. Al kan zijn werk in betekenis niet met het hunne 
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worden gelijkgesteld, op meerdere punten heeft Bake van een goed 
inzicht in de materie blijk gegeven en komen zijn resultaten over
een met de huidige stand der wetenschap. Wij kunnen dit bv. zien 
aan zijn studies over de Atheense Νομοθέτοα een der onder
werpen, waar hij zich het meest in heeft verdiept. Terecht is door 
Bake het ontstaan van dit college bepaald op kort na de verdrijving 
der Raad van Vierhonderd (411), terecht ook heeft hij als de taak 
ervan op de eerste plaats de νόμων διόρθωσις beschouwd. 
Een rechtbank in de eigenlijke zin van het woord was het ook niet, 
al heeft de behandeling der voorstellen tot wetswijziging, die voor 
de Nomotheten plaats had, wel iets van een rechtsgeding gehad. De 
Βουλή had ook geen zeggingsmacht over wat er werd behandeld. Niet 
houdbaar alleen is Bake' s stelling, dat de besluiten van de Nomo
theten een γραφή παρανόμων verder uitsloten.3 ) Zijn ar
gumentatie hier geeft een goede indruk van het te ver gaande ratio:— 
naliseren, waaraan Bake zich bij zijn critiek wel eens schuldig 
maakte: "Omnino vana et inutilis fuisset Nomothetarum potestas, 
et totius illius instituti auctoritas,si auctor eius legis quam isti 
accepissent, in aliud iudicium vocari potuisset, eaque lex denuo 
tolli".3 9) 

Meer echter nog dan door zijn publicaties heeft Bake de zaak 
der Griekse studiën gediend door zijn werkzaamheid in het alge
meen. Hierbij moet in de eerste plaats worden gewezen op zijn cr i -
tische methode,waardoor de filologie - en dus ook het Grieks - werd 
losgemaakt van de wijsbegeerte en weer object van zelfstandig we
tenschappelijk onderzoek kon worden. Verder is Bake' s onverpoos
de stimuleren tot wetenschapsbeoefening, bevordelijk voor de stu
die van het Grieks geweest, evenzo zijn pogen om, in samenwer
king met zijn vriend Jacob Geel, de klassieke studiën zo goed mo
gelijk te organiseren. Daar bovendien Bake zowel als Geel de kunst 
verstonden, zich bij hun studenten geliefd te maken, en op deze 
wijze ongemerkt hun ideeën ingang te doen vinden, ontstond lang
zamerhand een school van aanhangers der critische filologie, die 
meende, de traditie der grote achttiende-eeuwers voort te zetten. 
Cobet zal van deze school het hoogtepunt vormen en daarmee te
vens het hoogtepunt van de studie van het Grieks in Nederland ge
durende de negentiende eeuw. 40 )Door Bake en Geel vond hij te 
Leiden echter de bodem voorbereid. Daarom mogen wij conclude
ren, dat het optreden van Bake zeker indirect voor het Grieks in 
Nederland van grote betekenis is geweest, al heeft zijn eigen we
tenschappelijke werkzaamheiderzich maar gedeeltelijk op gericht. 

Tenslotte moeten wij ons nog een ogenblik bezighouden met 
twee - overigens van elkaar afhankelijke - getuigenissen over Ba
ke van recente tijd. De eerste vinden wij in de dissertatie van 
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M a r t h a H a m a k e r over Jacob Geel. Ze zegt daarin (p.35-36): 
"Uit het Dagboek van Bake blijkt dan, dat voor hem het begrip philo
logie onafscheidelijk is verbonden met de t a a l - monumenten der 
Grieksch-Romeinsche Oudheid; door de bestudeering daarvan zoekt 
hij bevrediging van aesthetische allereerst, maar ook van ethische 
verlangens. Bake is een dienaar der schoonheid ; hij stelt zijn intel
lect in haar dienst en hoopt daardoor de kunst der o r a t i e te ver
werven. Uit deze artistieke opvatting van het wezen en doel der phi
lologie vloeit vanzelf Bake' s enge begrenzing dier studie voort". 
Door J. G. G e r r e t z e n wordt in Schola Hemsterhusiana dit citaat 
overgenomen met als commentaar : "Hiermede keert Bake dus weer 
naar het oude standpunt der eloquentia terug" (p. 125 noot 2 bij "ora
tie"). Op beide plaatsen wordt o. i. een minder juiste voorstelling 
van zaken gegeven. Voor Bake gaat de betekenis van de studie der 
letteren veel verder dan "de bevrediging van aesthetische verlan
gens"; zij is gelegen in de vorming van het denken.41 ' Ook mag 
zij niet los gezien worden van Bake' s opvatting van de taal. De taal 
maakt volgens hem de gedachte tot gedachte, ja, is de gedachte zelf. 
Zonder taal is werkelijk denken onmogelijk. Wanneer de taal -zuiver
der, beter i s , moet dit ook consequenties hebben voor de gedachte. 
4 2 ) Deze zuiverheid is volgens Bake in bijzondere vorm te vinden 
in het Latijn en vooral het Grieks; 4 3 ' daarom verdienen deze ta
len bestudeerd te worden. Dit moet echter critisch geschieden : van 
blinde navolging wil Bake niets weten. Door deze critische instelling 
kan er bij hem ook geen sprake zijn van een terugkeer naar het oud-
humanistische eloquentie-ideaal, zoals Gerretzen wil doen voorko
men. Bake heeft zich wel met bijzondere voorkeur in Cicero verdiept, 
maar in zijn verhandeling De temperanda admiratione eloquentiae 
Tullianae 4 3 ) nadrukkelijk tegen overdreven navolging gewaarschuwd. 
Steeds heeft hij de hoogste waarde toegekend aan oorspronkelijkheid 
en eigen onderzoek. Zodoende heeft hij zich geen aanhanger van het 
Oudhumanistische verleden getoond, maar een progressief man, die 
in de tijd,dat de meeste landgenoten onder leiding van van Heusde 
nog het vaag-optimistische, vaag-ethische nuttigheidsstreven der 
Verlichting huldigden, al was vervuld met de geest van analytisch-
streng-wetenschappelijk onderzoek, zoals die na 1840 algemeen zou 
gaan heersen. Wetenschapsbeoefening - en dat in de breedste zin 
des woords - was voor hem alles. Zijn omvangrijke beschouwingen 
over hoe zij het beste kan worden georganiseerd zijn ook nu nog lees
baar, en soms zelfs leerzaam en actueel, bijvoorbeeld waar wordt 
gesproken over de samenhang der wetenschap en de noodzaak van 
onderling contact der onderzoekers. In hoge mate van belang is ook 
Bake' s opvatting van de taal : door zijn identificatie van taal en den
ken en door zijn overtuiging, dat wij onszelf pas in de taal leren ken-



121 

nen, is hij zijn tijd ver vooruit geweest.45 ' Wat hij in de Oratie de 
Humanitatis Laude en de Redevoering ten betooge dat de Welspre
kendheid ten onregte onder de kunsten gerangschikt wordt over de 
taal heeft gezegd, heeft wellicht van al zijn werk de grootste blijven
de waarde. Invloed van betekenis heeft het echter niet gehad. Door 
Cobet wordt weliswaar aangenomen, dat er tussen taal en gedachte 
een zeer nauwe band bestaat, maar als middel tot diepere zelfken
nis en rijkere zelfexpressie interesseert de taal hem niet: zij is 
voor hem uitsluitend communucatiemiddel. De door Bake verde
digde eenheid van vorm en inhoud heeft in de literatuur bij ons pas 
met de Tachtiger Beweging definitief het pleit gewonnen - in de klas
sieke filologie zeker niet eerder. Dat Bake niet op het verleden ge
oriënteerd was, blijkt ook uit zijn positieve waardering van het 
Nederlands als academische taa]47 ' en uit zijn ontevredenheid o-
ver de regeling van het gymnasiaal onderwijs van zijn t i jd.4 8 ' Om 
al deze redenen is Bake bepaaldelijk niet voldoende gekarakteri
seerd door een uitspraak als die van Polak: " . . . . een nette(n), sier
lijke (n) soliede(n), iewat sceptische geaarde(n), koel redeneeren-
den(n) geest met tamelijk matten vleugelslag, wiens eerzucht klaar
blijkelijk oneindig verder reikte dan zijn vermogens". 4 9 ' Met Ja
cob Geel is hij de baanbreker voor een nieuwe richting in de studie 
der Oudheid - iemand als Cobet is niet zonder hem te denken. En 
in zijn werk vinden we op diverse gebieden denkbeelden, waarmee 
hij duidelijk boven zijn tijdgenoten en gedeeltelijk ook het nage
slacht uitsteekt, en recht heeft op onze blijvende waardering. 

o-o-o-o-o-o-o-o 
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E L I A S A N N E S B O R G E R 

Tot de hoogleraren in het Grieks, die in de door ons behandelde 
periode te Leiden werkzaam zijn geweest behoort ook E l i a s A n n e s 
B o r g e r , die in 1817 samen met Bake tot opvolger van Wyttenbach 
werd benoemd met als leeropdracht Grieks en Algemene Geschiede
nis. Hij is echter als zodanig nauwelijks drie jaar in functie geweest, 
en omdat hij verder veel meer theoloog en historicus is geweest dan 
klassiek filoloog, lijkt een korte behandeling voldoende. 

E l i a s A n n e s B o r g e r is op 26 februari 1784 te Joure gebo
ren en werd op 14 september 1801 te Leiden als student in de theolo
gie ingeschreven. Hij sloot in 1807 zijn studies af met een disserta
tie over de brief aan de Galaten. In datzelfde jaar nog werd hij 
tot lector in de gewijde uitlegkunde benoemd. Zijn inaugurele oratie 
handelde De modesto et prudenti S. S. interprete. In 1811 werd hij 
buitengewoon hoogleraar, 'г ' in 1815 gewoon hoogleraar met onver
anderde leeropdracht. In 1817 ging hij mede wegens ondervonden 
moeilijkheden in de theologische faculteit over naar de faculteit der 
letteren als medeopvolger van Wyttenbach. In zijn inaugurele rede 
sprak hij De historiae doctore Providentiae divinae administro. Hij 
stierf op 12 oktober 1820. In zijn exegese stelde hij zich op een ge
matigd vrijzinnig standpunt, hetgeen hem in conflict bracht met zijn 
orthodoxe collega en vroegere beschermer J o h . v a n V o o r s t . 3 ' 
Als kanselredenaar had hij een zeer grote faam.4 ' Van zijn af
keer van Kant en het Duitse Idealisme legde hij getuigenis af in zijn 
Disputatio de mysticismo (Haarlem 1819).5 ) Ook als dichter ver
wierf hij zich bekendheid (de Ode aan de Rijn! ). 

Van Borger* s werken is voor ons alleen zijn dissertatie van 
enige betekenis. Het werk bestaat uit drie delen, Prolegomena 
(p. 4-37), Animadversiones Criticae (p. 38-77) en de eigenlijke In-
terpretatio (p. 78-399 ). In de Prolegomena komen achtereenvol
gens ter sprake de bewoners van Galatië (p. 4 - 6), de christenge
meente der Galaten (p. 7-12 ), de "turbatores Ecclesiae Galata-
rum" (p. 12-19), waaronder vooral degenen vallen, die de besnij
denis en het onderhouden van de Mozai'sche Wet voor de Christenen 
verplicht wilden stellen (p. 12-13 ), de inhoud van de brief (p. 19-24) 
en de plaats en tijd van ontstaan (p. 25-37 ). De Interpretatie 
schenkt vrij veel aandacht aan taalkundige kwesties. Zo vinden we 
in het begin al (Cap. I vs. 1) naar aanleiding van Παύλος άπό-
σ τ ο λ ο ς , ούκ ά π ' ανθρώπων ουδέ δ ι ' άνθρωπου 
άλλα. δ ι ά . Ί η σ ο ϋ Χρίστου , een uitgebreide verhande
ling over het'gebruik van άπό en υπό . In vs. 4 (cf. p. 81 
sqq. ) spreekt Borger over αμαρτία ι hetgeen ζ. i. zowel 
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abstract T'iondieheid") als concreet ("zonde") kan worden opgevat. 
Έξοαρεΐσθοα in hetzelfde vers betekent "vindicare", "l i
berare". De woorden έν y á p t f t in vs. 6 brengen Borger ertoe 
omstandig in te gaan op het verwisselen van el ς en έν in het la
tere Grieks (p. 85,g ). Alle uitspraken worden met een overvloed 
van bewijsplaatsen toegelicht. Vandaar kan Chr. Sepp spreken van 
"een getuigenis van belezenheid in de klassieke literatuur waardoor 
onze verbazing wordt opgewekt" en behoudt Borger' s arbeid "als 
hulpmiddel bij de interpretatie ook nu nog wezenlijke waarde", β ) 
Voor de studie van het Grieks echter is zijn figuur van weinig im
portantie. De publicaties, die hij na zijn afscheid van de theologi
sche faculteit het licht heeft doen zien, liggen allen op het terrein 
van de geschiedenis. 7 ) Bovendien heeft zijn professoraat te kort 
geduurd om van enige invloed op de studenten te kunnen zijn geweest. 

-o-o-o-o-o-
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С. G. С О В Е Т 

I L e v e n 

C a r e l G a b r i e l C o b e t i s op 28 november 1813 te Parijs 
geboren als zoon van Joannes Cobet en Marie Bertrand.1 ) Zijn va
der was commies aan het algemeen departement van oorlog te Pa
rijs. 2 * Zeer spoedig na de geboorte van zijn zoon is Cobet sr. 
naar het weer zelfstandig geworden Holland teruggekeerd, waar hij 
eerst aan het departement van Waterstaat en Publieke Werken, en 
na de opheffing daarvan in 1820, op het departement van Binnenland
se Zaken werkzaam was. 3 ) Carel Gabriel kreeg zijn eerste oplei
ding op de school van het Nut van het Algemeen. In mei 1827 werd 
hij leerling van de Latijnse school, waar toen J . K a p p e y n e v a n 
de C o p p e l l o - * ) rector was. Dit gebeurde vooral op raad van 
Ds. Sluiter, de predikant bij wie hij ter catechesatie ging. Deze 
meende namelijk, dat de jonge Cobet een uitstekend predikant zou 
kunnen worden, en wist met het oog daarop hem een studiebeurs 
te bezorgen. In verband hiermee werd Carel Gabriel, nadat hij de 
Latijnse School had afgelopen, op 7 mei 1832 als student in de theo
logie aan de Leidse Universiteit ingeschreven. Hij toonde echter 
van het begin af veel meer belangstelling voor de letteren dan voor 
de godgeleerdheid. In de loop van 1835 is hij dan ook formeel van 
studie veranderd en op 11 december 1835 legde hij magna cum laude 
het candidaatsexamen in de letteren af. 5 ' 

In ditzelfde jaar 1835 valt Cobet1 s eerste optreden in het open
baar. Vanuit de literarische faculteit was op 8 februari 1835 een 
prijsvraag uitgeschreven die het opstellen van een Prosopographia 
Xenophontea verlangde. Cobet deed hieraan mee, en zijn verhande
ling werd bekroond. 

Sinds zijn overgang naar de studie der letteren trad Cobet ook 
in het studentenleven meer naar voren. In februari 1838 richtte hij 
een literair dispuut op genaamd Collegium Philologicum. 6 ) Op 1 
maart 1839 installeerde hij als woordvoerder van een hiervoor aan
gestelde commissie het nieuw geconstrueerde Collegium Civitatis 
Academiae Lugduno-Batavae Supremum alsmede nieuwe commissies 
voor Schouwburg en Almanak. Tot degenen, met wie hij in deze tijd 
het meest omging, behoren N. Kappeyne van de Coppello, zoon van 
zijn vroegere rector, en G. Hamaker, zoon van de bekende oriënta
list van die. naam, die intieme vriend van Bake en Geel was geweest 
en najaar 1835 samen met zijn vrouw aan roodvonk plotseling stierf. 
Met Hamaker heeft hij zomer 1837 een wandeltocht ondernomen langs 
de Rijn tot Frankfurt, waarbij o.a. te Bonn kennis werd gemaakt met 
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prof. Näke. Verder werd alle tijd aan studie besteed en in deze ja
ren is de basis gelegd van Cobets uitgebreide belezenheid in de 
Griekse literatuur. Volgens Fruin was hij bij het begin van zijn gro
te studiereis naar Frankrijk en Italië zo ver "dat hij nage
noeg alles had gelezen wat er van de Grieksche literatuur, de By
zantijnen uitgesloten, tot ons is gekomen".7 ' 

Ondanks dit alles is het afstuderen van Cobet toch niet zonder 
moeilijkheden verlopen. Voor het afleggen van het doctoraalexamen 
waren testimonia vereist dat men bepaalde colleges had gevolgd, 
niet rechtstreeks op de klassieken betrokken, namelijk over de In
stituten bij van Assen en over de Historia Iuris bij Thorbeckeß ) 
Cobet had voor deze vakken niet de minste belangstelling en liep dus 
de colleges niet. Einde 1838 werd de kwestie acuut. S imon K a r 
s t e n achtte het in verband met zijn studies van de Griekse wijsge
ren 9 'vangroot be lange t er een goede uitgave van Simplikios, de 
grote commentator van Aristoteles, tot stand kwam, vanwege de 
talrijke fragmenten van oude filosofen die bij hem voorkomen. Kar
sten wilde dit realiseren via het Koninklijk Nederlandsch Instituut, 
nadat een jong geleerde in buitenlandse bibliotheken de noodzakelij
ke bouwstoffen voor de editie zou hebben verzameld. Hij sprak hier
over met zijn medeleden van het Instituut, o.a. met Jacob Geel. De
ze zag hierin een uitstekende gelegenheid om Cobet te pousseren en 
hem de gelegenheid te geven zijn uitzonderlijke gaven tot volle ont
wikkeling te brengen. Hij schreef dus in deze zin aan Karsten, Ю ) 
hierbij van harte gesteund door Bake, en het Instituut ging met het 
plan accoord (november 1838). Cobet moest echter doctor zijn om 
de reis te kunnen maken en examen doen kon hij niet zonder de ver
eiste testimonia van collegebezoek over te leggen, die van Assen 
nog wel bereid was te vers t rekken. 1 1 ' maar die door Thorbecke 
beslist werden geweigerd. Bake heeft toen de zaak gered door Cobet 
een doctoraat honoris causa te verschaffen, na eerst Siegenbeek 1 2 ) 
e r toe te hebben overgehaald, hetzelfde voor de student in de 
medicijnen Jonckbloet te bewerkstelligen, opdat aldus een precedent 
geschapen zou zijn. 1 3 ' 20 oktober 1840 verdedigde Cobet zijn ver
handeling Qbservationes Criticae in Platonis Comici Reliquias;. 7 no
vember werd aan hem de doctorsgraad voorwaardelijk toegekend en 
op 17 maart 1841 werd deze voorlopige erkenning, na het aftreden 
van Thorbecke als Rector Magnificus, vervangen door een defini
tieve, i * ) 

Cobet was toen al ruim vier maanden op reis (zijn vertrek viel 
24 november 1840). Volgens afspraak 1 5 'zou hij handschriften 
van Simplikios collationeren in Parijs, Wenen Venetië, Florence. 
Turijn, Rome, Londen, Oxford en Cambridge. In de drie laatstge
noemde plaatsen, alsmede in Wenen is Cobet niet geweest; daaren-
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tegen wel in Milaan en Modena. De tijd i s a l s volgt verdeeld ge
weest: van 26 november 1840 tot 8 augustus 1841 Parijs; van 14 au
gustus tot 29 september 1841 Turijn; 30 september tot 19 novem
ber 1841 Milaan; 20 tot 28 november Modena, waar eigenlijk niets 
van belang aanwezig was; 30 november 1841 tot einde juni 1842 Flo 
rence; juli tot 23 november 1842 Venetië; 4 december 1842 tot sep
tember 1843 Rome; september 1843 Florence; oktober 1843 tot 22 
mei 1845 Venetië. Van einde mei tot augustus 1843 verbleef hij bo
vendien in Napels. Cobet heeft in totaal 87 codices van Simplikios 
onderzocht: 16 te Par i j s , 2 te Tur i jn , 11 te Milaan, 5 te Modena, 
10 te F lo rence , 14 te Rome, 6 te Napels en 23 te Venetië. Het voor
naamste deel hiervan wordt gevormd door de 15 manuscripten van 
de commentaar Περί ουρανού , tot op dat moment alleen be

kend via een gebrekkige Griekse bewerking van de Latijnse ver ta
ling van Willem van Moerbeek (13 eeuw), welke door Aldus, tot 
dan toe de enige uitgever, voor de oorspronkeli jke tekst van Sim
plikios was aangezien. Voor de commentaar op de Phusika zijn in 
totaal 34 manuscripten vergeleken, voor het commentaar op de 
Tien Kategorieën 16, voor dat op Περί Φυχης 9 en voor 
dat op Epiktetos 15. ' Behalve aan Simplikios heeft Cobet ook 
veel tijd besteed aan Diogenes Laer t ios , Athenaios en de Scholia 
Veneta op Horneros; daarnaast aan talloze andere Griekse a u t e u r s , 
zowel klassieke a l s la tere . Voor de hele expeditie was door het In
stituut m a a r maximaal drie j a a r uitgetrokken en een som van f. 
3 6 0 0 . 1 7 ' Het laatste j a a r van Cobet' s verblijf i s buiten het Insti
tuut om bekostigd, dank zij bijdragen, die Bake van enkele vermo
gende vrienden der wetenschap had kunnen loskrijgen. Bovendien 
kreeg Cobet voor zijn editie van Diogenes Laert ios in de collectie 
van Fi rmin Didot 1500 francs. 

Tijdens Cobet' s verblijf in het buitenland stelden Bake en Geel 
onderwijl pogingen in het werk, om voor hem na zijn terugkeer 
een plaats in het academisch onderwijs te verzekeren. Einde 1841 
moet Bake hierover al aan Cobet hebben geschreven, want in een 
brief van Cobet aan Bake dL d. 25 december 1841 lezen we : " Te 
Leyden voel ik mij s terk genoeg om Rom. Antiquiteiten aan te lee
ren en nog vrij wat meer e r voor te doen dan hetgeen gij mij aan
wijst". 18 ) Gerea l i seerd kon in deze r icht ing echter voorlopig I 9 ) 
niets worden. Ook toen Cobet op 13 augustus 1845 in Leiden terug was. 
lag e r nog niet direct een passende werkkring o p e n . 2 C ' Aanvang 
1846 veranderde dit. Cobet werd toen a l s opvolger van de met e-
mer i taat gegane Mahne 2 1 )benoemd tot buitengewoon hoogleraar 
in de l i te rar i sche faculteit met a l s leeropdracht Romeinse Anti
quiteiten. Op 20 juni van dat j a a r hield hij zijn inaugurale oratie 
De a r t e interpretandi Grammat ices et Crit icesfundamentis innixa 
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primario philologo officio. Twee jaar later trad Hofman Peerlkamp 
om gezondheidsredenen af, en werd Cobet in zijn plaats tot gewoon 
hoogleraar benoemd. Naast of liever boven het onderwijs in de Ro
meinse Antifluiteiten kreeg hij het Grieks als leeropdracht. Bake be
lastte zich met het Latijn en de Griekse Antiquiteiten. Een jaar te
voren (21 juli 1847) was Cobet in het huwelijk getreden met Jeannet
te Madelêne Oliphant, met wie hij al voor zijn studiereis was ver
loofd. 

Van de gebeurtenissen uit Cobets professoraat vermelden wij 
vooreerst zijn conflict met de Koninklijke Akademie van Wetenschap
pen inzake het al dan niet opnieuw invoeren van het staatsexamen. 
Cobet was, direct na de oprichting van de Akademie in 1854, lid ge
worden, zoals hij ook van direct na zijn studiereis tot de opheffing 
lid was geweest van het Instituut. Reeds in de eerste vergadering 
nam hij het woord, om op twee misbruiken te wijzen, die er naar 
zijn mening in het universitair onderwijs aanwezig waren, namelijk 
een te grote toegeeflijkheid bij het verlenen van de doctorale graad 
en de te gemakkelijke toelating van aspirant-studenten tot de univer
siteiten. Om verbetering in deze wantoestanden aan te brengen stel
de hij wat het tweede punt betreft voor, dat de Akademie zich tot de 
minister zou wenden, om met nadruk aan te dringen op wederinvoe
ring van het voor enkele jaren afgeschafte staatsexamen, waardoor 
"ds toelating tot de Hooge school worde onderworpen aan de uitspraak 
van ééne bevoegde en onafhankelijke Commissie. " 2 2 ) Om over dit 
voorstel verslag uit te brengen werd een commissie benoemd, be
staande uit Simon Karsten, А. С. Holtius en J. de Bosch Kemper. 
Deze ging echter in het geheel niet op het plan van Cobet in, maar 
formuleerde op de vergadering van 18 juni 1855 een eigen voorstel 
tot verbetering van het Hoger Onderwijs. Vooral door toedoen van 
Bake echter besloot men toch zich achter het voorstel Cobet te scha
ren en tegelijkertijd - dit vooral geitispireerd op het rapport der 
commissie - zich tot de Regering te wenden met het verzoek, de 
aangelegenheden van het Hoger Onderwijs bevredigend in een wet 
te regelen. Vervolgens werd de kwestie voorgelegd aan de Natuur
kundige Afdeling der Academie om tot een gemeenschappelijke posi
tiebepaling te komen. Deze voelde echter voor een herinvoering van 
het Staatsexamen niets, en daardoor werd de behandeling van de 
kwestie gestremd. Cobet stelde ze nu op de vergadering van 14 ja
nuari 1856 opnieuw aan de orde. Door Bake werd toen voorgesteld, 
dat alleen de Letterkundige Afdeling zich tot de minister zou wen
den met het verzoek, weer een staatsexamen in te voeren. Ook dit 
voorstel werd in handen gelegd van een commissie, bestaande hit 
Delprat, Roorda en Bake zelf. Aanvankelijk had men de Bosch Kern-
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per voor de commissie gevraagd, maar deze bedankte, omdat hij 
ook deel had uitgemaakt van de vorige commissie, wier voorstellen 
niet waren aangenomen. In het rapport van de nieuwe commissie, 
op de vergadering van 13 mei 1856 uitgebracht, werd gezegd, dat, 
wanneer de "tegenwoordige, wankele, geheel regellooze, onsamen
hangende" toestand van het onderwijs op de gymnasia hetzelfde 
bleef, herinvoering van het staatsexamen geboden was, en in deze 
richting ook een advies aan de minister zou moeten worden uitge
bracht. Het leek de commissie echter niet opportuun, dat advies 
onmiddellijk uit te brengen, omdat van regeringswege een nieuw 
wetsvoorstel was toegezegd voor het middelbaar onderwijs. Cobet 
ergerde zich buitengewoon aan deze gang van zaken. Hij voelde zich 
door de Academieleden in de steek gelaten, en wenste daarom zijn 
lidmaatschap niet meer te continueren. Met ingang van september 
1856 trok hij zich terug. Op de tweede plaats is het nuttig, reeds 
hier melding te maken van Cobets bemoeiingen met het tijdschrift 
Mnemosyne. Bij de oprichting hiervan in 1852 was hij niet recht
streeks betrokken. De initiatiefnemers waren E . J . К i e h 1, 2 Э ) 
E - . M e h l e r 24 ^ s . Α. N a b e r . 2 5 > Als doel stelden zij zich 
"het bevorderen van de wetenschappelijke studie der Classieke Li
teratuur". 2β ) Zij wilden daarbij vooral de Nederlandse filologen 
bereiken, en zowel op specialistisch als op algemener terrein werk
zaam zijn. Nadruk zou meer moeten worden gelegd op tekstcritiek 
dan op de realia "daar ons volk smaak voor de Realia en gemakke-
lijken toegang tot de noodzakelijke hulpmiddelen mist of daarin al
thans bij andere volken achterstaat". 2 ^ ' In de eigenschappen, 
voor critisch lezen van de teksten vereist "in volharding, in beza
digdheid, in wantrouwen tegen alle speculatie, in praktischen 
geest" 2 Θ tonunt het Nederlandse volk juist uit. Als voertaal van 
het tijdschrift kozen de oprichters met instemming van Bake aan
vankelijk het Nederlands, 29 ) om ook de beschaafde niet-literato
ren te kunnen bereiken. Bovendien oordeelden ze het voor de be
handeling van vakken als grammatica en taaivergelijking, archeo
logie, esthetica, mythologie en literatuurgeschiedenis veel geschik
ter. Vrij spoedig na de oprichting in 1853 publiceerde Cobet zijn 
eerste bijdrage in het blad, een editie van de kort te voren op een 
Egyptische papyrus teruggevonden redevoering 'Ττιέρ Εύξεν ίτυζου 
van Hupereides. Door zijn invloed verloor Mnemosyne al snel zijn 
min of meer tweeslachtig karakter en werd zuiver-wetenschappe
lijk. Ook werd het Nederlands weldra vervangen door het Latijn. 
In 1860 nam hij de redactie van het blad geheel op zich, tot in 
1861 de uitgave werd gestaakt. 
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In 1863 is Cobet Rector Magnificus geweest, welk ambt hij 8 
februari 1864 neerlegde met het uitspreken van een Oratio de mo-
numentis literarum veterum suo pretio aestimandis. Op 20 juni 
1871 vierde hij zijn zilveren ambtsjubileum als hoogleraar. Deze 
viering gaf ook de eerste stoot aan de heroprichting van Mnemosyne, 
die op 1 januari 1873 een feit werd, 3 0 ' en waar Cobet na korte 
tijd de teugels weer geheel zelf in handen nam. Vermeldenswaar
dig is ook de ontmoeting die hij tijdens de viering van het 300-jarig 
bestaan van de Leidse Hogeschool had met Madvig.31 ' 

Het naderen van de zeventigjarige leeftijd betekende voor Cobet 
een langzaam achteruitgaan van zijn gezondheid. Reeds vanaf zijn 
65ste jaar begon zijn geheugen duidelijk minder te worden 32 ) en 
in april 1883, kort voor het ingaan van zijn emeritaat werd hij ge
troffen door een beroerte. In de zomermaanden herstelde hij wel 
weer enigszins en in de volgende jaren bleef hij voortwerken aan 
Mnemosyne, maar in 1886 werd hij door nieuwe aanvallen getroffen, 
die van die aard waren, dat hij van zijn arbeid aan Mnemosyne ver
der af moest zien. Van die tijd af is zijn toestand regelmatig ver
slechterd. Op 28 oktober 1889 kwam het einde, ruim 24 jaar na dat 
van zijn vrouw, die reeds 5 juli 1865 na een langdurige ziekte over
leden was. Uit hun huwelijk is maar één kind geboren, een dochter 
Marie-Louise. 

II W e r k e n 

Prosopographia Xenophontea. 

Prosopographia Xenophontea, de eerste publicatie van Cobet, 
begint met in een praefatio als grote verdiensten van Xenophoons 
beschrijving van Sokrates de eenvoud, oprechtheid en gewetensvol
le nauwkeurigheid te noemen : "quamquam divini Platonis sentiendi 
cogitandique sublimitas dicendi incomparabilis copia et ubertas 
aemuli Xenophontis candorem et simplicitatem longe superávit, 
tanta tarnen est in Xenophonte rerum bonarum abundantia et inpri-
mis tarn fida accurata rerum Socraticarum descriptio ut Platone 
hac in parte si non superior, at par sit habendus" (р. 3 ). Xenophoon 
heeft Sokrates volstrekt onopgesmukt voorgesteld: misschien zien 
we bij hem wel niet Sokrates in levende lijve vóór ons, maar toch 
"Xenophontis candide simpliciter de caro magistro narrantis ab ore 
pendemus, vere narranti ex animo fidem habemus" (ibid. ). De be
spreking der verschillende personen is dusdanig opgezet, dat ook 
op Xenophoon zelf licht valt (p. 4 ). Ook is gepoogd hem tegen on
ware beschuldigingen, zoals slordigheid en onbetrouwbaarheid, te 
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verdedigen (ibid. ). 
De eigenlijke Προσωπογραφία is verdeeld in vijf hoofd

stukken: De Poëtis (p. 8-18); De Philosophis et Sophistis (p.19-38); 
De iis qui rebus in rep, aut bello gestis inclaruerunt (p. 39-50 ); 
De iis qui artium et disciplinarum studio inclaruerunt(p. 50-55); De 
iis giri privatam vitam agentes commemorantur (p. 65-88 ). 

Speciale aandacht is door Cobet gewijd aan A s p a s i a (p.72-83), 
ter opheldering van de talrijke misverstanden, die omtrent haar le
ven (p. 73 ). Na een overzicht van haar leven te hebben gegeven 
(p. 73-78 ) toont Cobet de onwaarheid van de beschuldiging aan, dat 
zij ten harer huize gelegenheid tot ontucht verschafte aan jonge 
Atheners uit de betere kringen. Wanneer zij zich aan zoiets schul
dig had gemaakt, had Perikles haar nooit zo innig lief gehad (cf. p. 79). 
Aspasia was een Ionische en als zodanig aan een vrijere leefwijze 
gewoon dan de Atheense vrouwen. Zelf mooi en door mooie vrouwen 
omringd wekte zij zo gemakkelijk de indruk van "impudicitia" ; men 
kon in Athene moeilijk geloven, dat al deze meisjes met de Atheen
se aanzienlijken hun tijd doorbrachten "confabulando, disputando, 
locando" (p. 80 ). Misschien is een enkele van Aspasia' s vriendin
nen "blanda vi ас precibus urbani adolescentie... ad dulce veneris 
sacrum perlecta"(ibid. ), maar dat betekent nog helemaal niet, dat 
Aspasia er een bordeel op na hield. 

Onjuist is volgens Cobet ook de bewering dat Aspasia Perikles 
tot de Peloponnesische oorlog en de oorlog tegen Samos gedreven 
heeft. Van de Peloponnesische oorlog is Perikles in het geheel niet 
de auctor intellectualis, zoals Wyttenbach bewezen heeft. De oorlog 
tegen Samos werd gevoerd omdat de Samiërs de arbitrage van Athe
ne in een conflict tussen Samos en Mi lete over Priëne afwezen, en 
met een oorlog tegen Milete begonnen. Toen zagen de Atheners, die 
geen onrust in het Oosten wilden,zich gedwongen gewapenderhand 
in te grijpen. Bovendien had Samos een Perzisch-gezinde oligarchi
sche regering, die in hoge mate Athene' s misnoegen opwekte, en 
een sterke vloot (p. 81 ). 

Een laatste misverstand rondom Aspasia i s , dat zij Sokrates 
in welsprekendheid en wijsbegeerte zou hebben onderwezen. Als 
Sokrates zich in deze zin heeft uitgelaten, moet dat zeker ironisch 
worden opgevat: vergelijk soortgelijke opmerkingen tegen Konnos, 
die hem de muziek geleerd zou hebben, en tegen Prodikos. Veeleer 
heeft Aspasia van Sokrates geleerd, zoals blijkt uit haar discussie
methode, waarover we bij Cicero en Quintilianus worden ingelicht. 
In één opzicht heeft Aspasia, volgens Cobet, misschien wel invloed 
op Sokrates gehad: "humanitatem illam dico et urbam.tatem,iocos 
ill.os et sales lepidissimos, nee tarnen acerbos : urbanitatem illam 
dicendi, elegantiam et ex parte celebrem illam ε t ρων t αν » 
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(p. 82 ). Dit "echt menselijke" schijnt in bepaalde opzichten meer 
het deel van de vrouw dan van de man te zijn (ibid. ). 

Observationes Criticae in Platonis Comici Reliquias. 

Als doel van deze publicatie, die Cobet als "specimen" op 20 
oktober 1840 verdedigde geeft hij aan de explicatie en emendatie 
der fragmenten van de comediedichter Platoon (p. IV ). Als inlei
ding brengt het eerste hoofdstuk een Historia ComcBÜaeAtticaefolr54). 
Als de essentiële factor, die het ontstaan van de comedie heeft mo
gelijk gemaakt, ziet Cobet de Atheense democratie. Door de over
grote vrijheid was de stemming van het volk zeer sterk wisselend 
- nu eens extreem gunstig, dan weer uiterst onwelwillend jegens de 
bewindslieden. Dit laatste uitte men dan via de comedie "quasi sic 
invidiae anxiaeque sollicitudini requiem inventuri essent" (p. 2 ). 
Om uitbarstingen van ernstiger aard te voorkomen achtten de leiders 
het doorgaans niet opportuun hiertegen op te treden. Na de oorlog 
van Perikles teeen de Samiërs is de vrijheid tijdelijk ingeperkt door 
een ψήφισμα του μη κωμωδεΐν , dat niet inhield, dat er 
helemaal geen comedies mochten worden opgevoerd, maar dat het 
κωμωδεΐν όνομαστ ( [verboden werd (p. 11-18). In die ja
ren werd in de comedies voornamelijk mythologische stof behandeld; 
koor en parabase bleven achterwege (p. 18-20 ). Onder het archon-
taat van Euthumenes ( 437-'36 ) werd het verbod opgeheven, waar
na het bloeitijdperk bij uitstek van de oude Comedie aanbrak met als 
grote figuren A r i s t o p h a n e s , E u p o l i s , P h e r e k r a t e s , 
P h r u n i c h o s en P l a t o o n . Deze bloei hangt volgens Cobet sa
men met het teugellozer worden van de democratie : naarmate deze 
minder remmingen kende en personen van minder allooi zich van de 
leidende posities konden meester maken, kreeg het volk nog meer 
plezier in de schimpscheuten op deze lieden (p. 30-31 ). In 414 wordt, 
waarschijnlijk door toedoen van Alkibiades (p. 36 sqq. ) weer een 
ψήφισμα του μη κωμωδεΐν van kracht. De oorlogstoestand 
en de algemene onzekerheid zal het tot standkomen ervan hebben ver
gemakkelijkt. In tegenstelling met de eerste verbodsperiode vallen 
koor en parabase nu niet weg (p. 46 ). Wanneer na de mislukking 
van de Siciliaanse expeditie het oligarchisch bewind van de Raad van 
Vierhonderd wordt ingesteld, betekent dit een zware slag voor de 
comedie. Na het verdwijnen van dit regime komt ze langzamerhand 
weer wat tot leven en beleeft o. a. met de Kikkers van Aristophanes 
nog een laatste bloeiperiode (p. 47-48). Vrij spoedig echter komt 
hieraan een einde. Dat dit door een rechtstreeks ingrijpen van de 
Dertig is gebeurd, lijkt Cobet niet waarschijnlijk. Het is de afslui-
van een normale ontwikkeling "sublata iure nocendi sed simul sublata 
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opportunitate liberam vocem adversus flagitiosos homines populum-
que peccantem emittendi" (p. 52 ). Na verdrijving van de Dertig is 
de vrijheid wel terug gekomen, maar de tijden zijn dan veranderd 
en de drang tot heftige persoonlijke aanvallen is niet meer aanwezig. 

Het tweede hoofdstuk draagt de titel : Refelluntur qui in Platone 
labentis Graecitatis vestigia et furta ex aliis poëtis notarunt. demen
tis locus de furtis Graecorum exploratur. Inimicitiae quas Plato et 
Aristophanes inter se exercuerunt (p. 55-112). Eerst weerlegt Cobet 
de mening van hen, die in het taaieigen van Platoon reeds sporen van 
de ontaarding van het Grieks denken te kunnen aanwijzen. De door 
hen als bewijs naar voren gebrachte woorden zijn óf goed Attisch 
(bv. Ιξπους , κολλοπευω , α ύ τ ο σ χ ε δ ι'ασμα ) öf corrupt (bv. 

έλεΐτον lees δλείτον ). Herhaaldelijk wordt ook tegen Pla
toon de beschuldiging van plagiaat ingebracht, maar daarbij gaat het 
steeds over zulke algemene gevallen, dat er van opzettelijk overne
men geen sprake behoeft te zijn. In verband hiermee besteedt Cobet 
aandacht aan hetgeen Clemens van Alexandrie in Stremata VI 737-752 
over de letterdiefstal der Grieken zegt. Hij wijst erop, dat Clemens 
zich daar zelf aan het misdrijf schuldig maakt, dat hij anderen ver
wijt (p. 68 sqq. ). Hij heeft namelijk, zoals Valckenaer heeft aan
getoond, de betreffende passage rechtstreeks overgeschreven uit 
Aristoboulos ; deze van zijn kant copieerde weer op onoordeelkundige 
wijze enkele Alexandrijnse grammatici (p. 74-75). De plaats, die 
Clemens-Aristoboulos als bewijs van het plagiaat bij Platoon aan
haalt, is evenals de overige zo algemeen, dat ze helemaal niet aan 
anderen ontleend behoeft te zijn. (p. 81 ). Tenslotte spreekt Cobet 
nog over de animositeit tussen Platoon en Aristophanes. Platoon 
opende de aanval, zich hierbij vooral tegen Aristophanes' verlegen
heid richtend. Deze antwoordde hierop in de Wespen en de Vrede. 
Tegen het laatste stuk ondernam Platoon weer een aanval, waarop 
Aristophanes repliceerde in de Wolken (beschuldiging "sterilitas 
ingenii", optreden van Huperbolos). Platoon verdedigde zich tenslot
te in de Παιδάρίον (p. 85-111). Directe testimonia uit de oudheid 
over een conflict tussen Platoon en Aristophanes ontbreken. 

In het derde hoofdstuk Ccmoedia Media Platonis Πείσο.νδρος, 
Ύτΐέρβολος, Κλεοφων (p. 113-165) wordt aan Platoon door Cobet in 
overeenstemming met de Alexandrijnse traditie een plaats toebe
deeld, die al meer in de richting van de Midden-Comedie gaat. 
Ongeveer de helft van zijn bekende stukken behandelt mytho
logische onderwerpen. Nadat hij iets over de wijze, waarop 
deze behandeling plaats moet hebben gehad, heeft meegedeeld, be
spreekt en emendeert Cobet in dit en het volgende hoofdstuk Platonis 
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Περίαλγηζ - Selecta reliquarum fabularum fragmenta de belangrijk
ste overgebleven fragmenten. 

Diogenes Laertios. 

Gedurende zijn studiereis in Italië en Frankrijk heeft Cobet 
niet altijd ruim in zijn middelen gezeten. Het stipendium van het 
Instituut was allesbehalve royaal en zelf was hij geen bijzonder 
goed financier. Om zich iets ruimer te kunnen bewegen heeft hij 
tijdens zijn verblijf in Florence toegezegd voor de collectie van 
Didot Diogenes Laertios uit te geven. Hij had hiervoor in Florence 
enkele goede codices gevonden en zag zich met behulp daarvan in 
staat een veel betere editie te leveren dan Meiboom. * ) Twee jaar 
lang heeft hij met tussenpozen hieraan gewerkt, echter met hoe 
langer hoe minder animo. Diogenes stond hem van het begin af zeer 
tegen en daarbij boezemde het werken aan de z. i. nutteloze Latijn
se vertaling - kenmerk van alle Didot-uitgaven - hem grote afkeer 
in. Zodoende is hij, nadat hij de tekst eenmaal persklaar verzonden 
had er niet meer toe kunnen komen, ook nog een voorrede te schrij
ven, alle verzoeken in deze richting ten spijt. Zodoende is Cobet' s 
tekstrevisie zonder wetenschappelijke verantwoording in druk uitge
komen (1850). 

Variae Lectiones. 

Vier jaar na deze uitgave is met de Variae Lectiones het eerste 
verschenen van de geschriften, die voor de filologische werkzaam
heid van Cobet het meest kenmerkend zijn en die hem ook de meeste 
faam in goede - en, speciaal in Duitsland, 2 ' in ongunstige zin -
hebben bezorgd. In het voorwoord wordt op het allesbeheersend be
lang van de critiek gewezen: eerst door haar zijn de antieke schrij
vers werkelijk verstaanbaar gemaakt. 3 5 Noodzakelijk voor een 
goed uitoefenen ervan is kennis van taal en stijl der betreffende 
auteurs en grondige beheersing van de paleografie (р. ХІІ-ХШ ). 
De Variae Lectiones zijn samengesteld om deze noodzaak te doen 
uitkomen, mede op verzoek van de redactie van Mnemosyne. Als 
uitgangspunten zijn gekozen de uitgave door Meineke van A1 к i -
ρ h r o o η en door Bekker van L o u k i a n o s . Aan de hand hiervan 
zal worden aangetoond het verschil tussen Άττικιστι' en Άττικως 
schrijven. Het werk is in tien capita verdeeld, met aan het slot een 
hoofdstuk Addenda et corrigenda. 

In Cap. I (p. 1-10 ) maakt Cobet als inleiding op het" eigenlijke 
onderwerp, melding van de uitspraken van M u r e t u s e n V a l c k e -
n a e r "in hoc quoque genere summus artifex" (p. 1 ) over het nut 
van het kennen der fouten van de oude librarli voor de emendatie van 
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de teksten. Met instemming haalt hij de stelling van Valckenaer aan, 
dat men met één verbetering meestal meerdere plaatsen kan sane
ren, hetgeen hij met diverse voorbeelden staaft (p. 2-4 ).4 ' Oude
re handschriften zijn veelal gemakkelijker te verbeteren dan latere : 
er bestaat daar een zekere constantheid in de fouten. Veel aanlei
ding tot verwarring heeft altijd het unciaal schrift gegeven, met zijn 
talrijke op elkaar lijkende letters en lettergroepen (p. 6 sqq. ). 

Cap. Il is gewijd aan de Appendix Florentina 5 ' "quia obser-
vationibus criticis de genere palaeographico uberrimam materiam 
praebere potest" (ρ 10 ). 

In Cap. Ill (p. 19-41) begint Cobet met een algemene inleiding 
op het taalgebruik van Alkiphroon en Loukianos. Na de dood van 
Alexander de Grote is de zuiverheid van de Griekse taal over de he
le linie verloren gegaan : " . . . . post Alexandri mortem, quum Mace
dones et Macedonica occupassent omnia, sinceritatem Graeci ser-
monis labi et contaminari apud omnes primum coeptam esse, deinde 
magis magisque esse depravatam" (p. 19 ). De ontwikkelden hebben 
zich toen afgekeerd van de "lingua popularium vitiosa et inepta" 
(ibid. ) en uit de oudere Attische schrijveiseen kunsttaal gecreëerd, 
waarvan ze zich in hun schriftelijk en mondeling taalgebruik bedien
den. Vaak heeft deze nabootsing van het Attisch op zeer verdienste
lijke wijze plaats gehad - zo bij Alkiphroon en Loukianos - , maar 
nooit is men er geheel in geslaagd fouten te vermijden. 

Bij het vormen van een oordeel over de taal van de postklassie-
ke Griekse schrijvers moet er rekening mee worden gehouden, dat 
niet alle fouten tegen het Attisch, welke in de handschriften staan, 
op hun naam gesteld mogen worden. Veel is ook afkomstig van de 
copii'sten. Een nauwkeurig onderscheid is zeer moeilijk te maken : 
tot het vinden van een norm kan men soms baat vinden bij de Atticis-
üsche grammatici, wier voorschriften "non hanc vim habebant, ut 
ex iis dialectus Attica cognosceretur, sed ut sermonis popularium 
vitia et neglegentia, ad Atheniensium incorruptam consuetudinem 
exacta, apparerent et corrigerentur" (p. 26 ). Ze bieden dus een 
negatieve zekerheid. Cobet geeft in dit kader enkele voorbeelden, 
waarbij o.a. het verbum αγορεύω ter sprake komt. Dit heeft in het 
oudere Grieks geen stamtijden (behalve misschien προσα/ορευω ); 
steeds worden als zodanig de vormen λέγω, έρω, είπον etc. ge
bruikt. Voorts is volgens Cobet de schrijfwijze -r\ voor -ε t als uit
gang, van de tweede persoon singularis indicat. med. bij Loukianos 
en Alkiphroon niet correct : beide auteurs hebben volgens Cobet steeds 
-ει geschreven, hetgeen uit twee passages bij Loukianos ook duide
lijk blijkt (p. 40). F' ' 

In Cap. IV (p. 41 -75) volgen emendaties op de Alkiphroontekst, zo
als deze door Meineke wordt geboden. Naast de correcties vinden 
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wij ook herhaaldelijk opmerkingen over afwijkingen van het Attisch 
taalgebruik - zo bv. het suffix - δόχη voor - δόκη, έοικότας voor 
e{κότας. 

In Caput VI (p.75-168) gaat Cobet over naar Loukianos. Deze 
heeft ernstig gestreefd naar een zo zuiver mogelijk Attisch, en ook 
anderen daartoe pogen te brengen. Zelf heeft hij echter op dit ge
bied herhaaldelijk gezondigd, vaak pp dezelfde wijze als Alkiphroon 
(verwarring οπον/οποΐ,ex)péaBaiverwisseld met εύρεϊν , dualis). 
Over de editie van Bekker is Cobet niet best te spreken: ze zit vol 
bedorven lezingen en fouten tegen woordvorming en syntaxis, (p. 80 
sqq. ). Bij de verbetering hiervan betrekt hij ook herhaaldelijk over
eenkomstige fouten bij andere schrijvers in het betoog. Zo wordt 
o. a. gesproken over de onmogelijkheid van de constructie :av + 
futurum (p. 93 sqq. ), Βπως + coniunctivus in plaats van fut. 
indicat. (p. 96-97 ), verwisseling van inf. fut. en inf« aor. med. 
(p. 97/98 ), wegvallen van civ (p. 100), vergissingen die voorko
men als gevolg van het op elkaar lijken van letters ( τι - τρ - ξ, 
ευ - α, ) of van gelijke uitspraak (a t - ε ) (cf. p. 120 sqq.), 

fouten die hun oorsprong vinden in het taalgebruik van de overschrij
vers : κέχρισμαι voor κέχριμαι, κεκόνισμαι voor κεκόνιμαι, 
μαλκιέω-μαλ(α)κιάω voor μαλκιω- etc. (p. 126 sqq. ). 

Cap. VII (p. 169-187) vormt een intermezzo. Cobet bespreekt 
hierin de Codex Florentinus der Erotici. Vooral besteedt hij aandacht 
aan de in deze codex aanwezige volledige tekst van de Ποιμενικά 
van Longos en signaleert hij de fouten, die Courier heeft gemaakt bij 
de ontcijfering van het handschrift. 

Cap. VIII zet de emendatie van Loukianos voort volgens de tekst 
van Bekker, vanaf Anacharsis tot het einde, (p.187-222 ). Cap. DC 
(p. 222-286) biedt correcties op de rest van Loukianos'oeuvre, van
af het begin tot aan Anacharsis. Cobet wijst op de vaste typen van 
fouten die steeds in de manuscripten terugkeren:wanneer men ze 
eenmaal kent. kan men van één type uitgaande, vaak talrijke plaat
sen emenderen: er is een "insignis et mirifica errorum 
constantia et analogia peccandi quam qui longo usu ex mu Iti s exem-
plis habet perspectam certas saepe emendationes ex depravatis 
scripturis nullo negotio eliciet" (p. 283 ). 

Cap. X (p.287-355 ) geeft Cobet een aantal plaatsen, waar de 
tekst van Loukianos door interpolaties bedorven is (p. 287-300 ). 
Dan bespreekt hij het taaieigen van deze schrijver om aan te tonen, 
hoezeer het van het klassiek-Attische idioom afwijkt (p. 300 sqq. ). 
De divergentie blijkt op de eerste plaats uit de Ionische elementen, 
die Loukianos in zijn taal heeft opgenomen; hij volgt zowel Herodo-
tos na als de Attische schrijvers ( bv. σφίσιν in plaats van 
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αύτω / α ύ τ ο ΐ ς , μετά δε voor έπειτα 5έ, κοινών tav τι'θεσθαι 
voor κοινών tav ποιε ΐσθαι (ρ.302-303). Ook komen vrij wat poë
tische elementen in zijn taal voor (τέθηπα, от^лга, 'ελελογ/ει 
e t c . p . 303-304). Bij de werkwoordsvormen zijn eveneens talri jke 
afwijkingen van het Attisch te constateren (p. 305 sqq. ), z o b v . bij 
π έ τ ο μ α ι ,waar Loukianos Att ische,Homerische en κο t νη 7 ' -

vormen door elkaar gebruikt (p.306-307). Bij έρχομαι bezigt hij 
evengoed de latere vormen ήρχόμην, έρχό|χενος, ερχου, έλεΰσομαι 
( = ε ιμι ) a ls de Attische vormen f¡a, ιών, ι'Πι e tc . Na deze 
algemene opmerkingen doorloopt Cobet systematisch de tekst van 
Loukianos, op zoek naar afwijkingen van het Attisch spraakgebruik 
(p. 313 sqq.) . Als zodanig worden bv. gebrandmerkt ττηνικα voor 
πότε (p.3 l4) , μη, μηδέ t ς (voor ού, ουδείς p. 315), άγαπ& ω̂ 

+ infinitivus (voor αγαπάω + participium p. 316), δεικνύω, όμνυω 
etc . (voor δ ε ι κ ν υ μ ι , δμνυμι p. 317) enz. Tenslotte geeft volgens 
Cobet Loukianos e r op m e e r d e r e plaatsen blijk van, dat hij onvol
doende op de hoogte i s met de Attische staatsinrichting : hij redigeert 
νηφισματα onjuist (p. 346), gebruikt πρυτάνευε tv ten onrechte in 
de betekenis " h e e r s e n " (p. 349) enz. 

Onder het hoofd Addenda et Corrigenda geeft Cobet op het einde 
van het boek (p.356-400 ) losse emendaties op Ploutarchos ( 'Ηθικά ), 
Lus ias , Xenophoons 'Απομνημονεύματα en enkele voor
beelden van fouten, gemaakt tegen de accenten (p.388-397). 

In 1873 is e r van de Variae Lectiones een tweede, v e r m e e r d e r 
de uitgave verschenen, opgedragen aan de nagedachtenis van Bake en 
Geel. Aan de ongewijzigde herdruk van de e e r s t e editie is een Epi-
metrum toegevoegd met een afzonderlijk voorwoord (p. XIX-XXXV ). 
Doel van deze uitgave i s , aldus dit voorwoord, aan te tonen, dat ook 
de beste handschriften nog vol fouten staan. Het is daarom dwaas 
blindelings op de autoriteit van codices te vertrouwen (cf. p. XXIII). 
Het Epimetrum (p.401-608 ) bestaat uit zes capita. Cap. I : Emen
dad one s Selectae (p.401-457 ) brengt de Adversar ia Crit ica van 
M a d v i g t e r sprake. Voor het Latijn zijn deze, naar het oordeel 
van Cobet, zeer goed, voor het Grieks minder, want Madvig heeft 
zelden met Griekse codices gewerkt. In aansluiting hierop geeft 
Cobet emendaties op Herodotos (p. 413-427 ) en Thoukudides (p.428 -
457 ) waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de interpolaties. 
In Cap. I I : Annotationes ad Ciceronem bespreekt Cobet plaatsen uit 
de Philippische Redevoeringen, De Natura De or urn, De Divinatione 
en enkele brieven aan Atticus. Cap. Ill bevat Animadversiones se
lectae ad Aeschinis Orationem Κατά Κτησιφών το с (р.478-
504 ), vooral weer over interpolaties. Cap. IV behandelt Demosthe
nes Περί Παραπρεσβειας , I sokrates , Loukianos en Platoons 
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Politeia. Bij Isokrates (voornamelijk worden de eerste vier redevoe
ringen besproken) toont Cobet aan, dat de Codex Urbinas, overigens 
terecht als de beste beschouwd, door talrijke fouten wordt ontsierd. 
In Cap. V (p.536-562 ) spreekt hij over de redevoering Περί 

Ιίαραπρεσβείας van Aischines, en wijst een aantal interpola
ties aan. Op p. 556-558 vergelijkt hij paragraaf 174 sqq. met Ando-
kides Περί της προς ΛακεδοαμονίοΕς ειρήνης III 3.9 
en toetst beide fragmenten op hun (magere) historische betrouwbaar
heid. Cap. VI (p. 562-608 ) houdt zich bezig met Euripides (De lo-
cis apud Euripidem interpolatis aut corruptis) naar aanleiding van 
Euripidis tragoediae ed. Kirchhoff, Berol. 1855, en Poetae Scenici 
Graeci ed. G. Dindorf Lips. 1869. Latere toevoegingen in deze stuk
ken zijn volgens Cobet meestal gemakkelijk te herkennen : "accedit 
in multis error quidam aut neglegentia dicendi, quae in Graeculos 
sero natos cadit, in Euripidem non cadit" (p. 562 ). Toch moet 
men voorzichtig zijn want ook de dichter zelf heeft wel eens minder 
gelukkige invallen (p. 562-563 ). Bij de beoordeling hiervan is ech
ter de persoonlijke smaak van doorslaggevende betekenis en heeft 
een discussie weinig zin. Een bron van veel fouten bij Euripides is 
de gewoonte van de copiisten geweest, de eerste letter van het vers 
rood te schrijven (p. 570 ). De rest van het hoofdstuk wordt gevuld 
met losse emendaties op verschillende stukken. Bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de herstelling van de oude Attische aoristus 
-ΕΦΡΗΚΑ (p. 575-577). Ook wordt er op geattendeerd dat in het At
tisch alle afleidingen van het simplex δέχομαι een κ hebben 
( πανδοκεύς, μυστοδόκος ); wat van de composita van δέχομαι af
geleid is, heeft een χ ( ανάδοχη ). In het latere Grieks krijgen 
ook de afleidingen van het simplex δέχομαι een χ (ξενοδοχεΤον ) . 
Het laatste caput (p. 609-646) bevat een critische bespreking van 
Κατά Τιμάρχου van Aischines. 

Novae Lectiones. 

In tegenstelling met de Variae Lectiones, die slechts voor een 
gedeelte (p. 1-168 ) voordien in Mnemosyne waren verschenen, vor
men de Novae Lectiones in hun geheel een herdruk van wat eerder 
- in de jaren 1855, 1856, 1857 en 1858 - aldaar reeds was gepubli
ceerd. De Praefatio handelt over de slechte toestand, waarin de 
oude codices zich bevinden. Emendaties worden practisch onmoge
lijk wanneer correctoren, die onvoldoende Grieks kennen, de tekst 
gaan bewerken, de foutieve plaats ongemoeid laten, maar de omge
ving trachten "aan te passen" (p. V ). In hoge mate is de overleve
ring van Theokritos door dit euvel getroffen, zodat de oorspronke
lijke tekst in feite niet meer terug te vinden is, alle verdienstelijke 
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pogingen van Valckenaer, Meineke en Ahrens ten spijt. Gemakke
lijker te verbeteren zijn de zeer talri jke fouten in de codices, die 
zijn ontstaan door de "vitio sa sequi or um σ υ ν ή θ ε ι α " op taal
kundig gebied, (p. DC ). Verwonderlijk i s , dat de moderne geleer
den hieraan nog zo weinig hebben gedaan (p. X ), en zich uitslui
tend hebben laten leiden "veterum membranarum fide" (ibid. ). Bij 
de gemaakte fouten kan men veelal een zekere regelmaat bespeu
ren : "quandam peccandi veluti analogiam et c e r t e quaedam e r r o r u m 
genera" (p. XII ). Bepaalde woorden en lettercombinaties lijken in 
het paleografisch schrift bijzonder veel op e lkaar , en worden dan 
ook regelmatig verwisseld (p. XIII ). Wanneer men deze combina
t ies kent, kan men talloze plaatsen emenderen. Een andere soort 
van frequente fouten wordt gevormd door interpolaties (p. XV ). De
ze vreemde invoegingen in de tekst zijn meestal opmerkingen van 
l e z e r s , die oorspronkelijk in margine stonden, en naderhand door 
de l ibrar l i in de tekst zijn opgenomen. Cobet demonstreer t dit ver
schijnsel aan diverse voorbeelden. 

In Cap. I van het werk zelf (p. 1-40 ) begint Cobet met de be
handeling der fragmenten van enkele comediedichters ' ( S t r a t -
t i s , A n t i p h a n e s , M e n a n d r o s , N a u s i k r a t e s , K r a t i -
n o s en A r i s t o p h a n e s ) . 

Cap. II sluit hierop aan (p. 41-184). Cobet hers te l t enkele ver
zen van Nfenandros uit de context van de a u t e u r s , die de fragmenten 
hebben overgeleverd. Daarop bespreekt hij een aantal onechte ver
zen, gedeeltelijk afkomstig uit laat-Griekse tijd, gedeeltelijk van 
vroegere a u t e u r s , veelal t ragici (vooral Euripides). Ten aanzien 
van de waarde van Menandros ' l i te ra i re arbeid merkt Cobet op : 
"Notiss imum est Menandrum argumentorum, r e r u m , sententiarum, 
iocorum suavitate et festivitate moribusque hominum depingendis 
egregium art i f icem, in verbis et oratione neglegentiorem fuisse" 
(p. 54 ). Daarna worden o. a. enkele frequente verwisselingen van 
le t ter s in de manuscripten onder de aandacht gebracht ( τ ρ - τ ε , 

e - a t , t - e i , η-t ) en nog enkele andere fragmenten van comici 
geëmendeerd. 

Cap III (p. 185-291 ) houdt zich bezig met E u r i p i d e s en 
T h e o p h r a s t o s . B i j Euripides i s de hoofdaandacht gewijd aan He
lena. In een excurs legt Cobet de Attische uitgangen van het plus-
quamperfectum activi va s t : altijd - η , -ης voor de eer s te en 
tweede persoon enkelvoud, nooit - ε t v , -εις (p. 213-217 ). Ook 
aan de Herakleidai van Euripides besteedt Cobet aandacht. 

Nadat hij in Cap. IV (p.291-305 ) enkele geïnterpoleerde ver
zen in diverse t ragedies aan de kaak heeft gesteld, gaat hij in Cap. V 
(p. 305-800 over naar het proza. Hier zijn nog aanzienlijk meer in
terpolat ies aanwezig dan in de poëzie. Te r cor rec t ie van dit en an-
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der soort fouten bespreekt Cobet de historici X e n o p h o o n , T h o u -
k u d i d e s en H e r o d o t o s . Qua overlevering is Xenophoon er het 
slechtst aan toe : de codices zijn vrij jong en wemelen van de fouten. 
Bij Thoukudides ligt de zaak iets gunstiger, terwijl we van Herodotos 
zeer oude handschriften hebben van redelijk gehalte (cf. p. 306 ). 
Interpolaties vinden we het meest bij Thoukudides. Van Xenophoon 
emendeert Cobet eerst de Hellenika (p.307-395 ), vervolgens de Ana
basis (p.398-534 ). Naar aanleiding van dit laatste werk behandelt 
hij de vraag, hoe oud Xenophoon was, toen hij de tocht der Tiendui
zend meemaakte. In tegenstelling met vele anderen (bv. L. Dindorf) 
meent hij dat Xenophoon toen nog een jonge man moet zijn geweest 
(p. 535-539). Hierop volgen correcties op Hieroon (p. 548-568), Öikono-
mikos (p. 568-601), Sumposion(p. 601-646), en 'Απομνημονεύματα Σω-
κράτου ς (p. 647-706). Naar aanleiding van dit laatste werk wijst Co

bet er op, dat de door Xenophoon herhaaldelijk genoemde aanklager 
van Sokrates niet Meletos is, maar Polukrates, die in die tijd een rhe
torisch declamatiestuk schreef, getiteld κατηγορ ία Σωκρατου ς 
(p. 662-681). De Novae Lectiones worden besloten met emendaties 
op Περί της των Λακεδαιμόνων πολιτείας (ρ.706-738), Περί 
της Άθεναίων πολιτείας (ρ.738-755), Порос η περί Προσόδων 
(ρ.756-774). Κυνηγητικός (ρ.774-781), Περί 'Ιππικής (ρ.781-793), 
en Ίππαρχικός (ρ.794-800). Het eerstgenoemde werkje is volgens 
Cobet zonder enige twijfel van Xenophoon, maar meer gebaseerd op 
berichten uit diens omgeving, dan een vrucht van eigen onderzoek. 
Het geeft niet zozeer een beeld van het contemporaine als wel van het 
oude Sparta, soms ook van allebei tegelijk, hetgeen we bijvoorbeeld 
zien in de gelijktijdige vermelding van de strikte verplichting om te 
trouwen (oud voorschrift) en van te verwekken π ιθων τον έχοντα 
(p. 720). Taal en stijl zijn zuiver Attisch en vertonen de typerende 
kenmerken van Xenophoon' s taalgebruik. 

Hupereides. 

In Mnemosyne van 1853, p. 310-329 is door Cobet de rede
voering Υπέρ Ευξεν ίππου van Hupereides gepubliceerd, die 
kort tevoren in Egypte op een papyrus was ontdekt en door toedoen 
van A r d e n e n B a b i n g t o n was uitgegeven. Behalve de tekst geeft 
Cobet diverse tekstcritische aantekeningen. In 1858 heeft hij de 
Λόγος 'Επιτάφιος van de zelfde auteur met tekstcritisch com
mentaar uitgegeven. Ook deze rede was pas enige tijd door een 
papyrus bekend, die door S t o b a r t naar Engeland was gebracht en 
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door B a b i n g t o n gepubliceerd. De tekst is door Cobet van talrijke 
spelfouten gezuiverd. In de aantekeningen is niet alleen aandacht 
aan Hupereides besteed, maar ook aan de emendatie van Thoukudi-
des. In 1877 zijn beide redevoeringen tezamen herdrukt met enkele 
aanvullingen. 

Philostratos Περί Грц асгпхгіс 

Het tractaat van Philostratos Περί Γυμναστίκης is 
eeuwenlang als verloren beschouwd. In 1844 bracht echter een zeke
re M i n o i d e s M y n a s 9) door de Franse regering naar Grieken-
land gezonden om handschriften machtig te worden, een codex mee 
naar Frankrijk, waar in het was opgenomen. Hij wilde deze codex 
aan niemand laten zien, maar tenslotte kreeg D a r e m b e r g 1 0 ' 
hem zo ver, dat hij hem een afschrift gaf. Hij gaf dit afschrift uit, 
maar ondertussen ging ook Mynas aan een editie werken, zodat kort 
achter elkaar twee uitgaven het licht zagen, een van Daremberg en 
een van Mynas, 1 1 ) beiden nog al wat van elkaar verschillend. Na
dat Cobet in zijn voorrede deze geschiedenis verteld heeft,(p. 1-3 ) 
vestigt hij de aandacht op de ondeskundigheid van Mynas, die geen 
Grieks kende en ook van paleografie niets afwist. Hij kon de Codex 
dus op vele plaatsen helemaal niet lezen en heeft herhaaldelijk maar 
wat neergeschreven (p. 3-4 ). Na een klacht over het bedroevend 
lage peil der klassieke filologie in Frankrijk gaat Cobet over tot de 
emendatie van de tekst van Philostratos : eerst enkele losse plaat
sen (p. 4-35 ), dan "systematisch" (p. 35-63), dan nog een "nale
zing" (p. 63-84 ). 

Nieuwe Testament. 

Samen met A . K u e n e n , 1 2 ' hoogleraar in de theologische fa
culteit aan de Leidse Universiteit heeft Cobet in 1860 een uitgave 
bezorgd van het Nieuwe Testament naar de Codex Vaticanus, 1 3 ) 
ter vervanging van de ondeugdelijke editie van Angelo Mai (1838). 
С. Vercellone, die de uitgave persklaar maakte, heeft wel verschil
lende fouten uit het manuscript verwijderd, maar lang niet genoeg, 
(p. V-VIII ). Kenmerkend voor de Codex Vaticanus is, dat overal 
de ιώτα προσγεγραμμένον ontbreekt, en spiritus en accenten 
later zijn toegevoegd (p. IX-X ). Mai heeft de ίωτα subscriptum 
overal toegevoegd en vaak op foutieve wijze (p. X-XI ). 1 4 ) Als prin
cipe hebben Cobet en Kuenen zich gesteld om de orthografische fou
ten van de codex overal te verbeteren, maar bij onherstelbaar be
dorven plaatsen de tekst onveranderd te laten (p. XI-XVI ). 

Nader ingaande op de diverse fouten, die de codex vertoont 
(p. XVI ) merken zij vooreerst op, dat er vrij wat verbeteringen van 
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een secunda manus in voorkomen. Deze zijn afkomstig van iemand 
die de codex systematisch vergeleken heeft met een tekst, die gro
tendeels beter was dan die van het handschrift zelf (p.XXV sqq. ). 
Tot de gemakkelijk te verbeteren fouten in het manuscript behoren 
letteryerwisselingen: ott/e (p.XXXDí-XLIH ), e t / t (р.ХЬШ -
LIX )> et/ri/t/n/et (p.LIX-LX ) , ot/ω, ο/ω, οι/υ (p.LX-
LXIII )> doordringen van de α uit de Aor. I in de Aor. II 

(P· LXIII-LXVII ), fouten tegen de vervoeging van de verba opi -ut 
(p. LXVII- LXIX ), en nog talrijke andere (p. LXX sqq. ). Ook val-
len onder deze categorie vergrijpen tegen de aspiratie en de accen
ten (p. LXXX sqq. ). Op p.XCIX volgt een lijst van verbeteringen van 
de secunda manus, door Cobet en Kuenen opgenomen (p.XCIX-CV ), 
een lijst van niet opgenomen afwijkende lezingen van de codex 
(P· CVrCXIV ) en een lijst van plaatsen, waar in de codex iets an
ders staat dan Mai doet voorkomen (р. СХГ - slot). Voor het gedeel
te van het Nieuwe Testament, dat in de Codex Vaticanus ontbreekt, i 5 ) 
hebben Cobet en Kuenen zich gebaseerd op de Codex Alexandrinus. 

Miscellanea Critica. 

De Miscellanea Critica zijn door Cobet vooral bedoeld als een 
bijdrage tot een juistere waardering der talrijke verschillende lezin
gen, die in de oude codices te vinden zijn (Praet p. V ). De grote 
fout van de meeste critische apparaten is, dat er veel te veel instaat. 
Vooral de talloze spelfouten dienen er uit te verdwijnen, ontstaan 
door verwisseling van in de uitspraak op elkaar lijkende letters of 
lettergrepen: αι/ε , η/t , ει/ι , ot/υ etc. ,-η i . p . v . - e t 
als uitgang van de tweede persoon sing. ind. med. - ε ι ς i .ρ. ν.-ης 
als nom. plur. van de substantiva op -ευς . Op р. ΧΙΠ breekt 
Cobet deze foutenopsomming af, om hen, die menen, dat in Codex S 
van Demosthenes geen vergissingen staan, van hun ongelijk te over
tuigen. Anderzijds zal dit handschrift voor iedere editie als basis 
moeten worden gebruikt. Voor Platoon neme men als zodanig de 
Bodleianus en de Pari sinus A. 1 B ) 

Het eigenlijke werk begint met Adversaria Critica ad Demosthe-
nem φ . 1-86 ). Op p. 1-11 gaat Cobet nog nader in op Codex S, 
waarna van p. 11-40 losse aantekeningen en emendaties op Demosthe
nes worden gegeven en op p. 40-86 een systematische behandeling 
volgt van κατά Φίλιππου Δ, επιστολή Φίλιππου περί συντάξεως, 
προς την^έπιστολην Φιλίππου, περί των συμμοριών, περί της 
'Ροδίων ελευθερίας, ύπερ Μεγαπολίτων, περί των προς Άλε'ξανδρον. 
De vierde Philippische redevoering is onecht en samengesteld uit 
in het algemeen vrij letterlijk gereproduceerde fragmenten uit an
dere oraties van Demosthenes. De redevoering πρδς την έπι-
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στολήν την Φιλίππου is ook niet authentiek: zij bestaat in 
hoofdzaak uit gedeelten van de tweede Olunthische rede, die door 
de compilator echter vaak sterk zijn gewijzigd (p. 50-51 )· Onecht 
is ook de επιστολή Φιλίππου περί συντάξεως. 

Op p. 87-98 spreekt Cobet De laciniis antiquissimi Codicis 
Strabonis nuper repertis , naar aanleiding van een in 1844 ontdekte 
palimpsest van S t r a b o o n , waaruit de Basilianer monnik G i u s e p 
p e C o z z a enkele stukken aan de openbaarheid prijs gaf in zijn 
boekje Dell' antico Codice della Geographia di Strabone scoperto 
nei Palimsesti della Badia di Grottaferrata. Volgens Cobet is het een 
waardeloos product (p. 87-88). Dan volgt onder het hoofd Paetus 
Thrasea een korte bespreking van fragmenten, die afkomstig zou
den zijn van P a e t u s T h r a s e a en een bron zouden hebben gevormd 
voor Ploutarchos' leven van Cato. Cobet karakteriseert ze als 
"misellam hanc esse libri Plutarchei interpretationem Latinam 
aevo medio a clerico nescio quo sermone semibarbaro conscriptam" 
(p. 99 ). Hierop laat hij enkele emendaties op Ploutarchos' Leven 
van Cato volgen (p. 101-103). 

P. 104-137 bevat correcties op S t r a b o o n naar aanleidingvan 
de editie van Gustav Kramer en van C. Muller en F. Dilbner en de 
studies van Meineke en Madvig. P. 138-168 zijn gewijd aan L i b a -
n i o s naar aanleiding van de uitgave van Reiske. Eerst worden al
gemene paleografische en grammaticale opmerkingen gemaakt, 
daarna enkele plaatsen behandeld. Op p. 169-205 keert Cobet weer 
naar de emendatie van Straboon terug. Hierop aansluitend bevat 
p.206-223 een "syllabus errorum qui in codicibus Graecis vulgo 
circumferuntur necdum apud Strabònem correct! sunt". Het geldt 
hier vooral fouten van orthografische aard. 

Na een kort intermezzo over D i o n u s i o s v a n H a l i k a r -
n a s s o s π ε ρ ί της Δημοσθένους δ ε ι ν ό τ η τ α ς komen 
we aan het tweede hoofdstuk van het werk Homerica (p. 225-437 ). 
Het belangrijkste hieruit is : 
Ι." ' Απρεπη apud Homerum pravo Alexandrinorum iudicio"(p. 225 -
239 ). De Alexandrijnse critici waren niet in staat de directheid 
en eenvoud van de Homerische poëzie aan te voelen. Zij beoordeel
den deze vanuit het standpunt van hun eigen tijd en verwierpen al
les , wat daar niet mee overeenkwam. 
II. Bespreking van εδνα - μείλια - δώρα ( p. 239 - 249 ).. 
De stelling van de oude critici dat εδνα de geschenken zijn, die 
de bruidegom geeft aan de bruid, is onjuist. Τα εδνα zijn ge
schenken aan de ouders van de bruid : de bruid wordt dus door de 
bruidegom van de ouders gekocht (p.242-243 ). Μείλια zijn de 
cadeaux van de vader van de bruid aan de bruid (dus de bruidschat). 
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de geschenken die de bruidegom aan de bruid geeft heten δώρα . 
Aansluitend hierop bespreekt Cobet de woorden άλφαίνω / άλ-
φείν- aXcpeat^otoç. Het gevoel voor de juiste betekenis van τα 

Ιδνα is reeds bij de lyrische dichters en de tragici niet meer 
aanwezig (p. 248-249). 
III. Behandeling van de woorden vcót en σφωι (p. 250 - 263). 
Terecht wordt hier volgens Cobet door Aristarchos verondersteld 
dat vuu = η μ ε ί ς / ήμας en σφώί = ύμεις / υμάς . 
Ten onechte echter neemt hij hierbij het bestaan aan van de bijvor
men νώ en σφω : deze zijn niets anders dan foutieve weergaven 
van vut en σφωι 

De pp. 263-278 zijn gewijd aan de Homerische digamma. De 
hoofdverdienste van de overigens matige Homeroseditie van Bekker 
is het herstel van deze letter. Bekker gaat bij dit herstel voorzich
tig te werk : soms verzuimt hij de digamma aan te nemen, waar dit 
nodig is (p. 264 ). Aansluitend worden enkele woorden met een di
gamma nader besproken : ÓFPepueiv - ΐΡΡαδεν - δ Ρ η ν , δΡει-

σαι , δΡεος , δέδΡία е * с · Vervolgens tekent Cobet verzet 
aan tegen de mening van Aristarchos dat de tweede persoon van de 
dualis op -ετον uitgaat en de derde op -ετην (p. 279-281 ) en 
bespreekt hij naar aanleiding van een uitlating van Bekker op p. V 
van zijn Homerosuitgave de vervoeging van τίθημι> ΐημι en 

διδωμι (p. 281-284). Men treft hier aan de vormen τίθημι, 
τ ι θ ε ΐ ς , τίθησι , έτίθην , έτ ίθε ις , έτίθει - imperat. 
τ ίθει ; Τημι , ί ε ϊ ς , Τησι , Την , Τεις , Τει - imperat. 
Ιει; δίδωμι, δίδως, δίδωσι - έδίδουν,έδίδους,έδίδουimperat. 
δΕδου . Horneros heeft hiernaast τ ι θ ε Τ σ θ α , τ ι θ ε ϊ -
ΐεΤ - διδοϊς/διδοΐσθα , διδοϊ . Vormen als τίθης , 
έτιθης , έτίθη - ϊης , Της , Τη zijn volgens Cobet ondeug

delijk. 
Van de talrijke kleinere aantekeningen en correcties op Home-

ros noemen we nog: p.289-298 over fouten, ontstaan tijdens het 
omzetten van de Homerostekst door Zenodotos van het (Oud)-Attisch 
in het Ionisch alfabet ; p. 298-303 het plusquamperfectum van οΐδα 
bij Horneros en in het Attisch; p.306-315 de elisie van de σ in het 
futurum: dit verschijnsel vindt volgens Cobet alleen dan plaatsman-
neer de derde lettergreep van achteren (de antepaenultima) kort is 
(bv. γαμώ fut· γαμεω , τελώ fut. τελέω )> is deze letter
greep lang, dan blijft de σ staan ( αίδέσομαι , αρκέσω 
νεικέσω ) 1 7 ; de fouten veroorzaakt door het eigenmachtig toevoe

gen of weglaten van de iota adscriptum (p. 335-342 ) enz. 
Na de studies over Horneros drukt Cobet twee fragmenten af uit 

een Codex, waarschijnlijk uit de vierde eeuw, die hij van Tischen-
dorf gekregen had. Zij zijn volgens hem van Menandxos en waar-
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schijnlijk uit de comedie Δεισιδαίμων afkomstig (p. 438-446), ten
minste voor wat het ene stuk betreft. Na enkele aantekeningen op 
Dionusios van Halikamassos sluit het werk met een vierde caput 
Adversaria Critica ad Demosthenem (p.447-582 ). Hierin worden 
crit\schJaehandeld de redevoeringen Περί του στεφάνου, 
Περί της π α ρ α π ρ ε σ β ε ί α ς . Προς Λ ε π τ ί ν η ν , Κατά Με ι
δ ί ο υ . Κατ ' Ά ν δ ρ ο τ ίωνος, Κ α τ ' Ά ρ ι σ τ ο κ ρ ά τ ο υ ς , Γί:/.τά 
Τ ι μ ο κ ρ ά τ ο υ ς , ' Υ π ε ρ ε ί δ η ς κατ ' Ά ρ ι σ τ ο γ ε α τ ο ν ο ς , Κατ' 
Α ρ ι σ τ ο γ ε ί τ ο ν ο ς λόγος αδέσποτος 
(ρ. 475-582). Vooraf gaan nog enkele aanvullende emendaties op de 
eerste zeventien redevoeringen (p. 449-475). De eerste rede Κατ' 

Αρ ιστογε ίτονος is waarschijnlijk van Hupereides, zoals Reiske 
reeds gesuggereerd heeft (p. 559-561). De mening van Dobree, dat 
hij van een navolger van Lukourgos stamt, lijkt Cobet onhoudbaar 
(p. 561 sqq. ). 

Collectanea Critica. 

De Collectanea Critica zijn volgens de Praefatio bedoeld "ut 
scriptores Graecos mendis vitiisque liberarem quae scribarum 
socordia et correctorum futilitas in omni scriptorum genere plu
rime offenderuni'(p. Ill ). Ook de reeds eerder vermelde regel
maat in de fouten der l ibrara en de noodzaak van paleografische 
kennis wordt door Cobet hier weer benadrukt. 

Het werk begint (p.l-23 ) met aantekeningen o p P o l u b i o s in 
de door Mai uitgegeven Vaticaanse palimpsest (De locis nonnullis 
apud Polybium in titulo περί γνωμών ). Het werk van Mai is van 
weinig waarde "quum ñeque satis Graece sciret ñeque ulla critica 
facúltate valeret" (p. 1 ). Door Geel is er met zeer veel vrucht op 
gewerkt, alleen heeft hij geen rekening gehouden met het verschil 
dat er bij Polubios bestaat tussen προέκθεσις (voorwoord 
dat deel uitmaakt van het verhaal) en προγραφή (dat dit niet 
doet) (p. 3 ).18 ) 

P. 24-51 zijn gewijd aan P l a t o o n en wel aan diens Kratulos, 
Charmides en Menoon. Eerstgenoemde dialoog is waarschijnlijk 
niet ¡serieus bedoeld en een parodie van de opinies der sofisten 
περ'ι ονομάτων ό ρ θ ό τ η τ ο ς . . De afleidingen zijn zo gek, 
dat zij "aut desipientis sunt aut desipientium insaniam είρωνικώς 
exagitantis" (p. 25 ). 

P. 52-98 bevat correcties o p D i o o n C h r u s o s t o m o s , naar 
aanleiding van de uitgaven van Emper en Dindorf. Vervolgens emen
deert Cobet L i b a n i o s , naar aanleiding van de editie van Reiske ; 
en wel hiervan Tom. I op de redevoering περί της εαυ
τού τύχης na(p. 99-118) en Tom. II (p. 119-138). D a n k o m e n C h o i -
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r i k i o s en S u i d a s aan de beurt, de laatste naar aanleiding van 
de editie van Bekker (resp. p.139-144, en p.145-167 ). 

Op p. 185-236 houdt Cobet zich bezig met de fragmenten van de 
tragici aan de hand van de uitgave van Nauck; vooral S o p h o k l e s 
(p. 185-209 ) en E u r i p i d e s (p.209-233 ) krijgen hierbij aandacht. 
Kortere aantekeningen zijn er op D e m e t r i o s Περί Ερμηνείας 
(p.236-237 ) en D i o d o r o s S i c u l u s (p.238-254). 

De behandeling van Libanios wordt door Cobet hervat op p.255 -
304 : p. 233-278 Tom. Ill van de editie van Reiske, op p. 279 - 304 
Tom. IV. 

Een belangrijk onderdeel van de Collectanea Critica ziin de 
Observationes Criticae et Palaeographicae ad lamblichi Vitam Pytha-
gorae (p. 305-449 ), naar aanleiding van lamblichi Chalcidensis ex 
Coele Syria de Vita Pythagorica Liber - illustratus a Ludolpho 
Kustero, Amstelodami 1707 en lamblichi Chalcidensis ex Coele 
Syria de Vita Pythagorica recognovit M. Theophilus Kiessling, Lip-
siae 1817. Cobet had van lamblichos in Florence een Codex F kun
nen raadplegen, die veel betere lezingen bood dan de door Küster 
gebruikte Codex Franequeranus en de Codex Chisianus van Kiess-
ling. Volgens Cobet is het leven van Puthagoras door lamblichos op 
slordige wijze samengesteld uit fragmenten van meerdere andere 
schrijvers van zeer ongelijke waarde (p.412 sqq. ) , 1 9 ' waaronder 
zeer belangrijke als Di k a i a r c h o s en A r i s t o x e n o s , 2 0 ) 
en volkomen onbetrouwbare als A p o l l o n i o s en D i o g e n e s . 
Het fragment van Apollonios in de capita 254-264 is echter belang
rijk, omdat het meerdere inlichtingen bevat, die elders niet te vin
den zijn zoals het precíese geboorte- en sterfjaar van Puthagoras 
(resp. 569 en 509 v. Chr. ). In aansluiting hierop wordt p.449-460 
het leven van Puthagoras door D i o g e n e s L a e r t i o s behandeld. 
Ook dit bevat veel gegevens die verder nergens voorkomen, maar 
"non est alius scriptor Diogene stolidior étineptiorr(p.450).Dez.g. 
Χρυσή "Επη van Puthagoras zijn niet authentiek maar uit veel later tijd 
en zonder enige waarde (p. 460-469 ). Op p. 469^476 spreekt Cobet 
over enkele fragmenten van A r i s t o x e n o s e n o p p . 476-482 geeft hij 
in een Spicilegium Lectionum Codicis Florentini de afwijkende le
zingen van Codex F , die in de tekstbehandeling niet naar voren ge
komen zijn. Aan deze systematische tekstbehandeling en emendatie 
van het Leven van Puthagoras door lamblichos is het grootste ge
deelte (p. 305-412) gewijd. 

P. 482-544 van de Collectanea Critica brengen de emendatie 
van P l o u t a r c h o s ' Ethika. Hierop laat Cobet volgen Annotati one s 
Criticae et historicae ad Plutarchi Vitam Ti. et C. Gracchi (p.545 -
568 ) naar aanleiding van de editie van Sintenis. De chronologie van 
de Gracchen wordt o. a. hierin nader gefixeerd en ook worden ze in 
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bescherming genomen tegen de vooringenomenheid van Cicero , 
Diodoros Siculus en Cassius Dioon (p. 558-559 ). Aansluitend wor
den Ages i lao^ (p. 569-586 ) en Pompeius (p.586-598 ) van Ploutarchos 
behandeld. 

Observationes cr i t icae et palaeograpbicae ad Dionysium Hal icarnas-
sensem. 

In de Praefatio van dit werk ver te l t Cobet e e r s t , dat hij al b i j 
na dert ig j aa r geleden begonnen was , zich in Dionusios te verdie
pen, vooral terwil le van de Romeinse Antiquiteiten, die hij in 1846 
in Leiden te doceren kreeg (p. V ). De emendaties op de tekst had 
hij aanvankelijk in Mnemosyne willen uitgeven, maa r omdat het 
werk "in maiorem molem excrevisset" (p. V ) leek het beter e r een 
afzonderlijke publicatie van te maken. 

Vervolgens geeft Cobet enkele testimonia over de verdiensten 
van Dionusios op his tor isch gebied- Sylburg en Niebuhr hebben de
ze zeer hoog aangeslagen, Reiske zeer gering. Cobet maakt het 
standpunt van de laatste tot het zijne. Met instemming ci teer t hij 
diens ui tspraak "Historiam scribi t non ut homo civi l is , non ut auc
tor pragmat icus , sed plane ut Professor ,hoc es t ludi magis ter" 
(Praef. p . XXII ) , en hij voegt e r aan toef'Non poterat lepidius et 
sa ls ius quam sic Dionysii vitia descr ibere" (p. VI ). Zonder een 
schijn van bewijs of overtuigingskracht presenteer t Dionusios a l le r 
lei fabels en onwaarschijnlijke verhalen a ls onomstotelijke waar
heid met een. "putida et verbosa diligentia" (p. VII ). Zijn chrono
logie i s "tota fabulis innixa ficta et commenticia" (p. X ). Zijn stijl 
i s u i ters t gemaniëreerd: "Non in vitae luce, non in hominum r e -
rumque usu quisquam ita loquitur, sed in scholae umbra ex p r a e -
ceptis ora tor i i s talia nascuntur" (p. XI ) . 2 1 ' Zijn stijl en taal zijn 
verder wel he lder . maar tonen de fouten en onzuiverheden van het 
la tere Grieks . 2 2 Door het Attisch zijn Ionische en Homerische e-
lementen gemengd; zijn woordenschat bevat bestanddelen uit alle 
mogelijke tijdperken door e lkaar , bovendien nogal wat la t in ismen? 3 ) 
De beste handschriften voor Dionusios zijn volgens Cobet de 
Urbinas (Bibliotheek van het Vaticaan) en de Chisianus in het Palaz
zo Chigi. Van deze beiden i s de Urbinas de belangrijkste. Reeds 
Kiessling heeft dit opgemerkt ; zijn voorkeur voor de Urbinas is 
echter te exclusief, zodat hij meermalen goede lezingen van de 
Chisianus verwaarloost (p. 2-3 ). Ook heeft hij ten onrechte de in
consequente Orthografie van de codex gehandhaafd (p. 3 ). Andere 
- minder belangrijke - manuscripten voor Dionusios zijn de Cois-
linianus en de Regius, beide te Parijs . 

Voor emendaties i s Dionusios een zeer dankbaar auteur. Dit 
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vindt op de eerste plaats zijn oorzaak in de geringe variatie van 
zijn stijl: bijna altijd τα αυτά περί των αυτών λέγει (ρ. 9). 
Wanneer men dus zijn uitdrukkingswijze goed in zich heeft opgeno
men, kan men tal van corrupte plaatsen in orde brengen. Gunstig 
voor emendering is ook, dat de eerste editie van Dionusios op zeer 
slechte manuscripten teruggaat ; later zijn echter te Rome de Ur-
binas en de Chisianus ontdekt, waaruit de tekst in belangrijke mate 
verbeterd kan worden. Blindelings mag men echter ook op deze ma
nuscripten niet vertrouwen : hoe goed ze ook zijn, degene die ze 
schreef, was een volstrekt onkundig copiist, die zich talrijke malen 
heeft vergaloppeerd (p.10 ). Na enkele voorbeelden gegeven te heb
ben van corrupties, die met behulp van correcte overeenkomstige 
plaatsen in orde kunnen worden gebracht (p. 12-18 ), gaat Cobet over 
tot een systematische emendering van de hele tekst van Dionusios* 
geschiedwerk (p. 19-218). Hij sluit met nog enkele opmerkingen 
over Dionusios als historicus. Regelmatig blijkt "quam sit Diony-
sius ab iudicio infirmis et quam anilis in eo fuerit superstitio" 
(p. 225 ). Hij heeft ook de gewoonte om zaken, die de Romeinen on
aangenaam in de oren zouden kunnen klinken, te verzwijgen, soms 
"dolo malo" (p. 227 ) . 2 4 ) Ook Livius maakt zich daar wel eens 
schuldig aan. Men vergelijke bijvoorbeeld de berichten van Dionu
sios en Livius over de strijd tegen de Galliërs in 390 v. Chr. met 
die van Polubios (p. 227-228 ). In dit verband spreekt Cobet zich ook 
uit over de waarde van de Romeinse annalisten. Op historisch ge
bied betekenen deze volstrekt niets ; wat er deugdelijk in was, is 
door Livius en Dionusios in hun werken opgenomen. Het verloren 
gaan ervan behoeft dus niet te worden betreurd. De zogenaamde 
Commentarli Censorum τα καλούμενα τ ι μ η τ ι κ ά υπομνήματα 
die door Dionusios worden vermeld, zijn ook van zeer weinig waar
de (p.235). 

Mnemosyne. 

Het grootste gedeelte van Cobet' s publicistische werkzaamheid 
heeft zich afgespeeld in Mnemosyne. Van 1860-1861, en vanaf 1873-
1886 heeft hij in feite de leiding van dit blad in handen gehad en het 
ook voor een groot deel met eigen bijdragen gevuld. Zijngrote cri-
tische werken als Variae Lectiones, Novae Lectiones, Miscellanea 
Critica en Collectanea Critica waren al in hun geheel of voor een 
aanzienlijk gedeelte artikelsgewijs in Mnemosyne gepubliceerd, 
voordat ze afzonderlijk werden uitgegeven. Van wat alleen in 
Mnemosyne verscheen, zullen wij in het volgende het belangrijk
ste de revue laten passeren. Dit zal vaak niet meer zijn dan een 
niet bijzonder opwindende opsomming van namen en titels, maar te-
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vens kan e r op deze wijze licht vallen op het enorm uitgebreide en 
tegelijk fragmentarische karakter van Cobet' s filologische activi
teiten. 

Mnemosyne van 1858 bevat op p.475-480 een korte inleiding Ad_ 
Photii Lexicon, die in Mnemosyne van 1859 wordt voortgezet onder 
dezelfde titel (p.18-74). Dan treffen we aan Annotationes ad Philos-
t ratum (Leven van Apollonios van Tuana )(p75-80,117-181), An
notationes Cri t icae ad Charitonem (p229-303) naar aanleiding van 
de editie van Hercher , Theophrasti C h a r a c t e r e s e Codice Palatino-
Vaticano CX accurat i s s ime express i (p.310-338) naar aanleiding 
van de editie van F o s s ; Annotationes Cri t icae et Palaeographicae 
ad lulianum (p.341-419): eer s t bespreking van de Codex Vossianus 
LXXVII te Leiden, met lijst van de werken van Julianus die er in 
zijn opgenomen. Voor verscheidene geschriften van Julianus is de 
codex Vossianus a l s archetypus te beschouwen (p.350). Dan komen 
emendaties op de tekst. Cobet wijst erop dat Julianus in zijn stijl 
s teeds klassieke auteuis nagevolgd heeft; s lechts een enkele keer 
treffen we reminiscent ies aan Theokritos of Kallimachos (p. 400). 

In Mnemosyne van 1860 worden de aantekeningen op Julianus 
voortgezet met conjecturen op de brief aan Sallustius. (p . l "20) . 
Dan gaat Cobet over naar G a l e n o s (Ad Galenum p. 21-48). 2 5 ' 
Deze wordt volgens hem veel te veel bewonderd. Met iemand als 
Ar is tarchos kan hij in de vers te verte niet worden vergeleken. 
Zijn cr i t i sch vermogen is middelmatig: hij besteedt veel te veel 
aandacht aan bijkomstigheden (p. 25 ). Ook zijn kennis van het 
klassieke Grieks i s onvoldoende. Bij de redactie van de tekst van 
Hippokrates heeft hij m e e r d e r e fouten laten staan en c o r r e c t e 
plaatsen weggezuiverd(p.27-33). Onder het hoofd Miscellanea Phi-
lologica et Crit ica (p. 68-170 ) treffen we in dit Mnemosynedeel 
achtereenvolgens aan c o r r e c t i e s op H i p p o k r a t e s (p. 68 - 86 ), 
S t o b a i o s (p.86-112 en 113-148) en de brieven van P s . - A r i s -
t a i n e t o s (p. 148-170 ). Verder vinden wij emendaties op 
T h e m i s t i o s (p. 243 - 248 ), op het Συμπόσιον η Κ ρ ό ν ι α 
van J u l i a n u s (p. 249 - 277) en op H e r o d o t o s (p. 287 - 298). 
In p. 278-287 wordt gewezen op het bedrog van Minoides Mynas 
ten aanzien van B a b r i о s . P., 308-318 worden aan de H. Schrift 
besteed: in de Hebreënbrief XI 4 leze men niet πλείονα θυσίαν 
m a a r ήδίεΗ'ονα θυσίαν " ( m e e r ) welgevallig of
fer" . In de e e r s t e brief aan de Korinthiers II 4 leze men εν π ε ί -
θοι σοφίας voor έν π ε ι θ ο ΐ ς σοφίας . De pp. 337-
389 zijn gewijd aan P l a t o o n . Het betoog is in dit art ikel e r voor
al op gericht, aan te tonen, hoezeer ook de oudste Platooncodices 
nog vol corrupt ies staan. Óp p.399-437 spreekt Cobet over P h o -
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t í o s . Gewezen wordt op de klakkeloze wijze waarop de la tere lexi
cografen, en ook Photios, e ikaars mater iaal zonder bronvermelding 
overnemen. Van de door Photios gebruikte bronnen zijn ons nog een 
epitome van de λ ε ' ί ε ι ς των δέκα ρητόρων v a n H a r p o k r a -
t i o o n e n d e λ έ ξ ε ι ς Πλάτων ι κκ ι van T i m a i ο s bewaard geble
ven (p. 406). Harpokratioon gaat voor een belangrijk deel terug op 
Athenaios, Photios heeft later a ls bron voor Suidas gefungeerd. Het 
waardevolle van Suidas in verband met Photios i s , dat hij de in de 
manuscripten van Photios ontbrekende gedeelten heeft bewaard (p. 
413 - 414 ). E r moet namelijk worden aangenomen, dat Suidas 
Photios veelal letterli jk heeft gecopieerd (ibid. ). Het belang van 
Photios zelf is vooral hierin gelegen, dat hi j , naast de opmerkingen 
van Harpokratioon en Timaios ook aantekeningen heeft opgenomen 
van een derde, zeer goede grammat icus , Во e t h o s , wiens beide 
werken over Platoon λέξεων Πλατωνικών συναγωγή κατά 
στοι-χείον en περί των παρά Πλάτων ι άπορουμένων λέξεων 

hij pract isch geheel in zijn tekst heeft gereproduceerd (p. 433-434). 
Tot slot van dit deel treffen we op p . 438-445 enkele emendaties aan 
op Isaios. 

In Mnemosyne van 1861 zet Cobet de bespreking van Photios 
voort, (p. 56-94). Behalve van de reeds genoemde hulpmiddelen 
heeft de p a t r i a r c h , naar eigen getuigenis, ook gebruik gemaakt 
van de ' Αττ t κών ονομάτων λόγο ι πέντε van A i l i o s D i o n u -
s i o s en het λέξικον κατά. στορχεΐον van P a u s a n i a s . 
Hij heeft deze werken, zoals Naber heeft aangetoond, op 
dezelfde wijze verwerkt a l s Boethos en Timaios - ze dus 
letterli jk overgeschreven (p. 54). Een ander die zich de a r 
beid van Ailios Dionusios ten nutte heeft gemaakt, i s de samen
stel ler van de Συναγωγή λέξεων χρήσιμων εκ διαφόρων σοορών 
τε και ρητόρων πολλών , welk werk ook door Cobet nader be
zien wordt (p.65 sqq. ). Op p. 164-192 volgen Annotationes cr i t icae 
et palaeographicae ad Juliani orati one s en wel op de Μισοπωγων, 
gevolgd door een kort intermezzo over T h e o k r i t o s (p.225-228). 
Dan komt e r een bespreking van de Homerische Hymne op Demeter 
(p.309-333 ), van T h e o k r i t o s (p.354-365)en van K a l l i m a -
c h o s (p.389-437 ) , dit laatste artikel naar aanleidingvan Meine-
ke ' s Diatribe de Callimachi locis controvers i s . Cobet brengt zijn 
waardering voor dit werk tot uitdrukking, zonder echter te verhe
len, dat zijn appreciatie van de Alexandrijnse dichters totaal van 
die van Meineke v e r s c h i l t . 2 7 ' (p.390 sqq. ). Na enkele opmerking
en over Kallimachos' taalgebruik en stijl, occupeert hij zich in 
het bijzonder met de Hymne aan Artemis (p. 414 sqq. ). 

Mnemosyne van 1862 vangt aan met een art ikel over Ρ о 1 u -
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b i o s : Polybiana (p.1-46), naar aanleidingvan de Polubios-palimp
sest in de Vaticaanse Bibliotheek. Na enkele korte notities over de 
codex en de stijl van Polubios wordt de tekst op diverse plaatsen ge-
emendeerd. Op p. 97-109 wordt de 24ste redevoering van T h e m i s t -
i o s behandeld; op p.113-144 de tweede rede van Isaios. Vervol
gens komen p. 165-179 het zesde en zevende boek van de Politeia 
van P l a t o o n aan de beurt voor enkele tekstverbeteringen. Nadat 
Cobet op p. 217-221 enkele interpolaties bij T h o u k u d i d e s ver
wijderd heeft, keert hij p.222-266 naar Themistios terug, met cor
recties op de 21ste oratie en daarna systematisch op alle overige 
redevoeringen tot in de achtste. Vervolgens komen de Homerische 
hymnen weer aan bod: p.297-308 de hymne aan Apolloon, p.308-312 
die aan Hermes. Ook Thoukudides wordt in deze Mnemosynejaar-
gang verder behandeld: op p. 217-221 en p.307-383 wordt het eer
ste boek geëmendeerd: vooral komen aan de orde "scribarum erro

res et sciolorum emblemata". In p. 394-434 wordt de systematische 
bespreking van Themistios afgesloten (achtste redevoering tot aan 
het einde). De aflevering sluit met enkele aantekeningen op Euripi
des (p.435-448 ). 

Na de heroprichting van Mnemosyne in 1873 heeft Cobet in de 
eerste jaargang Miscellanea Philologica et Critica doen verschijnen. 
Deze bestaan uit Cap. I: Ad Scholia in Odyssearp (p. 1-58 ), Cap. II 
Ad Crateri ψηφισμάτων συναγωγήν 2S ) (p. 97-128 ), Cap. 
IH Ad Plutarchi vitam Periclis (p. 128-142 ), Cap. IV Ad Philostrati 
Vitas Sophistarum et Heroica (p. 209-232 )· Verder Cap. V Ad Ho-
meri Iliadem Ζ 479 et Σ 385 (p. 232-236 ) en Cap. VI Ad Plutarchi 
Opera Moralia (p. 354-386 ). 

Mnemosyne van 1874 bevat eerst enkele voorbeelden van de ma
teloze vleierij van T h e m i s t i o s jegens de keizers Constantius, 
Valens en Theodosius (p. 1-7 ). Dan volgt een critische bespreking 
van T h e o ph r a s t o s ' Charaktere s en het tiende boek van Пері 
κακίων van P h i l o d e m o s (p. 28-72 ). Hierna komt de be
handeling van S t o b a i o s naar de editie van Meineke (p. 89-112) 
en van Gorgias van P l a t o o n naar de editie van Hirschig (p.113-162). 
Deze laatste editie is volgens Cobet zeer goed. Terecht heeft Hir
schig ook de dialoog kort na de dood van Sokrates geplaatst. Het on
derdeel Platonica bevat losse emendaties op een aantal dialogen o. a. 
Menexenos ,Kritoon en Euthudemos. (p. 241-260). Op p. 261-282 
spreekt Cobet over de Λόγος Προτρεπτικός , van l a m b l i c h o s . 
Eteze heeft meerdere stukken uit Platoon letterlijk overgenomen en 
is dus voor de vaststelling van de Platoontekst van waarde. De tekst 
van de Προτρεπτικός , zoals die door Kiessling teruggaande 
op de Codex Cizensis is verzorgd, is uitgesproken slecht. Om een 
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betere tekst te krijgen kan de Codex Mediceus beslissende diensten 
bewijzen. Cobet drukt een lijst van goede lezingen uit deze codex af 
en voegt eigen emendaties toe. Van p.369-385 wordt Alkibiades 
I besproken. Volgens Cobet is deze practisch zeker onecht. Op de 
eerste plaats, omdat Platoon de gewoonte heeft meer indirect te 
critiseren, terwijl dit in Alkibiades fel en openlijk, soms uitgespro
ken grof gebeurt. Ook vinden we meermalen reminiscenties aan 
andere dialogen van Platoon (cf. bv. 118 D met Gorgias 515 E en 
Menoon 94 B). Dit is ook een bewijs van onechtheid: "Plato enim 
sua repetere non solet in tanta rerum et sententiarum et oratio-
nis copia et ubertate: sed sterile imitatorum ingenium alieno orna-
tutamquam floribus hortulos suos exornabat" (p. 370 ) 9 ' De 
stijl is zuiver Attisch maar " sine illis verborum et sententiarum 
luminibus quibus Platonis dictio splendet" (p. 371 ). De chrono
logie is in de Alkibiades zeer nauwkeurig, en ook dat is iets, wat 
we bij Platoon in het algemeen niet aantreffen. Waarschijnlijk is 
de dialoog ontstaan na de dood van Platoon; maar hij ligt in ieder 
geval een duidelijk stuk vöór de Alexandrijnse critici. Op p. 411-
423 geeft Cobet Adversaria Critica ad Aristophanem waarbij 
Acharniërs en Ridders worden besproken. De laatste bijdrage van 
zijn hand in de jaargang van 1874 richt zich weer op Stobaios 
(p.424-451 ). 

In Mnemosyne van 1875 bespreekt Cobet op p. 1-17 twee pas 
door R. Förster uit de codex Parisinus uitgegeven redevoeringen van 
L i b a n i o s . ' 3 0 ' . Het werk van Förster heeft volgens hem weinig 
waarde; de meeste conjecturen zijn mislukt. Bovendien is För
ster ' s mening, dat Libanios goede diensten kan bewijzen om de 
Griekse geschiedenis en de Attische welsprekendheid beter te le
ren kennen, volslagen onjuist (p. 11 ). Libanios occupeert zich 
enkel met de klassieke schrijvers om de vorm; de inhoud interes
seert hem niets (p. 12 ). Als bewijs hiervoor moge o. m. gelden 
zijn foutieve verwerking van Aischines' Κατά Κτησιφώντος 
194. Op p. 141-156 wordt de 'Απολογία Σωκράτους van 
Libanios besproken, gevolgd door een beschrijving van de Codex 
Parisinus A van P l a t o o n (p. 157-198) en de behandeling van 
P l a t o o n s Kritias (p. 198-208). Op p. 214-221 treffen we aan 
Γλωσσηματ t κα in Xenophontis Cyropaedia, waarbij Cobet 
o. a. de opmerking van Galenos bestrijdt, dat Xenophoon zich in 
zijn stijl van gezochte uitdrukkingen bedient. P. 225-233 zijn be
steed aan enkele aantekeningen op De Tiberii Hemsterhusii narra
ti one van Fritzsche. Hemsterhuis ' kennis van de metriek was, 
in tegenstelling met wat Fritzsche zegt, beperkt, evenals die van 
zijn meeste tijdgenoten.3 1 ' Op p.246-254 wordt de redevoering 

Περί των εαυτού τύχης van L i b a n i o s behandeld; van p.280-
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290 i s de aandacht op P l a t o o n gericht in de editie van Schanz : 
dit i s volgens Cobet goed werk, alleen had Schanz beter gedaan, als 
hij in de e e r s t e tetralogie uitsluitend de Clarkianus В als basis had 
genomen. Vervolgens vinden we in deze aflevering aantekeningen 
o p H e s u c h i o s (p.291-298 ), T h e m i s t i o s (p.298-308 ) en de 
Kuroupaideia van X e n o p h o o n (p.378-409). 

Uit Mnemosyne van 1876 moge vermeld worden de bespreking 
van diverse Levens van P l o u t a r c h o s (p. 113-173 ) naar aanleiding 
van de editie van Sintenis. Deze heeft, aldus Cobet, terecht gezien, 
dat de codices van Ploutarchos één gemeenschappelijke archetypus 
hebben. Jammer is dat hij nog teveel waardeloze handschriften heeft 
vergeleken. Emendaties worden door Cobet gemaakt op Theseus , 
Romulus, Lukourgos, Numa Pompilius, Soloon, Valerius Publicóla, 
Themistokles , Camil lus , Per ikles , Fabius, Maximus en Alkibiades. 
P. 225-237 is gewijd aan de geschiedschrijver A r i s t o d e m o s , van 
wie een geschiedenis van Griekenland, lopende van de slag bij Sala
mis tot aan het begin van de Peloponnesische oorlogen in een oor
spronkelijk van de Athos afkomstige codex bewaard i s . 3 2 ) Ar i s 
todemos is volgens Cobet een volstrekt waardeloze figuur : "Levis 
et nugatoria haec omnis opella es t , sermone putido, stilo et ora t i -
one pueril i concepta et e r ror ibus ineptiisque differta" (p. 225). Op 
p.315-336 houdtCobet zich bezig met E u n a p i o s . In een korte in
leiding (p.315-323)legt hij e r ee r s t rekenschap van af, waarom hij 
tijd aan schr i jvers a ls Eunapios besteedt : "Non modo enim aliquando 
melius quae sit Veterum in cogitando scribendoque praestantia sen
t ies quum sis a sequiorum lectione r ecens , sed acutius etiam cernes 
et in c lar iore luce ve r saber i s et quid quemque deceat, quid non de-
ceat ac r ius persp ic ies" (p.316 ). De contrastwerking tussen k lass ie
ke en la tere schr i jvers is dus in hoge mate heilzaam. Na vervolgens 
de geringe geloofwaardigheid en gezwollenheid van stijl van Eunapios 
te hebben laten zien, 3 3 ^ gaat Cobet over tot het emenderen van de 
tekst . Tot slot worden op p.373-386 opmerkingen gemaakt over het 
t rac taa t van P h i l o d e m o s Περί όργης . 

De Mnemosyne-jaargang van 1879 vangt aan met een bespreking 
door Cobet van P l o u t a r c h o s ' Leven van Brutus (p. 1 -24), niet al
leen tekstcr i t i sch, maar ook his tor i sch, zoals uit de t itel van het 
art ikel r e e d s blijkt : Anno tati ones cr i t icae et historicae ad Plutarchi 
vitam Bruti. Op p. 225-261 wordt de behandeling van Brutus voortge-
zet ; Cobet wijst e r h ier o. a. op, dat de brieven van Cicero aan Bru
tus a ls echt moeten worden beschouwd: "multa in his epistolis ines
se quae nemo p r a e t e r Ciceronem et Brutum ita s c i r e , ita sent i re , 
ita dicere potuerit" (p. 226). Op p. 31-39 behandelt Cobet het woord 

το κρηγυον. Dit betekent niet "het w a r e " , m a a r "het goede", 
zoals r e e d s door Aris tarchos is opgemerkt. De afleiding is niet 
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meer na te gaan ; wat door anderen hieraangaande is beweerd, be
rust op onvoldoende grond. Direct hierachter (p. 40-48) vinden we 
enkele voorbeelden van navolging van klassieke schrijvers door 
C a s s i u s D i o o n . Volgens Cobet heeft hij zich vooral door 
Demosthenes, Aischines en Thoukudides laten leiden. In zijn woor
denschat gaat hij meest terug op Thoukudides, Herodotos en de 
poëzie. In deze aflevering is voorts vrij veel aandacht aan de Latijn
se literatuur toebedeeld, wat we anders niet zo vaak bij Cobet zien. 
P. 113-179 zijn gewijd aan de emendatie van de Philippische redevoe
ringen van C i c e r o , p. 264-297 aan de brieven van Cicero, naar 
aanleiding van het derde deel der Cicero-uitgave van Orelli en Bai
ter. Ook hier toont Cobet zich een pleitbezorger der echtheid van 
de brieven van Cicero aan Brutus. P. 411-422 omvat Annotationes 
ad Ruhnkenii Disputationem de Vita et Scripti s Longini, waarin 
o. m. wordt benadrukt, dat Longinos niet in Athene thuishoorde, 
maar uit Syrië kwam. 

Mnemosyne van 1880 biedt ons op de eerste plaats het vervolg 
van de aantekeningen op E una pi o s (p. 1-20). Op p. 56-57 stelt 
Cobet een papyrus aan de orde met o. a. een lang fragment van 
E u r i p i d e s . Volgens Cobet is dit afkomstig uit een saterspel, 
waarvan de titel niet is overgeleverd^'in quo poeta φίλανδρόν 
Ttva μετά σ ε μ ν ό τ η τ α ς γ υ ν α ί κ α ύπεγραφεν , 
non regio 'genere natam sed οημοτον cui esset maritus pla-
cens pauperculus et pater ad rem paullo attentior, qui (ut apud Plau-
tum) filiam suam mendico nuptam indignabatur" (p. 61-62). Hij grondt 
deze bewering op een overeenkomstig fragment van Euripides, be
waard bij Clemens van Alexandrie Strom. IV p. 620 en op de vrijere 
opoouw van satyrspeien, die dergelijke tonelen mogelijk maakte. 
Op p. 68-108 begint Cobet met de systematische emendering van 
T h o u k u d i d e s : in dit bestek wordt het hele eerste boek behan
deld en boek II tot cap. 64. Op p. 113-114 worden deze aantekenin
gen voortgezet tot III 114. Dan volgt er de behandeling van enkele 
plaatsen uit de brieven van C i c e r o Ad Familiares en Ad Atticum 
(p. 182-200) en van G a l e n o s Περί διαγνώσεως καΐ θ epa-
πείας των εν τη εκάστου ψυχή ίδύον παθών (ρ. 233-245). 

Ορ ρ. 269-291 vinden we conjecturen op de redenaar A n t i p h o o n , 
op p.328-344 en p.391 -400 op Protagoras van P l a t o o n . Op p.436-
453 keert Cobet weer naar Thoukudides terug en emendeert het 
vierde boek tot aan cap. 53. Tot slot moge nog vermeld worden dat 
Cobet in deze jaargang ook begonnen is met het publiceren van aan
tekeningen op diverse Latijnse auteurs van zijn kort tevoren over
leden collega Pluygers.34) 

Met betrekking tot Mnemosyne van 1881 moge vooreerst wor
den vermeld, dat op p. 33-46 de aantekeningen op het vierde boek 
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van Thoukudides door Cobet worden voortgezet tot с. 104, waarna in 
p. 47-60 wordt gewezen op de geringe his tor ische betrouwbaarheid 
van het Leven van Kimoon van N e p o s . Ook aan Nepos is gewijd 
p. 303-339, voornamelijk tekstemendaties. Aan L i v i u s is in deze 
Mnemosyneaflevering vrij wat aandacht bes teed: op p. 167-191 en 
p. 400-440 spreekt Cobet over hem, waarbij hoofdzakelijk his tor i
sche problemen aan de orde komen. Op p. 441-444 houdt Cobet zich 
een ogenblik bezig met de toen pas ontdekte Dueños-inscriptie : vol
gens hem is het zonder meer een vervalsing : "Commentus est id 
scur ra aliquis ut homines eruditos sed non admodum acutos ludifi-
ca re tu r " (p. 444). Het enige Griekse stuk uit deze jaargang staat op 
p. 361-379 en bevat cor rec t ies op H e s u c h i o s . 

In Mnemosyne van 1882 bespreekt Cobet op p. 27-41 fragmen
ten v a n d ë Χρον ι κ ή ' Ι σ τ ο ρ ί α μετά Δέξίππον van de sofist 
E u n a p i o s . Voorts treffen we emendaties aan op G a l e ñ o s (p. 178-
192 en p. 251-257), C a s s i u s D i o o n (p. 193-210), A p p i a n o s 
(p.211-238) en L u s i a s (p.328-335). P.400-413 begint de behande
ling van H e r o d o t o s naar de editie van Stein. Terecht heeft deze 
alleen de codices A (Florentinus), В (Romanus) en R (Vaticanus) tot 
grondslag voor zijn tekst genomen. Hij slaat de waarde van Codex R 
echter te laag aan. Deze gaat op een duidelijk betere overlevering 
terug dan A en В ; hij bevat echter veel m e e r fouten, zodat de ver
diensten van het handschrift minder duidelijk aan de dag treden. Ten
slotte geeft Cobet een Spicilegium animadversionum ad Julianumnaar 
aanleiding van de uitgave van Hertlein (p. 424-448). 

In Mnemosyne van 1883 betoogt Cobet op p. 1-7 dat de werken 
van de Ionische geschiedschri jver H e k a t a i o s vroeg ver loren 
zijn gegaan, en dat wat wordt voorgesteld uit zijn oeuvre door Hero
dotos te zijn overgenomen, in werkelijkheid uit de tekst van Herodo
tos i s geëxcerpeerd, waarna men er de naam van Hekataios aan 
heeft verbonden. Op p. 8-20 worden enkele onechte dialogen van 
P l a t o o n besproken: Theages, Hipparchos, Ante r a stai en Alkibia-
des II. Vanaf p. 69 wordt de bespreking van H e r o d o t o s voortge
zet , nu met de systematische emendatie van de tekst. Op p. 69-106 
wordt het ee r s te boek behandeld; op p. 122-160 het tweede, op p. 262 
-302 het derde. P. 351-373 is gewijd aan J u l i a n u s naar aanleiding 
van de r eeds vernoemde editie van Hertlein ; p. 421-432 bevat enkele 
conjecturen op P o r p h u r i o s Περί άποχης των έμψυχων; ρ. 433-448 
op enige plaatsen uit Ailianos. 

Mnemosyne van 1884 brengt het vervolg van de aantekeningen op 
Herodotos : p. 79-107 boek IV, p. 129-148 boek V, p. 149-170 boek VI, 
p. 246-268 boek VII, p. 269-282 boek VIII en p. 378-392 boek IX. Ook 
vinden we in deze jaargang nog notities over A i l i a n o s (p. 108-122 
en 432-442), vooral aangaande Π ε ρ ί Ζωών · Cobet heeft even-
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eens in deze aflevering enige aandacht aan Galenos besteed (p.443-
448). In Mnemosyne van 1885 worden deze auteur nog de pp. 1-14, 
229-257 en 347-351 gewijd. In Mnemosyne van 1886, de laatste jaar
gang, waarin nog bijdragen van Cobet zijn verschenen, is op p. 1-18 
opgenomen de emendatie van T h o u k u d i d e s IV 104-VI 76. Voorts 
treffen we op p. 121-129 aantekeningen aan op Prometheus van 
A i s c h u l o s en de scholia hierbij. 

Aóycoc Έρμη ζ» 

Ondanks de faam, die het onderwijs van Cobet in het buitenland 
(Duitsland wellicht uitgezonderd) weldra kreeg, hebben er toch nooit 
grote aantallen buitenlandse studenten onder zijn gehoor gezeten. 3 5 ) 
Onder deze weinige is er één geweest, met wie Cobet bijzonder aan
gename contacten heeft gehad, namelijk de Griek K o n s t a n t i n o s 
S t a v r o s K o n t o s (1835-1909), vanaf 1875 hoogleraar aan de 
Atheense Universiteit. Deze was tijdens zijn werkzaamheden als le
raar op Samos en Chios met geschriften van Cobet in aanraking ge
komen, en hierdoor in die mate gegrepen, dat hij verlangde per
soonlijk met de schrijver kennis te maken, teneinde onder diens lei
ding zijn kennis van het klassieke Grieks en van de critiek te per
fectioneren. 3 6 ' In 1865 arriveerde hij in Leiden, waar hij twee 
jaar is gebleven. Met Cobet raakte hij al spoedig op zeer vriend
schappelijke voet. Een der vruchten van deze vriendschap is einde 
1866 geworden de uitgave van een tijdschrift, geheten Λόγιος 

Ερμης , op de eerste plaats bedoeld om de kennis van het Grieks 
in Griekenland zeli op een hoger peil te brengen : 37 ) " . . . . άτι-

εφασύταμεν την εκδοσιν του παρόντος περιοδίκοΰ συγγράμματος 
προτιθέμενοι εν αύτω χ ά ρ ι ν τ η ς α κ ρ ι β ε σ 
τ έ ρ α ς τ ο υ ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ π α ρ ά τ ο ι ς 
" Ε λ λ η σ ι γ ν ώ σ ε ω ς " ( Λόγι ο ς 'Ερμής pag. 164 ). 

De medewerking van Cobet aan dit project bestaat in hoofdzaak in 
de uitgebreide aantekeningen op C l e m e n s v a n A l e x a n d r i e , 
die op p. 166-197, 201-287, en 425-534 van het eerste deel zijn af
gedrukt. Na de terugkeer van Kontos naar Griekenland is de uitgave 
van het tijdschrift gestaakt : er waren toen drie afleveringen van het 
eerste deel uitgekomen, met artikelen van Kontos, Cobet, Badham 
en Naber, alle in het Grieks. Cobet begint zijn studie over Clemens 
met aan te tonen op welk een naieve en goedgelovige manier deze de 
dwaze verzinsels van bepaalde Joodse schrijvers 3 9) over de oud
ste geschiedenis van het Joodse volk heeft overgenomen : "Ακο
λουθών γαρ Ίουδαΐκοΐς τισι συγγραφεΰσι τοΤς παν %, τι αν 
έπ' άκαιρίμαν γλώσσαν ελθη τολμηρώς καί άναισχυντως ψευδό
μενοι ς καί επί τω та οικεία σεμνυνειν καί αυξειν και ε ις υψος 
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-αιρειν ούδ' ότιοΰν ούχ οτι τάληθοΰς άλλ' ούδε του πιθανού 

καί του ευλόγου πεφροντικόσιν δ βέλτιστος Κλημης ούδεν πώ-

ποτε της τούτων πονηρίας καί απιστίας και αλαζονείας ησθετο, 

άλλ' ως τ ι ς του κρίνειν και ευ φρονεΐν παντάπασιν έστερημένος 

και τα άνοητότατα ταχυπειθης και εύηθης ων επιδοκίμασας 

παρελαβεν (pagina 167). 

Hierna (p. 181) komen verschillende fouten op palaeografisch gebied 
aan de orde, veelal ontstaan door verwisseling van op elkaar lijken
de letters, vervolgens interpolaties (p. 191), fouten van Clemens te
gen het correcte taalgebruik - bij hem even talrijk als bij zijn tijd
genoten (p. 195, vooral vanaf p. 201) - en orthografische kwesties 
(p. 211 sqq. ). Hierbij wordt er weer door Cobet op gewezen, dat men 
zich hierbij nooit blindelings op de codices mag verlaten (p. 212). Op 
p. 228 begint de eigenlijke emendatie van de tekst, eerst van enkele 
losse plaatsen, dan systematisch van de Protreptikos (p. 237-259), 
de Paidagogos (p. 259-494) en de Stromata (p. 495-534). Speciale aan
dacht wordt hierbij besteed aan de door Clemens in_grote getale ge
citeerde fragmenten van oude dichters, die hij ημίν δ ι-

έσωσεν αστειότατα τοις θεολογουμένοις εκάστοτε ταΰτα 
οίον ήδυσματα του λόγου έγκατασπείρας (ρ. 425). 

Cobet heeft bij zijn aantekeningen op Clemens gebruik gemaakt van 
de edities van P o t t e r 3 9 ) en K l o t z 4 0 5 (p. 166). 

Schooluitgaven. 

Het onderwijs in de oude talen aan de gymnasia heeft alleen de 
belangstelling van Cobet kunnen trekken in zoverre het met de uni
versitaire studie en met de wetenschappelijke beoefening van het 
Grieks in verband stond. Pedagogiek en didactiek beschouwde hij als 
nutteloze zaken : wanneer men zelf iets goed had geleerd, kon men 
dat z. i. zonder meer ook goed aan anderen onderwijzen. 4 1 ) Dat 
gedegen onderwijs in de oude talen op het gymnasium waardevol was 
voor de academische studie, zag hij echter zeer goed in. Daarom 
wenste hij herinvoering van het staatsexamen, daarom heeft hij van 
meerdere Griekse schrijvers schooluitgaven verzorgd, zoals van 
X e n o p h o o n (Anabasis 1859, Hellenika 1862) en van Lu s i a s (1873). 
Deze laatste uitgave draagt zeer duidelijk het stempel van bedoeld 
te zijn om de leerlingen zuiver Attisch bij te brengen. Als waarschu
wend voorbeeld worden in het voorwoord enkele specimina gegeven 
van de ergerlijke wijze, waarop de tekst is overgeleverd, alsmede 
enkele beroemde emendaties van grote critici "quoniam juvenilibus 
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ingeniis saluberrimum esse arbitror vetustos librariorum errores 
et Criticorum ingenio repertas veras lectiones inter se componere 
et sic doceri quid distent aera lupinis certo iudicio distinguere" 
(P. IX). Cobet heeft ook nog de tekst van de door J . J . d e G e l d e r 
verzorgde schooleditie van de Φιλόγελως van P h i l a g r i o s 
e n H i e r o k l e s (1855) van fouten gezuiverd. In het algemeen heb
ben deze werkjes meerdere drukken beleefd; de Φιλόγελως 
in totaal zelfs acht. 4 2 ^ 

Simplikios. 

Tot slot van het lange overzicht van Cobet' s wetenschappelijke 
werkzaamheid moet nog iets worden medegedeeld over zijn arbeid 
aan S i m p l i k i o s , het officiële doel van zijn studiereis. Na zijn 
terugkomst, toen hij zijn materiaal aan het Instituut had voorgelegd, 
werd besloten, dat bij de uitgave Cobet de technische verzorging 
van de tekst op zich zou nemen ; Karsten zou voor het commentaar 
zorgen. Cobet, die tegen Simplikios van de aanvang af een sterke 
weerzin had gevoeld, kon zich echter er niet meer toe dwingen zijn 
gedeelte van de taak af te werken, en zo geviel het, dat, toen in 
1851 het Instituut door Thorbecke werd opgeheven, er nog niets was 
gebeurd. Toen in 1855 de Koninklijke Academie van Wetenschappen 
tot stand kwam, werd het plan om Simplikios uit te geven weer op
gevat. Karsten kreeg bij die gelegenheid van Cobet eindelijk een 
hoeveelheid collaties. Er werd echter besloten alleen het 'Υπό
μνημα περί Ουρανού uit te geven, waarvan de in de Aldina af
gedrukte tekst het meest onhanteerbaar was. Dit mede in verband 
met het feit, dat de oorspronkelijk voor de Simplikioseditie gere
serveerde gelden al waren toegewezen aan F . Z . E r m e r i n s 43^ 
voor een uitgave van het Corpus Hippocraticum. In de volgende ja
ren heeft Karsten de tekst klaargemaakt met behulp van de hem' 
door Cobet verstrekte collaties. Aan een volledige afronding van 
zijn arbeid is hij niet meer toegekomen. Toen hij in 1864 stierf, 
was alleen de Griekse tekst persklaar;; een commentaar en prolego
mena ontbraken. Deze tekst is in 1865 door J . B o o t , in die tijd 
secretaris der Academie, met een volledig overzicht van de voor
geschiedenis uitgegeven. 44 ) 

Ш P e r s o o n 

Het karakter van Cobet heeft zich op de eerste plaats geken
merkt door een aangeboren opgewektheid en vrolijkheid. " Ό 

Κόβητος ητο φαιδρότατος και ίλαρώτατος και επιεικώς φιλόγελως" 
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constateerde Kontos, ^ en Cobet zelf schreef in een brief aan 
Menzel van 28 mei 1846 : " hoe m e e r ik e r over denk, hoe 
meer ik inzie, dat de mensch, die even deugdzaam als vrolijk en 
joolig is het naaste komt bij hetgeen waartoe de voorzienigheid 
hem bestemd en vatbaar gemaakt h e e f t " v

2 ' Jiij had een uitge
sproken zin voor het komische : ' Πολλοοας ηδυνει τον λογον ό 
Κόβητος δ ια παρεκβάσεων αστειότατων, εύτραπελως δε πραγ
ματεύεται ζητήματα φΰσει άτερπη ένσπείρων 
έκασταχοΰ χαριεντισμούς πλήρεις 'Αττικών άλων " 3 ) . 
In zijn wetenschappelijk werk hield Cobet zich met bijzondere voor
liefde bezig met de Attische Comedie : dit bewijst zijn Specimen 
over de comediedichter Platoon en talri jke losse emendaties, voor
al op de fragmenten der comici. Op verzoek van de Gelder bewerk
te hij voor schoolgebruik de Φΐλόγελως van Hierokles en 
Philagrios. Van de Italiaanse l i teratoren kon hij alleen voor de 
comicus Goldoni waardering opbrengen ; 4 ' Molière heeft hij ook 
geapprecieerd. 5^ Van zijn gave om zaken en toestanden geestig 
te typeren en soms ook ongenadig belachelijk te maken, leggen meer 
dere passages in de Brieven aan Geel getuigenis af. 

Een tweede kenmerkende eigenschap van Cobet was zijn e e r 
lijkheid, en afkeer van veinzeri j . In de Praefatio van de Variae 
Lectiones lezen we : "In scribendo secutus sum naturam meam, ut 
quod sent i rem aperte et libere dicerem. Non minus abhorreo a foeda 
et abiecta adulatione quam a petulanti et proterva maledicentia" 
(p. XVII-XVIII). Ook in de Novae Lectiones eist hij voor zichzelf 
het recht op, om, wanneer hij met iemand van mening verschi l t , 
dit duidelijk te mogen laten merken, fi ) ongeacht het misnoegen, 
dat eventueel daardoor teweeggebracht zou kunnen worden. Van de 
Duitse filoloog Reiske zegt Cobet in het voorwoord van de Obser
vât! one s op Dionusios van Halikarnassos : " ingenuam παρρησίαν 
amo ас diligo" (p. VII), omdat deze Dionusios als een sofist en de-
clamator van gering allooi heeft durven brandmerken. Cobet heeft 
steeds de gewoonte gehad om wat hij dan "aper te et l ibere" te zeg
gen had, in een "ietwat paradoxale, absolute, s terk sprekende wij
ze van voorstell ing" te gieten : "hij had e r behoefte aan zich forsch 
uit te drukken". 7) Hierdoor heeft hij hij meerderen,speciaal in 
Duitsland nogal wat weerstand, soms zelfs verbit ter ing gewekt. 

Met het vermelden van dit laatste zijn we gestoten op hetgeen 
Cobet ook als persoon in beslissende mate bepaalt, namelijk zijn 
verhouding tot de wetenschap i. c. de studie der klassieke let teren, 
zoals hij die wenste op te vatten. Cobet is door zijn wetenschap vol
ledig bezeten. Nooit i s het in hem opgekomen zich e r , ook al was 
het maar tijdelijk, van te distanciëren. Zelfs toen hij in zijn bruids
dagen een brief aan Bakhuizen van den Brink schreef, kon hij nog 
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niet nalaten, een correctie op Lusias er in op te nemen.8 ' Ook de 
brieven, die hij tijdens zijn verblijf in Frankrijk en Italië aan Geel 
en anderen deed toekomen, zaten zo vol tekstcritiek, dat er voor 
persoonlijke bijzonderheden practisch geen plaats overschoot: van
daar dat Geel zich een keer liet ontvallen: "het is bij hem: zooveel 
Grieksche auteurs, zooveel bijwijven". 9 ) Dat Cobet in beslissende 
mate persoonlijk bepaald werd door zijn wetenschapsbeoefening 
blijkt ook uit zijn waardering van degenen, met wie hij op zijn stu
diereis in aanraking kwam. In feite hing zijn oordeel steeds af van 
de vraag, hoe de betreffende personen of milieu' s stonden tegeno
ver de "degelijke filologie", zoals Cobet die beoefende. Het ant
woord erop viel meestal negatief uit: noch in Frankrijk, noch in Ita
lië had de kennis van het Grieks in die tijd veel te betekenen. Dien
tengevolge voelde Cobet -voor de meeste mensen, die hij op zijn reis 
trof, maar weinig achting. Twee belangrijke uitzonderingen vormen 
de bibliothecaris in Turijn A . Pey r on en zijn collega in Venetië 
Be t t i o. Voor de eerste schijnt Cobet ook als geleerde wel enig 
ontzag te hebben gehad, Ю ) de tweede gaf hem op de Bibliotheek alle 
mogelijke faciliteiten en spande zich bovenmate in, om Cobet het 
werken zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar verder is het mis, 
zodat Cobet Geel op 14 maart 1842 moet schrijven:"Men kan zich 
geen denkbeeld maken, hoe ontmoedigend het is geene levende ziel 
aan te treffen, die iets van de philologie verstaat, en altijd g e h e e l 
a l l e e n te zijn. Al de rest kan ik mij gemakkelijk getroosten, en 
dat ik hier met niemand spreken kan, die mij verstaat, verdriet mij 
wel, maar doet mij toch ook dikwijls lachen; maar nooit met iemand 
een enkel woord over philologie te kunnen spreken, maakt mij dage
lijks t reur ig" . 1 1 ) In verband met dit alles heeft hij op zijn reis 
met naar verhouding maar weinig mensen vriendschappelijke be
trekkingen aangeknoopt, ofschoon hij van aard allesbehalve mensen
schuw was. Ex-koning Louis Napoleon van Nederland, van wie hij 
een uitnodiging had, wilde hij niet bezoeken, 1 2 ' naar aanleiding 
van zijn kennissenkring te Rome merkte hij op in een brief aan Geel 
van 23 december 1842: " ik vind hier geen gezelschap dat mij be
haagt. Ik heb kennis gemaakt met eenige Romeinen, een handvol 
Duitschers, een paar Hollanders: het zijn artisten, archaeologen, 
priesters, ούδεν υγιές . " 1 3 ) O m na het verblijf in Italië 
nog Duitse universiteiten te bezoeken, achtte hij in het geheel niet 
noodzakelijk: " Wat zullen zij mij leeren d a t ik t e L e i d e n 
n i e t l e e r e n kan. Volstrekt niets". 1 4 ) Tenslotte blijkt de cen
trale plaats van de wetenschap in Cobet* s leven nog uit het feit, dat 
hij haar uitsluitend om haarszelfs wil beoefend wenste te zien. Hij 
ergerde zich dan ook grotelijks aan de Parij se literatoren, die op 
de eerste plaats studeerden "pour parvenir, pour se faire une posM 
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t iotf l1 5 ' In de eerste brief aan zijn academievrienden vanuit Parijs 
schrijft hij ten aanzien van hen: "Maar dat onbeduidende volk, dat 
alleen studeert om geld of een betrekking, verdient uw aandacht 
niet'·. l ñ ) 

Allesbeheersend bij Cobet is dus de klassieke filologie en daar
in dan eigenlijk alleen de tekstcritiek van Griekse schrijvers, want 
met andere onderdelen van de filologie, zoals archeologie en an
tieke wijsbegeerte, hield hij zich, zoals we verderop nog zullen zien, 
niet bezig. Een zeer sterke eenzijdige gerichtheid valt dus bij hem 
niet te ontkennen. Ook viel het hem, in verband hiermee, niet ge
makkelijk, zich in de geestesgesteldheid van anderen te verplaatsen. 
Dit mag bij de beoordeling van de talrijke onvriendelijke opmerking
en over verschillende personen in de Brieven aan Geel niet verge
ten worden. Bij de eerste indruk lijken deze vaak een uiting van on
voorstelbare verwaandheid, zo bv. in een brief aan Geel van 16 fe
bruari 1845:". zonder Grieksche codices ( zou de eentonigheid 
mijner levenswijze) niet uit te houden zijn: zoo laf, onbeduidend en 
vervelend zijn al de personen en zaken, die mij omringen. Er is 
hoegenaamd geene waarschijnlijkheid, dat er hier iets gebeuren kan, 
dat mij belangstelling zou kunnen inboezemen, en er leeft niemand, 
die iets voor den dag kan brengen, dat ik blijde zou zijn te hebben 
gehoord of geleerd. " 1 7 'Toch was hij niet bijzonder met zichzelf 
ingenomen. Lust om zijn meerderheid te tonen heeft hij nooit duide
lijk gevoeld: met mensen, waarvan hij niet kon leren, verkoos hij 
eenvoudigweg niet om te gaan . l ö ' Ook heeft hij nooit - en zeker 
niet tijdens zijn studiereis - neiging gevoeld om overmatig veel te 
publiceren, ondanks alle aandrang hiertoe van meerdere zijden op 
hem uitgeoefend. Tenslotte leende het karakter van Cobet zich wei
nig voor aanmatiging: van nature was hij eenvoudig en niet-gepo-
seerd, vriendelijk en hartelijk. Hiervan getuigt bv. Bake, wanneer 
hij bij de terugkeer van Cobet uit Italië in het vaderland noteert in 
zijn dagboek: 'Cobet. Hij kwam den 13 augustus hier terug. Welk 
een blijde ontmoetingl Maar hij was dezelfde gebleven; even har
telijk, even eenvoudig, even kinderlijk, even vol opoffering voor 
zijne studie, zonder de allerminste verheffing op zijne superiori
teit en zijne reizen" "ЛЛп een In Memoriam in de Nederlandsche 
Spectator maakt van Leeuwen met bijzondere nadruk gewag van 
Cobet' s " eenvoudige hartelijkheid, zijn belangstelling, zijn stre
ven om op te beuren wie beneden hem stonden, te steunen, wie steun 
behoefden, te helpen wie hem toeschenen hulp te verdienen". 2 0 ' 
Zelf schrijft Cobet op 28 mei 1846 aan Menzel: "De goedheid van 
het hart en de deugdelijkheid van het verstand kunnen voor hem die 
ze bezit de aarde tot een Eden maken en tot een uitmuntende voor-
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bereiding tot een zalig leven hiernamaals. Te beminnen en bemind 
te worden: te hoogachten en hooggeacht te worden zijn zeker de za
ken die tot het geluk het meeste bijdragen". 2 1 ' Waar er echter 
voor filologie en Grieks geen plaats was, kon Cobet' s natuurlijke 
hartelijkheid en opgeruimdheid niet tot ontplooiing komen. Daarom 
rilde hij al in zijn studententijd bij het vooruitzicht later leraar in 
een provincieplaatsje te moeten worden, ' daarom heeft hij tij
dens zijn studiereis soms zeer moeilijke ogenblikken doorgemaakt. 
Gelukkig heeft hij in Leiden een werkkring gevonden, waar het hem, 
meer dan waar ook, mogelijk was zichzelf te zijn. 

Behalve eenvoudig in de zin van niet-verwaand is Cobet in hoge 
mate ook eenvoudig in de zin van ongecompliceerd. Heel sterk komt 
deze eigenschap naar voren in zijn grote afkeer van onzekerheden, 
van zaken zonder scherpe omtrekken. Slechts wat duidelijk en waar" 
was, wat geen twijfels of problemen overliet, was volgens hem de 
moeite waard. In het volgende zal er nog herhaaldelijk gelegenheid 
zijn om deze eigenschap, die o. i. de basis van Cobet' s hele per
soon geacht moet worden, in te gaan. Zijn waardering van de klas
sieken en van het Grieks is er ook op gegrondvest. 23) 

De werkkracht van Cobet was groot, zeer groot zelfs, maar 
ook hier heeft zich de sterk eenzijdige oriëntatie op de tekstcritiek 
laten gelden. Het kostte hem grote moeite om werkzaamheden, die 
daar buiten vielen, tot een einde te voeren. Het werk aan Sim-
plikios, wat hem zeer tegenstond, heeft hij wat het collationeren 
betreft afgemaakt, maar verder is hij niet gekomen. Eveneens 
heeft hij - op zijn Specimen na - nooit een systematisch onderzoek 
van grotere omvang afgewerkt: voor zijn editie van Diogenes Laer-
tios heeft hij geen voorrede geschreven, tot een uitgave van de 
Scholia Veneta op Horneros, waar hij hoogst belangrijke bouwstof
fen voor had verzameld, is hij nooit gekomen. Ook het uitgebreide 
materiaal voor Athenaios, eveneens in Venetië bijeengebracht, is 
nooit verder door hem bewerkt. Zijn hart ging uit naar het maken 
van korte critische aantekeningen op de meest uiteenlopende schrij
vers. De Annotationes op zijn inaugurale rede- volgens Cobet veel 
belangrijker dan de oratie zelf - staan er al vol mee, en na
derhand verschafte Mnemosyne hem hiervoor het geschikte kader. 

IV O n d e r w i j s 

Colleges. 

Toen Cobet in 1846 tot Hoogleraar werd benoemd, omvatte 
zijn leeropdracht op de eerste plaats Romeinse Antiquiteiten. Blij-



162 

kens de se r i e s heeft hij echter r eeds in het j aa r 1846- '47 college 
gegeven in metr iek en paleografie.1 5 De opzet van het antiqui
teitencollege was volgens Naber, die van 1845-1850 te Leiden ón
der Cobet s tudeerde, zodanig, dat e r geen systematisch overzicht 
der antiquiteiten werd geboden, maar telkens enkele belangrijke 
onderwerpen werden behandeld, bijvoorbeeld de Senaat, de Magi
s t ra ten , de Volksvergadering, de Quaestiones Perpetuae e. d. Co-
bet ging hierbij s teeds zoveel mogelijk uit van de getuigenissen der 
oude schr i jvers zelf;2 ' ook raadde hij zijn leerlingen aan om zelf 
een boek Livius of Tacitus uit te kiezen, en dit uit het oogpunt der 
antiquiteiten grondig door te werken.3) Daar het publiek uit pro
paedeutic! bestond, hield Cobet zich in deze colleges v e r r e van 
twistvragen en controversiële punten. 4 ' 

Op de gewone (d .w. z. \ propaedeutische ) colleges Grieks heeft 
bij Cobet de behandeling van H e r o d o t o s de ee r s t e plaats ingeno
men. Hij staat op de se r ies voor de jaren 1850-' 5 1 , ' 5 1 - ' 52, ' 52-
' 5 3 , ' 5 3 - ' 5 4 , ononderbroken tot en met 1862- '63 , dan nog 1866-
'67, ' 67- '68 , , 69- , 70 , 41-42, 42-43, 45-46, 47-48, 49-
'80, ' 8 1 - * 82 en ' 82- ' 83 in totaal dus 22 maal . Bij de studenten 
viel dit niet in bijzonder goede aa rde , want in de Leidsche Studen-
tenalmanak van 1863, p. 173 lezen we dat "eene zoo bijna uitslui
tende behandeling van een Ionischen schri jver niet de juiste manier 
i s , een algemeen idee van het Grieksch te krijgen, al leeren wij 
nog zoo nauwkeurig die vormen en woorden welke in beide dialec
ten het Ionisch en Attisch verschi l len". Na Herodotos s taa t 
H o r n e r o s het vaakste op de lijst der bij de propaedeutic! behan
delde auteurs ; in totaal zestien maal . Voorts treffen we aan 
D e m o s t h e n e s en A r i s t o p h a n e s (ieder tien maal) , en wat 
minder frequent de tragici ( S o p h o k l e s en E u r i p i d e s ) en P l a 
t o o n . Merkwaardig i s , dat Xe η o ρ h о on pract i sch geheel ont
breekt. Een volledig overzicht hebben we echter niet, omdat bij 
m e e r d e r e jaren de colleges s lechts in algemene termen staan aan
gegeven: vergelijk bv. de s e r i e s van 1850-' 51: " C . G . Cobet inter-
pretabitur Herodotum et locos selectos ex óptimo quoque sc r ip -
tore Attico d. Lun. Mart is Mere. h. X ". 
Evenals op de colleges voor de Romeinse Antiquiteiten moest ook 
hier de behandeling tamelijk elementair blijven: "Tekstcri t iek was 
wel niet buitengesloten, maar moest toch met eene bescheiden rol 
tevreden zijn".5) 

Behalve de propaedeutische colleges Grieks gaf Cobet ook col
leges voor l i teratoren. Gedeeltelijk vielen deze onder de dekmantel 
der pedagogiekcolleges, zoals toen algemeen gebruikelijk was. Hier 
werden de studenten beziggehouden "met de cr i t ische interpretat ie 
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van Aristophanes of Lucianus of eenigen anderen Griekschen schr i j 
ver . Daar werden besproken die fijne opmerkingen over het Atti
sche dialect, die later hare plaats zouden vinden in de Variae Lec-
t i ones" . e ' Naast deze lessen kwamen van tijd tot tijd nog andere 
colleges voor l i teratoren. Blijkens de se r i e s werden deze o. a. ge
geven in de periode 1856-1860 en van 1878-1882, de laatste dus 
na het inwerking treden van de nieuwe hogeronderwijswet. Bijzon
dere aandacht verdient het college, dat in de se r i e s voor 1864- '65 
staat aangeduid a ls "Scriptores Graecos cursor ia lectione t rac ta -
bit die Mart is hora vespertina VII-IX" en dat gegeven werd in het 
Nederlands. Een enkele keer is ook een college Romeinse Antiqui
teiten voor gevorderden gegeven (1863- l64, 1867- '68). 

In hetbegininieder geval schijnt Cobet de gewoonte te hebben ge
had om op de colleges voor gevorderden soms een Latijnse auteur 
a ls Livius of Nepos in het Grieks te laten vertalen met behulp van 
Ploutarchos of Polubios. Bake heeft dit voorbeeld nagevolgd en liet 
Xenophoons Gedenkschriften van Sokrates vertalen in Ciceroni-
aans Latijn. 7 ' 

Behalve colleges in Romeins.- Tivtiquiteiten en Grieks gaf Co-
bet ook metriek en paleografie. Het laatste college begon volgens 
Naber met epigrafische oefeningen: lectuur van "eenig Attisch 
volksbesluit, de tabulae Heracleenses , het monumentum Ancyra-
num of den steen van Rosette". e ' Daarna werd overgegaan tot 
het lezen der oude codices zelf, van Aischulos, Aristophanes, 
Thoukudides, het Etymologicum Magnum, Suidas en vooral de co
dex van Julianus. Het schijnt dat dit college Cobet a ls docent van 
zijn meest gunstige kant heeft laten zien: "het is geen opgeschroef
de diepzinnige geleerdheid, die men hier opdoet, maar eene uit
gebreide kennis van sprekende feiten, die zoowel in alle delen 
der Grieksche taal als in het leven van het volk van * t oude Hellas 
een helder inzicht geven, een kennis, die de volgelingen van dit 
college de middelen aan de hand doet, om de schatten der oudheid 
te leeren begrijpen en daardoor eers t naar waarde te schatten". 9) 

Bij zijn colleges was het Cobet op de a l l e reers te plaats om 
duidelijkheid te doen in de voorstelling van zaken:"In pr imis dabo 
operam ut sim perspicuus, ut omnia quae vobis proponam sint 
c la ra et facilia ad intelligendum". 1 0 ' Door gestage herhaling 
bracht hij zijn adepten bij wat in zijn ogen voor hen belangrijk 
was; hij bezat de "onwaardeerbare gave om in verschillende be
woordingen twee à drie malen hetzelfde te kunnen zeggen. Dit 
maakt het opteekenen gemakkelijk, terwijl het college even onder
houdend bli j f t" .1 1) Van groot belang achtte Cobet het responde
ren; de colleges moesten zo verlopen "ut quotidie colloquia inter 
nos habeamus: itaque semper unus et a l ter ves t rum ad responden-
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dum esto paratus". ¿ ' Van veel dicteren was hij een verklaard te
genstander, want "saus compertum est animum et mentem sic dor
mitare solere et solos digitos inutiliter exercere".1 3 ' 

Verhouding tot de studenten. 

Cobet' s behulpzaamheid jegens de studenten is altijd zeer groot ge
weest. Dit blijkt al uit de gehele opzet van zijn onderwijs, waarvan 
hij uitdrukkelijk voorop stelde : "meum est faceré ut vobis haec studia 
prosint et ante omnia ut vobis haec studia placeant".14) Op de dispu
ten van studenten in de letteren, eens in de veertien dagen gehouden 
en vooral bedoeld als oefening in het Latijn spreken, kwamen de theses 
hoofdzakelijk van Cobet. 15) Ook de promovendi ontvingen uitvoeri
ge hulp.Naber noemt drie dissertaties, die volkomen afhankelijk zijn 
van door Cobet verstrekte gegevens. l ñ ) E u g e n M e h l e r werd 
door hem in staat gesteld de Allegoriae Homericae van Herakleitos 
uit te geven.17 ' Verder kreeg W i 11 e m H i r s c h i g , die een uit
gave van de Scriptores Erotici voor Didot bewerkte, een collatie van 
de Codex Florentinus, en zijn broer R u d o l f , die aan een editie van 
de Wespen van Aristophanes bezig was, een collatie van de Codex 
Venetus. -Ltì' 

Cobet heeft zijn taak als academisch docent altijd zeer ernstig 
genomen. Deze heeft zijn invloed zelfs doen gelden op zijn publicis-
tisch werk : in de Praefatio van de Variae Lectiones zegt hij dat hij 
de lossere opzet van afzonderlijke critische aantekeningen op diverse 
auteurs, waaraan ook in verspreide vrije uren gewerkt zou kunnen 
worden gekozen heeft "quum vitam tam occupatam et exercitam mu-
neribus Academicis habeam" (p. XVII). Als bedoeling van dit werk 
noemt hij voorts "aliorum studia excitare imprimis iuventutis". (ibis.). 
Ook Cobet' s bemoeiingen voor een herinvoeren van het staatsexamen 
wijzen er op, dat de belangen van het academisch onderwijs hem hei
lig waren. *^' In verband met dit laatste is het nuttig iets nader in 
te gaan op de eisen, die Cobet aan zijn studenten stelde. Aan het be
gin van de cursus 1852-' 53 formuleerde hij deze als volgt. "Primum 
ut probabilem afferatis historiae Romanae cognitionem, non ut ab-
strusiora omnia et minutiora habeatis in promtu, sed ut nobilissimae 
res gestae, summi in rep. viri et series rerum temporibus et locis 
distincta non sint vobis ignota et inaudita. Alterum est ut linguae Latinae 
probabilis vobis suppetat facultas, et aliquis linguae Graecae usus, 
non ut statim bene Latine scribere aut commode loqui possitis, sed 
ut facillimum scriptorem Graecum et plerosque Romanos sine magno 
labore legatis, tum ut me Latine loquentem facile intelligatis et pau-
latim assuefacti bene et commode Latine loqui incipiatis".20 ' Al 
deze eisen gelden voor de pas aangekomen studenten ; deze moeten 
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dus een gemiddelde Latijnse en een gemakkelijke Griekse schrijver 
kunnen vertalen en in staat zijn de in het Latijn gegeven colleges te 
volgen ; voorts in verband met de antiquiteiten. de hoofdlijnen van 
de Romeinse geschiedenis kennen. Als e is voor het candidaatsexa-
men wordt in de Studentenalmanak van 1863 genoemd: "Herodotus 
en Homerus goed bestudeerd hebben, ze ad aper turam lezen en v e r -
staan en den inhoud vooral goed kennen" (p. 174). 

Over de waardering der studenten voor hetgeen Cobet op zijn 
colleges en anderszins bood, krijgen we van tijd tot tijd inlichtingen 
door de jaarvers lagen in de Almanak van het Leidsch Studentencorps. 
Vooral vanaf 1855 werden hierin de faits et gestes van de hooglera
ren soms aan een zeer onomwonden cri t iek prijsgeven. Over Cobet 
is het oordeel in het algemeen zeer gunstig. Zo lezen we in de Alma
nak van 1861 : "Prof. Cobet had weer , evenals gewoonlijk, op zijne 
colleges talri jke toehoorders . En geen wonder! De belangrijkste 
aanmerkingen over de Grieksche taal weet hij in eenen zoo geleide
lijken en aangenamen vorm mee te deelen dat hij daardoor bij velen 
de levendigste belangstelling in de studie der oude letteren opwekt. 
Wij waardeeren in Cobet den genialen geleerde, die door zijn groóte 
oorspronkelijkheid allengs het hoofd is geworden eener afzonderlijke 
rigting bij de beoefening der oude talen. Het is hier de plaats niet 
om de voor- en nadeelen dier rigting na te gaan, wij laten dat aan 
meer bevoegde beoordeelaars over. - Wij hebben alleen te letten op 
het onderwijs dat wij ontvangen. En dan kunnen wij niet anders dan 
ten hoogste ingenomen zijn met de methode van prof. Cobet. Hij weet 
door zijn voordragt zijne toehoorders op eene buitengewone wijze te 
boeijen en van de juistheid van zijn woorden te overtuigen. - De aan
merkingen die hij bij het behandelen van een auteur meedeelt , zijn 
bijna nooit uitsluitend textverklaringen : zij betreffen het Grieksche 
taaieigen in ' t algemeen. Wij kunnen haar telkens bij eigen studie 
toepassen en ons van hare juistheid overtuigen. Zij hebben dus eene 
onschatbare waarde voor hem die zich geheel aan de studie der Oude 
Letteren wil wijden" (p. 228-229). Zestien jaar la te r , in 1877, i s de 
waarder ing, speciaal voor de voordracht van de col leges, nog even 
groot : "Ieder die in de gelegenheid is geweest eenigen tijd de lessen 
van Z. H. G. te volgen zal het met den verslaggever weten, hoe des 
hoogleeraars levendige en boeiende voordracht in keurig en vloeiend 
Latijn steeds de aandacht der hoorders weet gespannen te houden" 
(p. 197). Naast deze gunstige appreciatie ontbreekt het echter bij 
tijd en wijle ook niet aan cri t iek. Deze r icht zich vooral tegen de 
te exclusief-grammaticale behandeling der Griekse schr i jvers . In 
de Almanak van 1872 wordt in deze zin bezwaar gemaakt tegen de 
opzet van de studie der klassieken in het algemeen : "Door velen, 
niet alleen studenten, maar ook meer bevoegde beoordeelaars wordt 
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sinds lang geklaagd over de methode volgens welke de jonge 
lui bij hunne- studie van de let teren (in ' t bijzonder van de oude let
teren) geleid worden Men bejammert het namelijk dat hier 
in Leiden het woord philologie voor synoniem wordt gehouden met 
tekstcr i t iek ; dat hoofdzakelijk het oog wordt gericht op corrupte 
plaatsen en vernuftige emendat ies , en dat vooral het Grieksch gedo
ceerd wordt alsof e r geen linguïstiek op de wereld bestond. Men 
vindt het j ammer dat een Lit terator zoo weinig leert op hebben met 
den inhoud der oude l i t teratuur en zich meer moet bezighouden met 
de aanteekeningen der grammatici op de oude schr i jve r s , dan met 
die schr i jvers zelve. Men klaagt e rover dat op deze wijze de studie 
der l i t terae humaniores minder tot de ontwikkeling der humaniteit 
medewerkt, dat die studie in discrediet wordt gebracht bij de man
nen die aan het hoofd der tegenwoodige beschaving staan, en dat de 
leden van andere faculteiten e r om die reden minachtend op gaan 
neerzien. Men wenschte wel dat bij de studie der klassieken meer 
die richting gevolgd werd , waarbij de uitmuntende geschriften der 
ouden ook voor dezen tijd hun nut konden hebben en waarbij het oog 
werd gericht op de schoonheden der oude dichters en prozaschr i j 
v e r s . Naast iemand a ls Cobet (ondanks zijn groóte verdiensten voor 
een gedeelte der philologie) zou men hier zoo graag een tweede Van 
Heusde hooren. Van Heusde' s s treven toch was wel vooral menschen 
te vormen en niet alleen philologen, en velen houden het voor twij
felachtig of tekstcr i t iek en palaeographie wel alleen in staat zijn tot 
menschen op te voeden" (p. 201-203). Twaalf j aa r e e r d e r , in 1860 
was e r in deze zin cri t iek uitgeoefend op de propaedeutische colle
ges van Cobet, die voor l i teratoren en theologen wellicht nuttig wa
r en , maar bv. voor jur is ten veel te s terk op de grammatica waren 
geconcentreerd :"De bestendige grammat ica le behandeling der c l a s -
sieke auteurs mag voor iemand die dieper in de studie der oude let
te ren doordringt, nuttig, ja noodzakelijk zijn ; voor een Jurist die . 
met al wat Grieks is zeer weinig te maken heeft, is die manier van 
doceren ongeschikt ; daardoor wordt geen liefde tot classieke l i t te
ra tuur bij hem opgewekt : hij verveelt zich in plaats van met belang
stelling het onderwijs te volgen. Van het belangrijkste blijft hij 
v r e e m d : den geest des schr i jve rs , de schoonheid van de inhoud, 
leer t hij niet kennen" (p. 174). Minder gelukkig achtte men het ook, 
dat e r op de palaeografie na vaak maar weinig colleges speciaal 
voor l i teratoren werden gegeven. Op de grote voorkeur van Cobet 
voor Herodotos en de daarmee gepaard gaande bezwaren aan de 
kant van de studenten werd in het voorgaande al gewezen. 21) 

Cobet' s wijze van examineren schijnt, in tegenstelling met bv. 
die van zijn Latijnse collega Pluygers, tot geen grote strubbelingen 
aanleiding gegeven te hebben. Alleen wordt e r in de Almanak van 
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1860 over geklaagd, dat hij op het examen voor de juristen onver
wachts collegestof is gaan vragen, terwijl tevoren deze alleen wer
den geëxamineerd over bepaalde, door hen bestudeerde schrijvers 
(p. 175). De onomwonden critiek, zoals deze zich in de jaarversla
gen, en ook wel in de literaire bijdragen uitte, heeft één maal tot 
wrijving tussen Cobet en de studenten aanleiding gegeven. In 1863 
bij het aanvaarden van het rectoraat der universiteit had hij een 
hem door het Leidsch Studentencorps aangeboden serenade gewei
gerd. Als reden hiervan gaf hij op dat de houding en toon van de stu
denten ten opzichte van de hoogleraren van dusdanige aard waren, 
dat een man met een sterk ontwikkeld eergevoel voor zulk soort hulde
blijken moest bedanken ; bovendien was de in de almanak aangeslagen 
toon volgens hem ongepast. Door het corps werd een commissie be
noemd om op de beschuldiging te antwoorden ; in dit antwoord was 
een precies verslag opgenomen van alle gebeurde feiten, de bezwa
ren tegen de literaire faculteit en een erkenning van enkele minder 
gelukkige uitlatingen in de almanak, die echter ook door bepaalde 
handelingen van hoogleraren veroorzaakt zouden kunnen zijn. Om 
de goede verhoudingen te herstellen, hetgeen mede dringend gebo
den was door de omstandigheid, dat Cobet cp het punt stond het rec
toraat te gaan bekleden, deed de zittende rector magnificus een be
middelingsvoorstel : Cobet zou op het door de commissie opgestelde 
stuk in verzoenende geest antwoorden, waarop het corps op soortge
lijke wijze zou repliceren. Dit geschiedde, waardoor aan het geschil 
een einde kwam. ^ 

V W e t e n s c h a p p e l i j k e P r i n c i p e s 

Opvatting van de filologie. 

Theoretische beschouwingen over het wezen en de aard van de 
filologie zijn bij Cobet zeldzaam. De practische beoefening was voor 
hem veel belangrijker. Het duidelijkste is hij op de kwestie ingegaan 
in zijn inaugurale redevoering. Hij erkent hierin - en misschien lijkt 
dit op het eerste gezicht wat vreemd - dat de filologie zich over een 
breed terrein uitstrekt : "Latissime patet Philologiae campus : quae-
cumque ubique terrarum extant antiquioris aevi et humanitatis monu
menta, sive Uteris exarata, scriptores, inscriptiones, numi, sive 
illiterata, quales sunt artium reliquiae picturae, sculpturae architec-
turae et similium, ea omnia philologis tractanda et exploranda sunt 
ut ex iis antiquiorum populorum historiam, vitam, ar tes , literas ita 
cognoscant ut quo facto nostra humanitas inde orta sit, quid illis ac-
ceptum referatur, quid qua de causa différât ostendere possint" (p. 3-
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4). Voor zijn directe bezigheden echter dient de ware filoloog zich 
voornamelijk te beperken tot de studie der taalmonumenten van de 
oudheid, omdat deze hem rechtstreeks aangaan" non est philo-
logorum in iis (se. de realia) contemplandis cognoscendisque totos 
esse. Erutas e terrae gremio antiquitatis reliquias explorare, 
aestimare et ad communem utilitatem et notitiam proferre archaeo-
logis datum est et numismaticis et peritis artificibus, quorum la-
boribus laeti gratique in rem nostram, id est scriptorum intelligen-
tiam, utimur" (p. 17). Dbor de studie van de "zaken" alleen, zonder 
de interpretatie der schrijvers, kan men nooit een goed beeld van 
het antieke leven krijgen (p. 18). In de Praef. Hist. Vet, keert Cobet 
zich eveneens tegen hen, die de oudheid primair langs de weg der 
realia willen leren kennen : " qui toti sunt in rebus, vel ut ipsi 
loquuntur in realibus, verborum osores, interpretationis anxiae et 
diligentissimae superbi contemtores, clamosi esse soient et iacta-
bundi : nihil esse quod non teneant perspiciantque et credunt et dicti-
tant. Non miraberis si videbis unde illi rerum scientiam hauriant. 
Nempe quemadmodum aranea telam ex se ipsa gignit illi quidquid 
non aliunde ab aliis paratum arripuerunt, ipsi de suo expient et suo 
arbitratu fingunt et componunt. Sic exit aliquid quod omnibus numeris 
videtur absolutum, sed idem veluti araneae tela est, quae 
summo artificio contexta est, sed nulli utilis, quia vera et certa non 
sunt quae ab iis traduntur, quia ficta et commenticia quia diversa et 
aliena permixta sunt et confusa et contra naturam rerum et vetusta-
tis memoriam in unum corpus coniuncta" (p. 10-11). Zij die zich al
leen maar op de realia baseren geven dus, volgens Cobet, van de 
oudheid een beeld, dat in plaats van op reële en zekere feiten, hoofd
zakelijk op hun eigen fantasieën teruggaat. 

Doel van de studie der letteren. 

In Adhort.1856 wijst Cobet zijn studenten op de onontkoombare 
noodzakelijkheid van "cultura ingenii", van "humanitas" (cf. p. 6-7). 
De inhoud van deze "humanitas" is volgens hem het vermogen om 
correct te denken en de gedachten op een juiste manier te verwoor
den : "Qui recte cogitare et recte cogitata facunde dicere potest, is 
demum humanitatis fructum capere recte dicitur" (p. 9). Dit " recte 
cogitare" komt volgens Cobet neer op "interpretar! omnia et aperi
r e , in quibus caeteri haerent et caecutiunt,controversias hominum 
dirimere, obscura illustrare, nova excogitare, pulchra et praecla-
ra iudicio sensuque agnoscere et ubique vera a falsis dignoscere 
diserteque vindicare et tueri" (p. 9). De studie der letteren bevor
dert bij uitstek een verbinding van het juiste denken en hetgeen ge
dacht I s op een adequate manier tot uitdrukking brengen : "Ex litte-
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rarum studiis in umbra nunc et otio viventes colligetis et rerum 
hominumque et dicendi ubertatem et copiam, qua viri facti in luce 
et celebritate vitae usuri estis" (ibid. ). Ze doet dit vooral doordat 
ze ons in aanraking brengt met de grote persoonlijkheden uit het 
verleden, in het bijzonder .die uit de klassieke oudheid: " Nunc ex 
Litterarum monumentis cognoscetis quidquid umquam rerum me-
morabilium humanum genus vidit, perspexit, sensit, apertum est. 
Quidquid umquam capitalia ingenia ab hominum memoria tulerunt 
prae stanti s si mu m vobis nunc ad cognoscendum et spectandum patet" 
(ibid. ). Door de kennismaking hiermee wordt onze geest verrijkt 
en gescherpt: "Si quis rerum copiam, quae in Litterarum 
monumentis exstat, sollerter digestam et lucido ordine dispositam 
acute et ingenióse tractare didicit, subnascitur ei et crescit in dies 
illa intelligendi et veri inveniendi facultas, quae vitam hominum 
regit" (p. 10 ). Dat de studie der letteren vooral waardevol i s , door
dat ze ons contact doet krijgen met de grote genieën uit het verle
den, vinden we ook in Cobet' s inaugurale rede tot uitdrukking ge
bracht. " hic est unus omnium praeclarissimus Literarum 
fructus, ut a magnis viris quibuscum diu una vixeris, trahas aliquid, 
quo animus ad eandem altitudinem et spiritus erigatur" (p. 30). Zo
als de omgang met de goede en edele mensen ons verheft " sic qui 
cum praeclarissimo quoque Veterum, quorum monumentis hanc qua 
fruimur, humanitatem fundatam nixamque esse constat, earn quam 
diximus notitiam et familiaritatem contraxerit, si quid esset in se 
sordidum vel abiectum paulatim sentit abstergí, alique et confirmari 
una cum morum et ingenii elegantia ardentem eum veritatis et ae-
quitatis amorem generosumque dignitatis suae et libertatis sensum, 
quibus humano generi ad perfectam virtutem et felicitatem propius 
semper accedere a Deo Optimo Maximo datum est" (p. 30-31). Vanr 

daar moet onze studie van de oudheid niet primair van boeken uit
gaan, maar van mensen : " in cognoscenda antiquitate non cum 
libris agendum sed cum hominibus" (p. 28). Men moet door 
herhaaldelijke lezing en nauwgezette bestudering zover komen "ut 
veluti loquentes audias et praesens praesentes intuearis" (p. 29). ^ 

Nadrukkelijk waarschuwt Cobet het begrip "humanitas" dat door 
de studie der letteren bijzonder wordt versterkt,niets te beperken 
tot een " vitae et victus elegantia". Deze eigenschappen kunnen 
ook bloeien in landen, waar de studie der letteren niet te betekenen 
heeft als Italië en Frankrijk. Aan de werkelijke humanitas, zoals 
die door de studie der letteren tot bloei komt, ligt ten grondslag 
" sanitas, gravitas, constantia, acumen iudicii ingeniique praestan-
tia ", 3 ) waardoor de Germaanse volken, en vooral de Nederlan
ders zich kenmerken, die "quaerebant vera, certa, firma, solida 
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ardentes acerrimo libertatis amore et superstitionis odio".4 ' Een 
dergelijke aanleg schept ook een bijzonder genoegen in de studie der 
letteren en wordt er tegelijkertijd door versterkt: "Huiuscemodi 
naturis et ingeniis severissima Litterarum studia et placent et pro-
sunt ".5' Hieruit volgt, dat de studie der letteren in sterke mate 
de vrijheids liefde en de afkeer van bijgeloof stimuleert: "Haec 
potissimum studia et amorem libertatis et super stitionis odium au-
gent et inflammant".6 ' Tussen de studie der letteren enerzijds en 
vrijheidsliefde, afkeer van bijgeloof en de gezonde zuivere Rede an
derzijds bestaat een wederzijdse band: waar de één aanwezig i s , 
ontbreken ook de andermniet: "ubi litterae severiores floreant, ibi 
et sanam rationem et libertatem esse, contra ubi superstitio prae -
valeat et tyrannis, ibi litteras emori". '7) 

Opinie over de Grieken. 

In de Protrepticus ad Studia Humanitatis, waarmee Cobet in 
het academisch jaar 1854-* 55 zijn colleges inleidde, wordt het 
Griekse volk een practisch absolute voortreffelijkheid toegedicht: 
"Graecorum ingenium fuit tam felix, ut nullius umquam populi feli-
cius fuisse omnium consensu constet " (p. 11). Dit blijkt duidelijk, 
wanneer men de Grieken met andere volkeren vergelijkt. Bij alle 
Aziaten heerst " anilis superstitio et obsequium servile" (ibid. ). De 
Romeinen waren wel thuis in het krijgswezen en de staatkunde, maar 
toonden minder aanleg voor de literatuur (cf. p. 12). Tegenwoordig 
zijn er volken, die de Attische elegantie doen herleven, maar ze zijn 
zo onstandvastig en wispelturig "ut praeter ipsam inconstantiam ni
hil eos constare videatur" (p. 12). Andere zijn degelijk, streng en 
wars van alle lichtzinnigheid, maar missen esprit en charme; weer 
andere munten uit door deugdzaamheid van zeden, ijver, brede eru
ditie en volharding, maar zijn van de andere kant ijdel, zelfgenoeg
zaam en gekenmerkt door een "vitiosa subtilitas et quaesita obscuri-
tas". De Grieken echter zijn in het bezit van alle bovengenoemde 
goede eigenschappen tegelijk (p. 13), waarbij speciaal naar voren 
treedt de juistheid en scherpte van hun waarneming en inzicht, en 
de vaardigheid om het waargenome in de taal vorm te geven: "Recte 
et acute cernebant et quidquid viderant et perspexerant tam bene 
dicere et eloqui soient ut haec oculis subiecta videantur Nihil 
quod absurdum esset aut inane et ab naturae veritate et simplicitate 
abhorreret ferre poterant illa ingenia, quae in longa libértate, id est 
sanitate animi dicücerant id quod res esset dicere et naturae con-
veniaiter loqui" (ibid. ). Dat de combinatie van elegantie met gezond 
oordeel en vrijheidszin in de meest volmaakte vorm bij de Grieken 
te zien i s , wordt ook tot uitdrukking gebracht in de Adhort;1856: 
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"Qui cum Graecis diu et multum una vixit, satis admirari non po
test populi sanam mentem, iudicium acre, felix acumen, morum 
urbanitatem, sensus acutos, et incredibilem leporem et festivitatem 
ingenii: hoc vero est elegantissime sapere. Libertatis illis ingenitus 
amor ut sine libértate vita iis non esse vitalis videretur, pulchri 
sensus eximius, lingua sine exempl о pu lehr a, copiosa, sana: quo 
attenti us contemplaris eo maiorem in admirationem te rapiet. Ad 
omne genus artiumet disciplinarum quasplerasque ipsi aut reperer-
unt aut melius excoluerunt, a natura facti, Litteras omnes sic or-
narunt ut nihil quod illorum scriptis anteponi possit umquam genus 
humanum tulisse videatur" (p. 13). Ook als voortbrengster van li
teraire meesterwerken vormt Griekenland dus een absoluut en on
overtroffen hoogtepunt. 

Opvatting over de taal - eigenschappen van het Grieks. 

Voor Cobet is taal op de eerste plaats een communicatiemiddel. 
Al wat de mens waarneemt, voelt en denkt, wordt door de taal vast
gelegd en kenbaar gemaakt: "Quidquid homines corpore et 
sensibus percipimus, quidquid animo et mente sentimus, aut inge
nio et rati one reperimus, excogitavimus, definivimus, lingua et 
sermone humano notatur et sic demum in notitiam venit aliorum". ö) 
Taal en gedachte zijn vast met elkaar verbonden; zozeer zelfs dat 
de taal in zekere zin een voorwaarde voor de volle ontwikkeling der 
gedachte is: "Quidquid . . humanum genus umquam vidit et sensit 
et cogitavit ita demum prodest aliis postquam verbis et oratione 
apte est explicatum. Quod verbis dici non potest, sciri et cogitari 
non potest"9 ' . Wanneer het denken op een hoger plan komt, zal 
dit ook voor de taal consequenties hebben en omgekeerd. Zonder 
taal is beschaving onmogelijk: "Qui quod cogitât verbis apte dicere 
non potest, et ordine disponere, et polite adornate cum aliis com-
municare, videturne vobis №,hac luce temporum nostrorum 
humanitatis laude satis dignus?" 

Belangrijk is hetgeen Cobet in zijn inaugurale rede zegt over 
de uitwerking van de taal: " Quidquid homines loquimur, nisi forte 
quis ioco aut dolo interdum de industria quaerit ambiguitatem, unum 
habet sensum, ut prorsus eadem cogitata ab loquente transeat ad 
audientem atque hoc est inte lüge re ut quod cogitavit aliquis, idem 
nos audientes vel legentes cogitemus. Itaque necesse est, ut ver
bis omnibus certa insit ас definita vis, de qua ita inter omnes con-
stet, ut nulla audienti vel optio possit esse, vel dubitatio" (p. 14). 
De woorden in de taal hebben allen één vaste betekenis. De functie 
van de taal: overdracht van gedachten door de spreker naar de hoor
der maakt dit noodzakelijk, de hoorder moet na kunnen denken wat 
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de spreker heeft gedacht, en dat i s onmogelijk wanneer de zin van 
de woorden voor meerdere uitleg vatbaar i s , en niet vast ligt: 
"Eadem omnibus scripta lex es t , ut omnes i isdem utantur si intel-
ligi velint: forma eadem, usu eodem firmo et stabili . Haec non tan
tum debent ita e s s e , sed ita sunt ubique et sine exceptione v e r a " . 1 1 ) 

Het Grieks nu kent deze zekerheid en vastheid-, voor iedere 
taal noodzakelijk, in hoge mate: "omnia in Graeco sermone fixa 
haerent , perpetuo et constanti usu omnium civium tamquam ada
mantino vinculo constr icta" ^ ' Deze vastheid wordt nog vers terk t 
doordat het Grieks heden ten dage niet meer gesproken wordt en 
daardoor niet meer onderhevig is aan de veranderingen, die zich 
in de moderne talen afspelen. Verdere eigenschappen van het Grieks 
zijn een ongelofelijke rijkdom, gepaard gaande met een grote hel
derheid, een strikt logische opbouw en een aanmerkelijke buigzaam
heid en soepelheid: " . . . . tota est ad ver i ta tem r e r u m exacta et 
composita habetque incredibilem copiam et var ie ta tem et inexhaus
tas divitias. Quum sit ce ra mollior et in omnes formas fingi et 
componi docilis et sequax, earn copiam rectum iudicium ordinat et 
disponit inexhaustas Graecitat is opes cer ta analogia et luci-
dus ordoetGraecis ad loquendum expeditas suppeditabat et nobis ad 
intelligendum aper tas " ^ ü e Grieken hebben de dingen zo 
scherp waargenomen en op z o ' η treffend juiste en afdoende wijze in 
hun taal vastgelegd, dat dit voor generlei verbetering meer vat
baar i s : "Graeci ' sens ibus utebantur acut i ss imis et quidquid sensi-
bus perceperant tam diligenter verbis notabant, ut c e t e r i s populis 
in plerisque nil nisi i l lorum imitatio superesset . Similiter in i is 
quae cogitando et philosophando reper iuntur et constituuntur omnia 
tam diligenter quam subtiliter nominibus notisque suis definiverunt 
ut augeri haec potuerint et suppleri: at corr ig i et melius constituí 
non potuerint. " 1 4 ) 

Bij alle rijkdom is het Grieks echter vri j van iedere overdadig
heid gebleven: " et nihil est in hac gaza supervacuum vel otiosum 
vel inepte abundans. Non est importuna synonymorum frequentia, 
quae aures implet , animum et mentem vacuam et inanem relinquit , 
et paulatim assuefacit al ias r e s agere et nihil in te l l ige re" , 1 5 ) zo
a ls bijvoorbeeld in het Arabisch, waar e r driehonderd woorden en 
epitheta voor " paard" in gebruik zijn. Het Grieks is in zijn opbouw 
natuurlijk en doorzichtig: "Graecorum sermo natulan sequi
tu r , habetque eandem simplicitatem simul et var ie ta tem, quam in 
r e rum natura admiramur . Nihil est quod illi non viderint ac sen-
ser in t , et quidquid oculis aut mente percepissent , signabant verbi 
nota in qua ra t io ipsa re i apparere i" . l ñ ' Oorzaak van de eenvoud 
van het Grieks bij al zijn verscheidenheid en variat ie is o. a. het 
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gering aantal'Vocabula prisca, radices vetustae, quarum originem 
frustra quaerimus". 1 7 ' Hierop is heel het systeem van de taal ge
grondvest door middel van de even onveranderlijke en betrouwbare 
als eenvoudige en doorzichtige wetten van de analogie: "Reliqua 
secundum analogiae leges tam certas quam perspicuas formata sunt 
habentque adeo ingenitam significandi pote s tate m" 'в> 

Een bijzondere plaats neemt volgens Cobet het Attisch in, om
dat het ' t enige dialect is , waarover we voldoende gegevens bezit
ten om het volledig te kunnen genieten. 1 9 ) In de Commentatio de 
emendanda ratione grammaticae Graecae discernendo orationem 
artificialem ab oratione populari gaat hij uitvoerig op de goede 
eigenschappen ervan in. In Attika " ilia floruit dictio in ore totius 
populi, quae nihil alienae opis indiga, suis ipse divitiis potens eo 
pulchrior est eoque suavius afficit audientes, quo magis est ab om
ni erudito artificio remota. Ipsa natura videtur Atticos bene et terse 
dicere docuisse: nihil est in ilio sermone quaesitum, affectatum, 
comptum" (p. 18). Behalve door rijkdom en eenvoud, eigenschappen 
die ook aan het Grieks in het algemeen door Cobet in hoge mate 
werden toegeschreven, kenmerkt het Attisch zich door de extreme 
zorgvuldigheid, waarmee het zijn taalmateriaal selecteert: " inest 
in ilio sermone, ut in omni cultiore ас perpolita lingua anxia quae-
dam et elegans morositas, quam vel levissima quaeque offendunt". 
(ibid. ). Deze kieskeurigheid, die door alle systematiek heenbreekt, 
is door Cobet op verschillende plaatsen gedemonstreerd, o. a. aan 
het gebruik in het Attisch van het werkwoord τυπτω met sy
noniemen. Hier zijn alleen de volgende vormen volgens Cobet 
zuiver Attisch: 
τυπτω, παίω, πληγας εμβάλλω, εντείνω, έντρίβω, δίδωμί 
τυπτησω 
πληγκς ένέβαλον, (εποασα) 
πληγάς δέδωκα, τίέπληγα 
τυπτω, παίω, πληγην δίδωμι 
πατάξω, (παίσω) 
έπάταξα (επαισα) 
πέπληγα 
τυπτομαι, παίομαι, πληγάζ λαμβάνω 
τυπτησομαί, πληγάς ληψομαι 
πληγας ελαβον 
πληγας εΐληφα 
τυπτομαι, πληγην λαμβάνω 
πέπληγμαι 
πεπλήξομαι 
έπλήγην 
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πληγησομαι. 

Zonder uitzondering niet-Attisch zijn alle andere vormen, zoals bv. 
τύψω , έτυψα , τέτυφα , τετυμμαι , έτυφθην , 
έτΰπην , τυφθησομαι , τετυψομαι , έτΰπτησα , 
τετυπτηκα , τετυπτημαι , ετυπτήθην, - πατάσσω , 
πεπάταγμαι , Επατάχθην , παταχθήσομαι -
- πέπαικα , πέπαισμαι , έπαίσθην , παίσθήσομαι - πλήσσω/ 
/πλήττω, πλήξω, έπληξα, πέπληχα, πλησσομαι, έπληξάμην . 

Bij Horneros, Herodotos en andere Ionische schrijvers komen voor 
τΰψω , έτυψα , τετυμμαι , έτυψάμην en πλήσσω , πλή
ξω , ,επληξα , έπληξάμην . Πατάσσω is in het Ionisch synoniem 

met πάλλομαι "trillen, kloppen". Bij de composita komt echter 
voor έκπατάσσω = εκπλήττω , waarvan έξεπάταξα , 

έκπεπάταγμαι , έξεπατάχθην . De tragedie gebruikt Attische en 
Ionische vormen door elkaar ; voor έπληγην gebruikt men veel
al έπα ίσθην . 

Door deze verregaande willekeur in de taal is het volgens Cobet 
noodzakelijk, bij iedere taaistudie en vooral bij het Attisch enkel uit 
te gaan van het levende taalgebruik, zoals zich dit in de schrijvers 
weerspiegelt. Het gebruik van woordenboeken is hierbij gevaarlijk. 
De betekenissen, die de woorden, naar men meent, kunnen hebben, 
staan daar alle zonder enige orde dooreen, zodat men, zich uitslui
tend hierop baserende, hopeloos in de war komt. Men dient de taal 
uit te schrijvers zelf te leren ¡"Lexica abiicere et sibi sufficere ma
ture docendus est quicumque iustam certamque antiquae linguae 
scientiam quaerit". ^ Wanneer men van de schrijvers uitgaat, 
kan men zich nooit vergissen, omdat daar het taalgebruik volkomen 
vast ligt en geen onzekerheden kent. 

Tegenover de vergelijkende taalwetenschap neemt Cobet in zijn 
inaugurale rede een tamelijk welwillend standpunt in : "Non sperni-
mus neque parvi pendimus eorum labores, qui nostra praesertim 
memoria e remotis Indiae recessibus novas vias ad retegenda huma-
ni sermonis primordia aperuerunt : laeti gratique felicis sollertiae 
suavissimas primitias accepimus nec vana spe plura in diem et cer-
tiora erutum iri exspectamus" (p. 6-7). Tot daadwerkelijke beoefe
ning of kennisneming der resultaten heeft hij zich echter nooit geroe
pen gevoeld. Dat zijn waardering bepaaldelijk niet onbegrensd was 
blijkt bovendien uit Mnemosyne van 1879: "Quam vellem acuti lin-
guarum comparatorès a Graeca lingua et litteris abstinerent manus. 
In ingenti linguarum copia, in quibus illorum industria et ferax in-
genium exsplendescere possint, una carere poterunt quae tam copio
sa est et difficilis ut ad eam penitus cognoscendam vix hominis aetas 
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etiam longior sufficiat" (p. 34). De meeste beoefenaars van de ver
gelijkende taalkunde halen hun kennis van het Grieks niet uit de lec
tuur van de schr i jvers , m a a r uit woordenboeken en grammat ica ' s, 
tengevolge waarvan ze zich herhaaldelijk aan ernst ige vergissingen 
schuldig maken. Zo bv. Schmalfeld, die het Homerische άζηχής 
terugbrengt tot αζω en ήχέω en het vertaalt met "â la voix 
rauque - aux c r i s incessants" , terwijl het overal in de tekst zonder 
enige uitzondering betekent "onafgebroken", "voortdurend". Een af
leiding van αζω en ήχέω wordt zo dus ui ters t onwaarschijn
lijk. 

Met nadruk moge e r op worden gewezen, dat Cobet' s exempla
r i s c h stellen van de Griekse taal en het Griekse volk, zoals dit in 
het voorgaande werd beschreven, alleen geldt voor de klassieke 
periode. Over hetgeen na de dood van Alexander de Grote valt, i s 
zijn oordeel volstrekt a n d e r s . 

Wetenschappelijke methodiek. 

Zoals we r e e d s zagen, i s volgens Cobet de voornaamste taak 
van de filoloog het nauwkeurig onderzoek der taalmonumenten van 
de oudheid, van welk onderzoek de "grammat ica scientia" de bas i s 
i s . Deze "grammat ica scientia"berust op een grondige kennis der 
woorden en vormen van een taal : "Grammat ica scientia, cui inniti 
sanam interpretat ionem constat inter omnes v e r s a t u r in cognitione 
vocabulorum quibus populi alicuius lingua constat. Eorum naturam 
et antiquissimam originem r i m a t u r , formas et significandi potesta-
t e s compositionem constructionemque pro var i i s temporibus et 
locis var iam lectionis et meditationis usu notât et explorât". 2 1 ' 
In het Grieks stuiten we bij dit onderzoek op een moeilijkheid, om
dat we hier niet met een str ikte eenheid te doen hebben, maar met 
een pluriformiteit van taalvormen naar gelang van de verschillende 
dialecten: " . . . . esse ponendum statuo, ut pro una lingua Graeca 
complures indole, ingenio, natura p rorsus diversae statuantur,adeo 
ut nihil,quod sit a l ter ius sine gravi e r r o r e quin etiam sine ridiculo 
vitio ad a l te ram trahi pos s i t " . 2 2 ' Tussen Ionisch, Dorisch en 
Attisch bestaan grote verschil len. Zolang Griekenland vrij blijft, 
houdt het Grieks echter zijn eigen karakter , blijft natuurlijk en 
"ex ingenio gentis sponte natum". Het neemt niets op "nisi quod 
sacrum incorruptumque esse t" . ^ ' Wanneer echter door de Ma
cedonische veroveringen aan de vrijheid der Grieken een einde 
wordt gemaakt, en tegelijkertijd de Griekse taal over een grote uit
gestrektheid in gebruik raakt , t reedt op grote schaal taalbederf op, 
dringen vreemde elementen binnen, gaat de Griekse natuurlijkheid 
en scheppingskracht ver loren. Men kan volgens Cobet met betrek-
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king tot het Grieks van een geleidelijke ontwikkeling spreken "s ic 
ut ingenium et natura procedente tempore effloruerit pr imum, dein
de degeneraveri t , donec in ineptias et sordes delaberetur. Numquam 
ex pulchriore puella procedente aetate anus tam putida tam foeda 
tam decrepita prodii t , atque sermo Graecus ex pulcherr imo et 
prae stanti s simo factus est turpiss imus et put idiss imus". 2 4 ' Men 
moet hierbij de zaak niet zo voorstel len, alsof e r voordien nooit 
taalbederf was opgetreden. We treffen hiervan o. m. sporen aan in 
het idioom van de Attische tragedie, waarin zich verschil lende ele
menten uit de epische taal bevinden, die uit het levende spraakge
bruik waren verdwenen en dientengevolge veelal in een onjuiste be
tekenis werden gebruikt. Als correctief hierop bestond in Athene 
echter de levende volkstaal, door Cobet als volgt gekenschetst : 
"Lingua populi est communi semper iudicio, in optima quaeque con-
spirant is quae sana sint, quae Simplicia et consentanea naturae , 
simul lepide et acute r e p e r t a usu probantis , vana, affectata, aegra 
omnia negligentis et contemtu opprimentis ac delentis" . ^ Af en 
toe doen zich - zoals dus bv. in de taal der tragedie - taalbederven-
de krachten gelden, maar de aangeboren waarheidszin van het volk 
stelt zich hiertegen direct met succes te weer - tenminste in het 
vrije Griekenland. Meestal gebeurt dit door de comedie, waarin de
ze gebreken onbarmhartig aan de kaak worden gesteld. Na Alexan
der de Grote is deze volkstaal echter "quam oportet perennem fon-
tem e s s e unde docti sapiant" 2 β ' hoe langer hoe meer gaan ontaar
den. Vandaar zoeken alle " s c r i p t o r e s e legantiores" (op Polubios na) 
toenadering tot het oude Attische taalgebruik en distanciëren zich 
van de volkstaal. Ze beheersen het klassieke idioom echter onvol
doende en mengen e r voortdurend elementen uit andere dialecten 
en uit het contemporaine taalgebruik doorheen. 2 7 ' Voor het ware 
-en zuivere Grieks zijn zij ondeugdelijke bronnen. Noodzakelijk is 
dus een nauwkeurige scheiding tussen de periode vóór en na Alexan
der de Grote. De ee rs te verdient onze bewondering, de andere 
niet. 23) 

Deze door Cobet geeiste scheiding van klassiek en postklassiek 
brengt ons op een ander belangrijk methodisch principe. In zijn 
inaugurele rede zegt hij namelijk, dat men veel te veel gewoon i s , 
schr i jvers uit verschil lende perioden onder één noemer te brengen: 
Platoon en Demosthenes worden in één adem genoemd met de Helle
nistische sofisten, zo ook Horneros met de latere epici als Apollo-
nios Rhodios en Nonnos. Deze gewoonte is funest : men moet iedere 
auteur op zichzelf en in zijn eigen tijd beschouwen, en vanuit dit 
principe het karakter van zijn stijl en de betekenis der afzonderlij
ke bij hem voorkomende woorden nagaan : " . . . . unumquemque scr ip-
torem ex se spectare mature assuefiamus ut quae sit apud quemque con-
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stans orationis forma,quae vis Singulis Vocabulis discendique formulis sufciec-
ta, longa familiaritate et usu veluti ex ore loquentis discamus" (p.15-
16). Men moet zich hierbij steeds rechtstreeks op de tekst der 
schrijvers zelf richten en het gebruik van woordenboeken vermijden 
(p. 16). 

Verreweg het grootste gedeelte van Cobet' s werkzaamheid op 
wetenschappelijk gebied valt onder de tekstcritiek. Voor de kennis 
van zijn wetenschappelijke methodiek is het daarom noodzakelijk, 
zijn opvattingen op dit punt aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
Cobet heeft zijn opvatting aangaande de tekstcritiek het meest duide
lijk en systematisch geformuleerd in zijn inaugurele rede. Hij noemt 
haar daar "Philologiae partem longe difficillimam simul et praecla-
rissimam" (p. 20). Haar taak is het "spuria a genuinis, sana et sin
cera a vitiosis et corruptis iudicando" te scheiden (ibid. ). Omtrent 
de tekstcritiek bestaan er twee grote misverstanden. Het eerste gaat 
er van uit, dat tekstcritiek alleen maar een ingenieus spel i s , wel
licht goed "ad excitandum alendumque pulchri sensum acuendumque 
iudicium" (p. 21), maar verder volstrekt nutteloos. Anderzijds wordt 
vaak gedacht, dat tekstcritiek een aangeboren gave zou zijn, die, 
wanneer men haar niet bezit, ook door oefening niet verkregen kan 
worden (ibid. ). Ten aanzien van het eerste meent Cobet, dat er in 
het algemeen veel te veel op de tekstoverlevering wordt vertrouwd. 
Reeds in de Oudheid zijn, zoals we bij Cicero kunnen lezen, de hand
schriften op grote schaal bedorven, o.a. door interpolaties, gebrek 
aan kennis van het klassieke taalgebruik bij de copiisten, moeilijk
heid van de scriptio continua enz. (p. 22). De meeste van deze fou
ten staan ook nog in de modernere edities (p. 24-25). Enkele uitste
kende critici (met name Scaliger) hebben in de eerste tijd voor zui
vering gepleit. Hun voorbeeld is in later tijd door meerderen ge
volgd, maar niet altijd met even veel succes. Zo zijn vele commen
taren en critische apparaten bedorven door opeenstapelingen van 
nutteloze varianten : "nil nisi variantium lectionum acervos undique 
sedulo corradunt, enerantes cuiusque generis scriptores molesto 
inutilique apparatu" (p. 26). 29) Hierdoor heeft de tekstcritiek een 
slechte naam gekregen. Uiteindelijk is men echter tot het juiste in
zicht gekomen, dat alle schrijvers oorspronkelijk slechts in een 
zeer beperkt aantal handschriften zijn overgeleverd, waaruit al de 
overige codices door de librarli met tal van fouten en willekeurige 
emendaties zijn gecopieerd. Men mag daarom hopen "ut aliquando 
aut unus aut perpauci Codices Mss. unicuique scriptori omne lec-
tionis et emendationis fundamentum sint suppeditaturi" (p. 27)50) 

Dit neemt echt niet weg dat ook de beste codex nog op 
tal van plaatsen van corrupties wemelt : "Nullum umquam vidi codi-
cem, qui sine multiplici emendatione legi intelligique posset. Vel 
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antiquissimus et opümue quisque saepe turpissimis erroribus quo
rum nunc tironem paulo dillgentiorem puderet, inquinatus est" (p.22). 
3 1 ' Alleen in dit opzicht reeds is de critiek dus voor een goede in
terpretatie van de teksten dringend noodzakelijk. 

Dat tekstcriüek niet aangeleerd kan worden, wijst Cobet ook af. 
Eenieder die voldoende grammaticale kennis en enig onderscheidings
vermogen bezit, kan haar met vrucht beoefenen : "Sanior Gramma
tica omnes sponte ducit ad Criticam, neque natura cuiquam illàm 
facultatem negavit nisi cui negavit omnino iudicium" (p. 28). De stu
die der oudheid richt zich namelijk niet op boeken, maar primair op 
mensen. Alle mensen kunnen, wanneer men lang en intensief genoeg 
met ze omgaat, volledig gekend en doorgrond worden. Hij die zich 
met antieke schrijvers bezighoudt, moet door onverpoosde lectuur 
pp zulk een vertrouwde voet met hen geraken, dat hij hun hele wezen 
kent en doorziet. Wanneer hij zover i s , zal hij alles in hun werken 
wat met dat wezen strijdt, onmiddellijk kunnen signaleren en verbe
teren : "Imo vero homines semper et ubique sunt homines : non coeli 
temperies, non reip. forma, leges, instituía, mores, religiones 
tantum umquam efficient discrimen, ut homo hominem penitus cog-
noscere non possit. Animo et cogitatione una vivendum colloquen-
dumque cum ils est, quos intelligere et imitari studeas. Contrahenda 
cum singulis assidua lectione notitia est et familaritus, ut veluti. 
loquentes audias et praesens praesentes intuearis. Ita perspicitur 
cuiusque ingenium et indoles, ita homines nosse discimus et sapere, 
quod non tantum recte scribendi sed etiam scripta recte intelligendi 
fons est et principium. Ita demum quid dicere vel cogitare aliquis 
non potuerit, quid contra e more suo ac natura debuerit e ve stigli s 
depravatorum librorum certa correctione potest restitui"(p. 28-29) 
Ín deze passare, en vooral de laatstgenoemde, door ons onderstreep
te zin ligt de basis van Cobet' s methode van tekstcritiek. 

Behalve intieme vertrouwdheid met de schrijver wordt voor een 
goede beoefening der tekstcritiek ook vereist een deugdelijke kennis 
der palaeografie. "Opus est vetustos Codices scriptos diu et multum 
versasse" zegt Cobet in Variae Lectione s p. XII, "et scribarum 
inscitiam et socordiam sexcenties έπ ' αυτοφώρω deprehendis-
se, et passim vidisse nascens vitium et gliscentem labem, et ut 
error errorem trahere et parere soleat, et quae menda ex quo 
scribendi genere ex quibus siglis compendiisve oriantur, et quemad-
modum vetus scriptura primum leviter affecta correctorum temeri-
tate ruat in peius, et antiquum dicendi genus ad sequiorum neglegen-
tiam refingatur, et insulsa sciolorum additamenta olim in margine 
adscripta, aut inter versus interposita, male irrepant, et observas
se denique quae sit peccandi veluti constantia quaedam et analogia, 
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ut in eadem re vitium frequens et commune sit, et semel deprensus 
error egregiam opem f erat non simili malo sed prorsus eidem alio 
loco aut in alio scriptore". Cobet leert hier dus, dat men de palaeo-
grafie goed moet kunnen beheersen, om te zien welke fouten de over
schrijvers voortdurend maken: deze fouten bestaan in onjuist inter
preteren van bepaalde lettercombinaties of afkortingen, vergrijpen 
tegen het klassieke taalgebruik, en interpolaties. De ene fout roept 
de andere op en de handschriften worden op deze wijze hoe langer 
hoe meer corrupt. Van de andere kant bestaat er een zekere regel
maat in de fouten, treden bepaalde verschijnselen telkens weer op, 
zodat men vanuit één plaats meerdere andere kan emenderen. Ter 
verduidejijkin§.van het ladste een enkel voorbeeld. Bij Loukianos 
Προμηθεύς εί εν λόγοι ς ι staat in een gedeelte der co

dices βάρβαρος τις παρά μικρόν , wat moet zijn βόρβο-
ρός τ ι ς , hetgeen we ook in andere handschriften vinden. Vanuit de
ze plaats kunnen we nu het fragment van Sophokles bij Pollux IX 49 
verbeteren, waar gelezen moet worden στενήν δ'εδυμεν 

ψαλίδα κούκ άβόρβορον en niet άβάρβαρον . 
In Loukianos' Dodengesprekken 3 staat πως δε κάκείνη 
προσησεταί σε ; wat moet geëmendeerd worden tot προσόψεται, 

hetgeen we ook in verschillende handschriften lezen. Deze correc
tie stelt ons in staat bij Herodotos IV 119 te saneren de zin ην 
μεντο ι έπίη καί ίπ\ την ημέτερην άρξη τε άδικέων καί 
ημείς ού πεισόμεθα waar moet worden gelezen ού 
περιοψόμεθα (cf. Var. Lect. p. 283-284). 3 2 ) 

De aantekeningen der oude grammatici moeten volgens Cobet 
bij de vaststelling en emendatie der teksten met grote voorzichtig
heid worden gehanteerd. " ^ Hun inzicht en eruditie is vaak be
perkt, hun bronnen veelal corrupt en hun kennis van het oudere 
Grieks zeer gering. Deze reserve laat Cobet niet gelden ten aan
zien van de grote Alexandrijnse critici, waaronder op de eerste 
plaats Aristarchos. Speciaal in de briefwisseling met Geel spreekt 
hij zich meermalen zeer waarderend over hem uit. Naderhand 
schijnt zijn appreciatie wat minder gunstig te zijn geworden : zo 
worden in Mise. Grit, p. 286-289 enkele bladzijden gewijd aan zijn 
vergissingen, grotendeels ontstaan, omdat hij niet op de hoogte was 
van het bestaan van de digamma. 

Naast de allesoverheersende tekstcritiek heeft - zij het dan in 
naar verhouding zeer bescheiden mate - de oude geschiedenis zich 
in Cobet' s belangstelling mogen verheugen. Reeds terwille van het 
onderwijs in de antiquiteiten kon hij haar niet geheel verwaarlozen, 
maar daarenboven heeft hij aan haar enkele malen з 4 ) een apart 
college besteed. Volgens Cobet is de oude geschiedenis zeer goed 
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toepasbaar op de moderne tijd: и Mutatis nominibus, nonnullis le-
vi ter deflexis. eaedem propemodum in orbe t e r r a r u m nunc agun-
tur fabulae quae olim agebantur. Homines semper sunt homines. 
Vitia humani gener is atque v ir tutes nunc sunt omnes quae fuerunt 
atque post a l u s erunt in annis" . ' Ongeacht verschi l van tijd en 
plaats blijft hetgeen de mens wezenlijk bepaalt, altijd hetzelfde 
waardoor ook de oude geschiedenis de moderne mens nog iets te 
zeggen heeft. Deze gedachte is in wezen dezelfde a l s die welke ten 
grondslag ligt aan Cobet' s opvatting van de tekstcrit iek: ook daar 
wordt aangenomen , dat de mensen in feite niet veranderen. Hier
door i s het mogelijk, om eenieder, wanneer men m a a r lang genoeg 
met hem omgaat, door en door te kennen, welke kennis de basis van 
de tekstcr i t iek uitmaakt. De oude geschiedenis heeft voorts nog en
kele andere voordelen. Men kan haar bestuderen "placidioribus 
animis et mente magis quieta et c o m p o s i t a " 3 6 * - e r is geen gevaar 
voor vooringenomenheid, omdat we niet, zoals in de contemporaine 
ne geschiedenis, r e c h t s t r e e k s bij de feiten betrokken zijn. Ze brengt 
ons in aanraking met de grootste genieën op het gebied van l i tera
tuur en s taatsmanschap, wier zegenrijke invloed zich over een lang
durige spanne tijds heeft uitgestrekt. Met nadruk wijst Cobet er op, 
dat bij de bestudering van de geschiedenis ten allen tijde grondige 
kennis van taal en let teren nodig i s : "Nemo potest his tor iam populi 
cognoscere cuius linguam non teneat, cuius l i t teras non noverit . et 
quo er i t cuiusque maior interiorque linguae et l i t terarum per i t ia , 
eo quisque melius et diligentius his toriam cal lebi t" . 3 7 ' Vandaar 
dienen ten aanzien van de oude geschiedenis de antieke schr i jvers 
onze ee rs te en voornaamste zegslieden te zijn: "Itaque Historia 
vetus ab ipsis veter ibus discenda es t" . ^38' Het argument, dat het 
nageslacht veelal beter over de gebeurtenissen oordeelt dan de tijd
genoten, gaat volgens Cobet niet op, omdat, wat dit nageslacht mag 
voorhebben door zijn onpartijdigheid, niet opweegt tegen de grote 
afstand in tijd van het gebeuren. Met grote nauwkeurigheid en c r i -
t ische zin moeten alle bronnen worden onderzocht: "In singulis sem
per nobis er i t attendendum unde sua hauserint , quo ingenio qua fide 
sint , gravesne et r e rum quas narrent bene gnari an leves et futiles 
aut t emere secuti auctores vel malos vel veri neglegentiores. Inqui
rendum nobis perpetuo er i t in ipsos huius doctrinae fontes et acute 
discernendo tandem quid verum sit apparebit". 3 9 ' Als belangrijk
ste hulpmiddelen voor de studie der geschiedenis beschouwt Cobet 
de chronologie en de meestal schromelijk verwaarloosde antieke 
geografie. ^ > 

Zoals we zagen, heeft Cobet in zijn inaugurele oratie erkend, 
dat in feite het t e r re in van de filologie zich wijd uitstrekt. Pract i -
sche consequenties voor zijn eigen wetenschappelijk werk heeft 
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dit inzicht niet gehad. Zijn aandacht is altijd exclusief op de tekst-
cri t iek gericht gebleven; aan de kennis der real ia heeft hij nooit 
veel waarde toegekend. Waar hij zich met antiquiteiten en geschie
denis bezighield, stond de interpretat ie en cri t iek der betreffende 
teksten altijd op de a l l e ree r s t e plaats . Met vakken als antieke wijs
begeer te , godsdienst, mythologie en archeologie heeft hij zich nooit 
ingelaten. In het algemeen stond hij ten opzichte van wijsbegeerte 
zeer afwijzend. Ook voor de archeologie kon hij zeer weinig waar 
dering opbrengen. In een brief van 27 november - 1 december 1844 
aan Menzel lezen we: "Men moet hier zijn om të zien hoe dwaas de 
Archaeologen zijn Zij hebben ontdekt dat het veel 
nuttiger i s de overgebleven monumenten te bestuderen dan de oude 
talen, maar ik heb wel eens gedacht dat zij zich hierin althans bi js
t e r bedrogen en zich vele zotheden zouden kunnen besparen, indien 
zij een weinigje goed Grieksch kenden". 4 1 ' En in een brief aan 
Geel van 21 april 1844 noemt hij de archeologie " een doofpot voor 
het gezond verstand en alle grondige taalkennis".4 2) 

Waardering der Griekse schr i jvers . 

Over H o r n e r o s en de Homerische kwestie heeft Cobet zich 
tamelijk uitvoerig uitgesproken in een brief aan Jacob Geel van 14 
mei 1845. De hierop betrekking hebbende passages behoeven geen 
commentaar , ze spreken voor zichzelf. "De Homerische gedichten", 
aldus Cobet , "zijn niet anders dan een mozaïek, allerkunstigst in
eengezet uit grotere en kleinere fragmenten uit een poëtisch tijd
perk , waarin heerlijk begaafde αοιδοί al wat m a a r άοίδιμον 
was aan hun bekoorde toehoorders voorzongen Hier
uit heeft men in den tijd van Pis i s t ra tus , of de hemel weet 
wanneer, een b o e k gemaakt. E e r e aan degenen, die dat mo
zaïek hebben samengesteld; maar zij hebben toch veel te wenschen 
overgelaten: zij hebben vrij wat opgenomen dat ver afweek van de 
zuiverheid der Epische taal en van de natuurlijke schoonheid en 
w a a r h e i d d e r o u d e αοιδοί : z o o a l s b . v . de ontzettende 
vertooningen van Sisyphus, Ixion enz. in de Νεκυια . De late
r e αοιδός was een ' r o m a n t i s c h e ' kwade jongen, die onge
rijmdheden, die a ls droog zand aan elkaar hangen, zingt om m a a r 
effect te maken, in eene taal die hem niet genoeg eigen i s " . 4 3 ) 
Ar is tarchos heeft talri jke tegenspraken, herhalingen en taalfouten 
gesignaleerd, m a a r is ongelukkig "veel te vast overtuigd van het 
bestaan van een enkelen dichter, die achtereenvolgens al die gezang
en heeft voortgebracht, om te kunnen gelooven, en dus z i e n , dat 
een gedeelte lapwerk i s , samengesteld uit grootere en kleinere 
brokken, die al eens of meermalen gebruikt zijn, en op niets zoo
zeer a l s op centones gelijken. Hij ziet wel dat een zeer groot aan-
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tal verzen te onpas herhaald wordt: maar hij gaat niet zoo ver als 
hij gaan konde en dus gaan moest. Wij in onzen tijd moeten eerst 
die legkaart uit elkander nemen en stuk voor stuk toetsen. Eene 
andere Ilias zullen wij er niet uit kunnen maken; maar wij zullen 
het gehalte van al de brokken leeren beoordeelen, en ons van voor-
oordeelen en ongerijmdheden vrij maken. Indien men al eene ge
waande eenheid en een schijnbaar geheel verliest, ettelijke gedeel
ten stijgen oneindig in waarde : en ik voor mij beschouw liever 
de κατορθώματα van eene menigte uitgelezene άο t δο t' en dus 
de literatuur van een geheel tijdperk bij een edel volk vol 
geest en schoonheidsgevoel, dan dat ik geloof aan een voorgewend 
mirakel van het verschijnen van eenen reus onder vele kleine we
zens die nooit voor of na hem iets meer dan dwergen in vergelij
king met hem zijn geweest en nog zijn" ^ Cobet spreekt zich 
hier dus uit voor een oorspronkelijke fase van verschillende klei
nere epen uit diverse tijden afkomstig, die naderhand door een re
dactor tot een geheel zijn samengevoegd. In grote lijnen komt dit 
overeen met wat Lachmann over het ontstaan van de Ilias dacht 
(de zgn. Kleinliedertheorie), 4 5 ) al lijkt het onwaarschijnlijk, dat 
Cobet ooit van de opinies van Lachmann en de zijnen zal hebben 
kennisgenomen. 4 Θ ) In een brief aan Bake uit de zelfde tijd (22 
mei) vinden we (in het kort) ook dergelijke ideeën terug "Ik ben 
vast overtuigd dat de Homerische gedichten aan verschillende 
αοιδοί hunnen oorsprong verschuldigd zijn, die een v a s t 

thema bezongen". 47) Ook in later tijd is Cobet aan deze opvat
ting blijven vasthouden. In 1850 wijst hij op duidelijke inwendige 
stijlverschillen in de Ilias bv. bij Andromache, die in het zesde 
boek, bij het afscheid van Hektoor heel anders spreekt, dan bij 
haar weeklachten op het einde van het epos na Hektoor' s dood.48) 
Drieëntwintig jaar later, in de Misc. Crit. is hij nog geenszins 
van mening veranderd: "Quo saepius antiqua carmina Ionica,quae 
Homer! nomine feruntur, relego et diligenter omnia considero, 
eo magie magisque mihi confirmatur sententia eorum, qui haec 
non unius αοιδού carmina esse arbitrantur, sed a complu-
ribue cantoribus neque aetatis eiusdem neque patriae ε ις 
την αυτήν ύπόθεσιν olim composita et cantata fuisse: deinde in 
unum collecta et ordine disposila ut ε ίς êv σωμάτιον coa-
lescerent" (p. 401-402). De verschillende delen zijn ook van zeer 
ongelijke waarde : "Insunt quae eximius et summus poëta panxit, 
insunt que poëtae mediocres, insunt quae versificai ore s minimi 
pretii conflaverunt rudi artificio lacinias quasdam et centones 
Homéricos contexentes" (p. 402). Als belangrijkste argument voor 
zijn visie beschouwt Cobet - evenals reeds in de brief aan Geel 
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uit 1845 - de frequent optredende herhalingen in het epos: "Saepe 
video quae summus carminum artifex praeclarissimum in modum 
panxit ea alios mediocres poetas certatim in rem suam convertis
se et imitando expressisse. (ibid. ). Als voorbeeld haalt hij aan 
Ζ 490-494, gedicht door een "antiquus et praeclarus αοιδός" 

άλλ'ές Ροΐκον ίοΰσα τα σ'αύτης Ρεργα κομίζε, 

ίστόν τ'ήλακάτην τε καί άμφιπόλοισι κέλευε 

Ρεργον εποίγεσθαι- πόλεμος δ'ανδρεσσί-μελησει 

πασι, μάλιστα δ'έμοί, τοί Ριλι'ω έγγεγαασιν. 

Dit is nagevolgd in α 356 sqq. 

άλλ'ές Ροϊκον ίοΰσα τα σ'αύτης Ρεργα κόμιζε, 

ίστάν τ'ήλακάτην τε και άμφιπάλοισι κέλευε 

Ρέργον εποίγεσθαι. ΜΤΘΟΣ δ'ανδρεσσι μελησει 

πάσι, μάλιστα δ'έμοί, του γαρ κράτος εστ'ένΐ Ροι'κω 

Ιηφ 350: 

άλλ'ές Ροϊκον ίοΰσα τα σ'αύτης Ρέργα κόμιζε, 

ίστόν τ'ήλακάτην τε καί άμφιπόλοισι κέλευε 

Ρεργον έποίχεσθαι. Τ0Ξ0Ν δ'ανδρεσσι μελησει 

πάσι, μάλιστα δ'έμοί, του γάρ κράτος εστ'ένΐ Ροι'κω. 

en vergelijk voor het slot ook λ 352 : 

πομπή δ'ανδρεσσι μελησει 

πασι, μάλιστα δ'έμοί, τοΰ γαρ κράτος εστ'ένί δημ*.). 
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De passage uit Ζ i s volkomen natuurlijk en passend in de context: 
de dr ie andere hebben ie t s gedwongens en harmoniëren niet goed 
met de samenhang, (p. 403). Een bepaalde vaste oude kern van ho
ge poëtische waarde heeft Cobet altijd aangenomen, dit blijkt zowel 
uit de aangehaalde passage in de Misc. Cri t . a l s uit de brief aan 
Geel, waarin gesproken wordt van "Homerus id est . . . . de αοιδός 
der schoonste brokken uit de I l i a s " . Hoe hij v e r d e r over de kwestie 
dacht wordt niet duidelijk; de vraag i s ook, of deze en soortgelijke 
litecaLrcritische zaken hem bijzonder veel in teres seerden. De tekst-
crit iek in engere zin was hem liever. Li tera i r- esthetische analy
ses of beoordelingen van de Homerische poëzie treffen we dan ook 
niet bij hem aan. 

Wat de waardering van Cobet voor de overige Griekse schr i j 
v e r s betreft , kunnen we a l s algemeen beginsel voorop stel len, dat 
deze in wezen bepaald i s door zijn opvatting van het Grieks. Dit 
heeft tot consequentie, dat hij alle postklassieke schr i jvers in de 
grond van de zaak geringschat , terwijl hij ook tegenover de lyrici 
en t ragici niet zonder r e se rve staat . Zij gebruiken i m m e r s een 
kunsttaal met vaak niet meer goed begrepen elementen uit het episch 
idioom. 4 9 ) "Totum hoc artificiale est nee ve rum, quin etiam vi-
tiosum est ac t emera r ium" 30) merkt Cobet op naar aanleiding van 
Sophokles Oidipous te Kolonos 124 

πλανάτας τ ι ς ó πρέσβυς ούδ' 
ε γ · χ ω ρ ο ζ · π ρ ο σ ε β α γ α ρ ουκ 
αν π ο τ ' ά σ τ ι 3 ε ζ ά λ σ ο ς ε ς 
τ α ν δ ' ά μ α ι μ α κ ε τ ά ν κ ο ρ α ν . 

Sophokles heeft de ' taal van Homerus nagebootst: het doet mij leed, 
want in plaats van Attische woorden en vormen te gebruiken, be
dient hij zich gaarne i n z i j n e J a m b e n van het dialect van Ho
m e r u s , dat daar niet mooi s taat" . 5 1 ) Soms i s zijn taal ook e r g 
gezwollen: "Sophoclis ferax et luxurians ingenium in tanta orationis 
copia et splendore et grandiloquentianomumquam in rebus exilibus 
modum excedit et sic dictio fit turgidior κ α ι ψ υ χ ρ ά < Dit 
lezen we op p. 196 van de Coll. Cr i t . waaruit blijkt, dat Cobet ook 
op latere leeftijd zijn cri t iek op Sophokles ' taalgebruik nog niet 
had prijsgegeven. Dat hij van de andere kant ook voor posit ievere 
Elementen in Sophokles oog had bewijzen uitingen als "Ik ben een 
ander mensch sedert dat ik Sophokles eens aandachtig bekeken heb. 
Het i s mij alsof ik uit eenen doodslaap wakker ben geworden: d a t 

ІБ hujn werk, d a a r v o o r zoude ik willen leven Sophocles 
verdiende dat men e r 25 jaar aan besteedde om hem te verstaan en 
vers taanbaar te m a k e n " 5 2 WiT' Αλλ ' η μ ε ί ς α υ τ ο ί ç(sc. stuk-
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ken als L'Oreste van Alfieri, waar Cobet tevoren over had 
gesproken) ου δΓαμειψόμεθα onze Attici, en vooral Sophocles , 
die zelfs wanneer men hem in de koude en duisternis met een oud 
perkament collatioimeert nog menigmaal iemand doet tr i l len". 5 3 ' 
A i s c h u l o s ' werk kenmerkt zich volgens Cobet door "beschonken 
verhevenheid", maar hij haast zich er aan toe te voegen, dat hij de 
Atheense treurspeldichter desalniettemin hoogschat, in tegenstel
ling met "den fanatieken .pedanten Thebaan" P i n d a r o s . 5 4 ) E u r i 
p i d e s komt er bij Cobet niet bijzonder goed af. Reeds in de Pros. 
Xenoph. wordt gezegd, dat hij door zijn moraliserende spreuken 
"saepe Tragoedias oneravit magis quam ornavit" (p. 14). In de Comm. 
Phil. I veroordeelt Cobet het oeuvre van Euripides als een misluk
te poging om wijsbegeerte met poëzie te verbinden: "Euripides, qui 
quum esset ingenio ad philosophiam quam ad poësin aptiore utramque 
rem sic coniunxit, ut mediocris esset in utroque genere, in senten-
tiis ad vitam regendam excellens artifex, in dictionis luminibus 
inops et interdum subineptus, ubi ea studio ac labore sectatur, quae 
ingenio et naturae adversarentur" (p. 11). In de Nov. Lect. komen 
soortgelijke verwijten naar voren: Euripides ' personen zijn geen 
levende mensen, maar dienen alleen maar om te pas en te onpas 
de zedekundige ideeën van de dichter te verkondigen : " non 
¡Βλέποντα σώματα sed νευρόστιαστα inducit 'in scenam δι ων 
αυτός πάσας ςωνας άςπησιν aequales et aequalium et populari-
um vitia carpens et castigan s aut insaniam insectans aut mo-
rum praecepta ακα t ρα ponens aut rerum naturam philosophando 
explicans quae omnia alibi egregium usum habere potuissent, 
nunc ουδέν προς τον Αι ο ν υσ ο ν "(ρ. 205). Bovendien is het on
juist, dat Euripides de goden en heroën al hun verhevenheid ont
neemt (ibid. ). Betreffende Cobet* s mening over melische poëzie in 
het algemeen kunnen wij twee citaten geven uit een brief aan Geel 
van 20 maart 1844, die voor zichzelf spreken: " in die meli
sche dingen voel ik geen grond onder mijne voeten: het zijn v o o r 
m i j a l t h a n s moerassen en ik waag er mij liever niet in. Ik zie 
wel hier en daar iets flikkeren, maar alle z e k e r w e t e n houdt 
op, gedeeltelijk, naar ik vermoed, omdat depoëet zelf niet volkomen 
zeker wist wat hij zeide: het is meer muziek dan taal, en (nisi fal-
lor) om op de hoogte te komen van dat gezelschap is het beter zich 
op de eene of andere wijze te exalteeren dan νης>ων en in koelen 
bloede al de machinae van taalkennis en critiek te admoveeren. Het 
is misschien eene groóte ketterij maar ik zeg het u in vertrouwen, 
de parodie van Aristophanes van die τερετίσματα is hetgeen 
ik het liefste lees in de Βάτραγ o t , dat is uit mijn hart gesproken: 
φ λ α τ τ ο θ ρ α τ τ ο φ λ α τ τ ο θ ρ ά τ . . . Ik vind die melische taal vol rare 
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vreemde zaken, die de vaste onwrikbare regels over vorm, betee-
kenis en constructie der woorden benevelen en verwarren. Óe bee
ren poëten, die van die kunsttaal alles maakten wat zij wilden, be
kommerden zich zeer weinig over ditalles, en kunnen dus niet de 
allerminste autoriteit hebben in grammaticale quaestiën" 55) Cobet' s 
bezwaren tegen de melische poëzie - de lyrici (Pindaros wordt even 
verderop met name genoemd) en ook de tragedie - komen dus hier
op neer, dat er bij haar geen zeker weten en helder inzien moge
lijk i s , en dat ze gebruik maakt van een kunsttaal, die los staat van 
de normale, levende en in de ogen van Cobet volmaakte volkstaal. 

Inzake de prozaschrijvers uit de klassieke periode vinden we 
bij Cobet weinig afzonderlijke oordeelvellingen van enige omvaлg. 
Het lijkt er echter wel op dat Cobet*s uitspraak: "Litteras omnes 
sic ornarunt (se. Graeci) ut nihil quod illorum scriptis anteponi pos-
sit umquam genus humanum tulisse videatur" ^ ' voor een belang
rijk deel op hen moet terugslaan. In hun werk vinden we de levende 
Attische volkstaal met al zijn onovertroffen goede eigenschappen. 
Ditzelfde geldt ook voor de Comedie: "Comoedia vindicavit patrii 
sermonis, quem Tragoedia corruperat, nativam simplicitateml'^7) 
H e r o d o t o s valt hier helemaal buiten. Hij is volledig in de Ho
merische traditie opgenomen, en staat wat zijn taal betreft, los van 
het spraakgebruik van zijn tijdgenoten. Zijn stijl heeft, evenals die 
van Hippokrates, zeer grote kwaliteiten: "superarunt aequales om-
nes suaviloquio : dulcedo orationis incredibili suavitate afficit et de-
linit legentis animum" 5 Ö ) ,maar het is niet mogelijk er zich geheel 
mee één te voelen en het als iets levends te beschouwen. 

Voor de Griekse schrijvers uit de Hellenistische en Romeinse 
tijd heeft Cobet, zoals gezegd, weinig positieve waardering kunnen 
opbrengen. Dit heeft hem niet belet om ze naar verhouding even vaak 
als de klassieke auteurs te emenderen. Hierbij brengt hij herhaalde
lijk zijn afkeer tegen hen tot uiting, en dat wel op aanzienlijk uitge
breidere schaal dan hij de auteurs uit de klassieke periode lof toe-
zwaait. "Wel zeer ongunstig komen K a l l i m a c h o s , A i l i a n o s en 
L o n g o s eraf. Over eerstgenoemde spreekt hij tamelijk uitvoerig 
in Mnemosyne 1861 p. 389-437. Kallimachos wordt hier genoemd 
een "homo puerilis et ineptus qui in aulicae adulationis foetore ani
mi sanitatem et φρόνημα omne amisit. Idem quum immensum 
librorum omnis generis numerum devorasset et sie diffusam rerum 
diversissimam notitiam collegisset non satis habuit variam hanc et 
multiplicem eruditionem apte digerere et explicare, sed ex hac far
ragine poëtarum et scriptorum omnium aetatùm ac locorum contexuit 
sibi linguam quamdam artificialem qua carmina pangeret et ipse, 
eo potissimum Consilio ut eas dicendi copias undique collectas suis-
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que ipsius inventi s auctas veluti stragulam vestem acu pictam et 
coloribus omnibus variegatam Regis et aulicorum et eruditorum 
oculis explicaret ostentaretque" (p. 391). Zijn verzen "aures tintil-
lant, sed ad animum non perveniunt" (ibid. ) en van zijn stijl en 
taalgebruik zegt Cobet "mihi stulta stolidaque videntur et taedium 
pariunt et nauseam movent" (p. 398). Om zich over Longos te uiten 
kreeg Cobet gelegenheid door zijn studie van de Florentijnse Codex 
der Erotici. In een brief aan Geel van mei (?) 1842 noemt hij diens 
werk "laf sophistisch gebabbel": "Dat de karakters van zijne perso
nages, vooral van dien lummel van een Daphnis, ellendig zijn voor
gesteld en gedacht, kan niemand tegenspreken ; en dat al hunne-
avonturen laf en ongerijmd zijn, evenmin, en men moet erkennen 
dat alles hem maar dient om hem aanleiding te geven tot het ver
vaardigen van εκφράσει ς , pathetische orat ie ' s , fabelen, en 
in één woord den geheelen poespas der ellendigste sophisten : zelfs 
daarin is hij somtijds nog laffer dan de anderen. Zijne fabelen van 
de φάττα , ηχώ en συοιγζ zijn miserabel verteld, en wanneer 
men zijne plaatsen ε φ ' o ! ζ μ ά λ ι σ τ α κομ^ met aandacht be
kijkt, is bijna alles bespottelijk." Tusschen dom, ongerijmd en na
ïef kent hij geen onderscheid". 5 9 ' Aan deze radicale veroorde
lingen zouden nog talrijke andere kunnen worden toegevoegd. Wij 
laten ze verder rusten, daar hun inhoud steeds op hetzelfde neer
komt : onzuiverheid van taal gecombineerd met armoede en smake
loosheid van inhoud en gedachten. Tot op zekere hoogte vormt 
L o u k i a n o s een uitzondering op Cobet's absolute banvloek over de 
Hellenistische schrijvers. Weliswaar is op zijn taalgebruik ook nog 
wel het een en ander aan te merken, maar over het algemeen heeft 
hij zich in hoge mate eigen gemaakt "veterum nitidam et tersam 
dictionem, cogitandi sereni ta tem, loquendi sani tate m". ^ ' 

VI C o b e t en h e t g e e s t e l i j k e l e v e n v a n z i j n t i j d 

Bij het bepalen van Cobet' s positie ten aanzien van het geeste
lijk leven van zijn tijd kan zeer goed als uitgangspunt dienen hetgeen 
hij over de eigenlijke bestemming en grondslag van het menselijk 
leven heeft gezegd in Protrept.. Ons leven is e r , zo meent hij,niet 
in de eerste plaats op gericht om onze maag te vullen, veel geld te 
verdienen of macht en aanzien te verwerven, maar om "excolere 
animum et mentem doctrina rerum utilium observatione et cogni-
tione ingenii dotes omnes acuere, intelligendi facultatem in diem 
emendare et amplificare, nova excogitando reperire , inquirere in 
rerum causas, perscrutar! rerum originem et progressum ex 
veteribus, praesentia explicare, obscura et intricata expediré. 
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ubique vera a falsis discernere, prava et vitiosa corrigere, futilia 
et absurda confutare, labefactare, tollere et ut une vèrbo absolvam, 
verum videre ; hoc demum est vivere et frui anima denique"(p. 6-7). 
Het hoogste levensdoel voor Cobet is dus het leren zien van de waar
heid, van de onverduisterde en onomstotelijke waarheid. In het slot 
van Comm. Phil. II herhaalt hij dit nog eens door erop te wijzen 
dat het "verum videre" is "quod unum omnium rerum humanarum 
iucundissimum et prope divinum est" (p. 16). In een brief aan Men
zel van 28 mei 1846 gaat hij zover, dat hij zich uitspreekt voor 
een eenheid van redelijk en zedelijk handelen : "Wanneer men zijne 
natuur involgt en werkt en peinst en alles doet om iets te weten en 
zeker en grondig te weten, komt men hoe langer hoe meer digt bij 
de waarheid en dus het goede dat wij in onze gebrekkige talen, die 
verdeelen en verbrijzelen wat wij juist willen uitdrukken, in rede
lijke en zedelijke onderscheiden, terwijl zedelijk en redelijk één is 
en onafscheidelijk". 

Deze waarheid berust voor Cobet op het strikt waarneembare 
en bewijsbare - op "wat men zeker weten kan". Met zaken die daar 
buiten vallen, acht hij het zinloos zich te occuperen. Vandaar is de 
gehele wijsbegeerte volgens hem een volstrekt dwaze vertoning: 
"Maar helaasl mijn waarde vriend Menzel, scherpzinnig uitgedach
te leugens in Physicis, met den stijl van Aristoteles voorgedragen, 
zijn zeer vervelend, en wanneer hij mij bewijst dat het heelal in 
eeuwigheid bestaan heeft en zal bestaan, en dat onze aarde het on
beweeglijk middelpunt ervan is , en dat dit alles is ontegenzeggelijk 
waar, op onverwrikbare gronden rustend, weet ik niet of ik moet 
lachen om den dwaas dan mij bedroeven over onze menschelijke 
kortzichtigheid. Hetgeen ik tevoren altijd geloofd heb wordt er door 
bevestigd: dat er dingen zijn die wij met onze beperkte middelen 
nooit tot helderheid kunnen brengen, en dat de kat van Florian (die 
na alle moeite gedaan te hebben om eene andere kat, die zich in 
eene spiegel vertoonde, te grijpen, eindelijk stil de kamer uitging 
met de woorden : ik wil er mijn hoofd niet verder mede breken,want 
ik zal het nooit kunnen begrijpen) honderd maal meer oordeel had 
dan al de philosophen. Ik ben in de ziel overtuigd dat, evenals eene 
gewone kat niet licht ontdekken zal, dat het slechts een met kwik
zilver bestreken glas is dat de voorwerpen, welke zij meent te 
zien, afbeeldt, evenmin een Aristoteles of Kant, of wien gij wilt 
van die ongelukkigen, ooit de geheimen van de schepping, of het 
wezen onzer ziel of onzer rede zal kennen, hetgeen men noemt 
k e n n e n " . 2) In een brief aan Geel van 25 januari 1844 krijgt 
de Duitse filosofie een beurt : zij is "voor mij althans een ijdel ge
praat, dat het gezonde verstand vermoordt : zonder dat leef ik in 
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een helder licht. Alles om mij heen is w a a r (behalve eenige din
gen die de menschen uit onkunde geloven en uit boosheid zeggen) : 
met die ληροι λεπτότατο ι rijst er een mistige nevel om mij 
henen, die mij het vrije uitzicht beneemt en mij bedwelmt en zee
ziek maakt. Ik ben volkomen bereid toe te geven, dat het mijne schuld 
is en dat ik niet vatbaar ben om die goddelijke schoonheden te zien 
en te genieten : doch ik vraag in vergelding van deze bekentenis dat 
men mij er niet mee vervele. Ge zult mij uitlachen, vir clarissime, 
maar ik kan niet anders. C'est plus fort que moi, men zal best zon
der mij aan de brug van het subjectieve tot het objectieve blijven 
doorbouwen". Ook tegen Nederlandse wijsgeren laat hij nu 
en dan zijn wrevel blijken : zo bv. tegen F r a n s H e m s t e r h u i s , 
N i e u w e n h u i s en v a n H e u s d e . Van eerstgenoemde heet het 
in een brief aan N. Kappeyne van de Coppello "welk een bombast be
vatte het hoofd van dien grooten, diepdenkenden philosooph". 4 ' 
De beide anderen komen aan de beurt in een brief aan Menzel van 
4 maart 1842. Het werk van Nieuwenhuis wordt aangeduid met "dwa
ze haarkloverijen" 5 ' en ten aanzien van van Heusde wordt opge
merkt : "Hé! dat noem ik nu toch eene schrobbeering, en omdat gij 
er zelf om gevraagd hebt σεαυτον οατιω . Maar het is zoo 
voldoende. - Neen, uit kwaadaardigheid voeg ik er nog bij, dat gij 
zoodoende verdiendet een discipel van Prof. van Heusde te zijn en 
de oratie van Prof. van Oordt te bewonderen". ñ ' De hier ver
noemde "schrobbeering" gold Menzel* s te grote aandacht voor lo
gica, dialectica en vooral esthetica. "Hetgeen er" aldus Cobet, 
"wezenlijk schoon en bruikbaar van is bezit elke mensch die ver
stand en kennis bezit : de ondervinding en menschenkennis en solide 
studieë'n geven hem dat ; de rest is als het weefsel der spin προς 
ουδέν μεν χρησιμον , λί'αν δε τε;/νιν.όν "t

 7 ) en even ver
der, speciaal over de .esthetica : "Ik begrijp niet recht wat het i s , 
en al de vruchten die ik van dien stam heb zien groeien, waren noch 
smakelijk noch gezond. Mijn goede vader Homerus verlaat mij zel
den : wanneer ik daarin lees b. v. Μνησαι π α τ ρ ό ς σοΤο , 
9εοΤς έπιεικελ' '>/ιλλεΰ κτε. heb ik alleen noodig het te ver
staan, de rest krijg ik op den koop toe. Van de aesthetica? Neen, 
duizendmaal neen! Kennis kan men mij geven, gevoel niet. Ik heb 
alleen noodig te weten, wat Homerus zegt, en wanneer ik daarme
de nog niets gevoel, zal de keuvelende aestheticus het mij niet in
boezemen. Ja maar, zegt men, men kan dat gevoel opwekken, ont
wikkelen, leiden. D¡e ongesiepen diamant enz. enz. (gij kent dat ge
keuvel). Welnu ik voor mij verlang geen anderen leidsman meer dan 
de grootste genieën zelve en hiermede basta", ö) 

Veel van het boven behandelde vinden we terug in Cobet' s idee
ën op zedelijk en godsdienstig gebied. Wij zagen reeds, dat hij zich 
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uitsprak voor een eenheid van het zedelijke en redelijke : "Ik ben 
vast overtuigd dat iedereen die ie ts grondig vers taa t en doorziet 
deugdzamer en edeler wordt en zich verder van het kwade afzon
der t" . Dit wijst in de richting van een "verl ichte" religieuze opvat
ting, waarin de Rede een belangrijke rol speelt , niet zo belangrijk 
echter dat e r het geloof door weggedrukt wordt : "Ik ben overtuigd 
(zoo zeker a ls ik weet dat ondeugd rampzal ig maakt) dat het Chr is
tendom de grootste weldaad i s , welke de liefderijke voorzienigheid 
aan het menschdom geschonken heeft" schrijft Cobet in februari (?) 
1841 vanuit Parijs aan Menzel. 9 ' In dezelfde brief zegt hij ook 
overtuigd te zijn "dat de kennis van den geest , de bedoelingen en 
het wezen van het Christendom uit de 5 ee rs te boeken van het N. T. 
al leen, zonder eenig gevaar van dwaling door gezonde hermeneutiek 
en cri t iek kan verkregen worden. Ik ben tevens overtuigd dat de be
grippen, welke daaromtrent hoofdzakelijk door onze kerk zijn om
helsd, met de gezonde hermeneutiek en cri t iek stipt overeenstem
men, en dat men niet dwalen kan en dus zeker weten Ïe tgeen God 
ons door zijne openbaring heeft willen doen weten". Dit neemt niet 
weg, dat e r in de H. Schrift nog veel te onderzoeken overblijft : 
"veel is e r in het N. T. nog nooit, veel nooit geheel vers taan" . Dit 
vers taan ligt dan weer op de ee rs te plaats op filologisch gebied: 
"op duizend plaatsen is men in de war door veel te veel of veel te 
weinig zuiver, goed, echt Grieksch e r bij te z ien : het is bespotte
lijk Atticismi in het N. T. te visschen, maar het is ook bespottelijk 
te gelooven dat de ongeleerde schr i jvers in gedachten en woorden 
ongehoorde soloecismen in menigte gepleegd hebben". Cobet legt 
hierbij n©g de nadruk op het feit, dat de Brieven en Handelingen der 
Apostelen niet "uit den geest van Jezus" , maar door eigen nadenken 
en op grond van de eigen verantwoordelijkheid van de schri jvers ont
staan zijn, waardoor het geoorloofd i s , e r emendaties in aan te 
brengen. 

Cobet* s religieuze overtuiging berust dus op een door de Rede 
verlicht geloof: "Mens sana in corpore sano = όμοί'ωσις τω 
θ εφ " schrijft hij 28 mei 1846 aan Menzel. Deze instelling'deed 
hem vooreers t afkerig staan tegenover de "gevoelstheologie", 1 0 ' 
wat hij in diezelfde brief aan Menzel tot uiting bracht : "Wat is toch 
die gevoelstheologie, het woord i s weder een onding zoo als zoo
vele anderen is het eene onnoozele poging om te bewijzen met het 
gevoel, hetgeen met het verstand niet bewezen kan worden, ' t is 
alsof men zeide te wegen met eene el , hetgeen niet op de schaal kan 
worden gewogen. Vanwaar die ongerijmdheid? Schrijf mij eens uw 
gevoelen daarover, want ik weet niet wat e r van te denken of liever 
ik vertrouw mijne gevoelens en vermoedens op dat punt nog niet ge
noeg. Het is mij nl. alsof eenige lieve teergevoelige harten met 
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zwakke verstanden gepaard zich hebben willen vrijmaken van een 
last welke op hen drukte, die van op onvederlegbare gronden de 
deugdelijkheid en waarheid aan te wijzen van hetgeen zij met de 
warmste en hartstogtelijkste overtuiging geloofden en begonnen 
zijn, eerst voor zichzelven en daarna ook voor anderen die over
tuiging zelve als een bewijs te beschouwen van de zekerheid van 
hetgeen zij geloofden". Het strenge calvinisme wordt tegelijker
tijd met het katholicisme verworpen in een brief aan Menzel van 
27 november 1844 : "Het bedroeft mij diep, wanneer ik zooveel 
goddelijks zie vermorst onder het verhaal van nimmer gebeurde 
mirakelen en andere ongerijmdheden. Neen, God кал de rede,die 
hij ons gegeven heeft, niet moedwillig v e r b i j s t e r e n . Neen,wij 
zijn niet schuldig aan de zonde van Adam, en wij hebben bij God 
geenen middelaar noodig in den theologischen zin : evenmin 
als wij tot alle kwaad geboren zijn (Welk eene blinde domheid 
heeft immers zoo iets kunnen uitdenken?)". 1 1 ' Van zijn afkeer 
van het Katholicisme, speciaal in zijn Italiaanse vorm, leggen 
meerdere passages uit de Brieven aan Geel getuigenis af, vooral 
wanneer Cobet in Rome komt. Hij vindt daar "alles bezoedeld door 
den zwadder van het Roomsche bijgeloof". Naar aanleiding van de 
Kerstplechtlgheden in de Sint Pieter heet het in een brief aan Geel 
van 23 december 1842 : "Ik kom zooeven uit het theater di S. Pietro: 
men vertoonde il Natale met groot orkest en La Messa Pontificale, 
ballet â grand spectacle. De hoofdpersoon die St. Pieter voorstelde 
verscheen met bazuingeschal op het tooneel, met meer gemak dan 
plechtigheid gezeten in een leuningstoel, welke op een draagbaar 
werd binnen gebracht : hij was volstrekt niet in den geest van zijne 
rol en zingt erbarmelijk. De rest was nog erger, hoewel de voor
naamste sujetten van den ganschen troep aan het ballet deelnamen: 
men had ze kunnen vervangen met automaten. De koristen en het 
orkest waren verre beneden mijne verwachting : het publiek was 
niet talrijk, onoplettend en onverschillig: alleen de zaal, de deco-
ratiën en kostumen zijn waardig gezien te worden. Maar het is waar
lijk niet om te schertsen : dat heeft men dus gemaakt van het Chris
tendom! Gelukkig is het zuiverder bewaard in de nederige pastorie 
van Ds. Van den Bergh te Oegstgeest en elders". 1 2 ) Cobet' s be
zwaren zijn hierbij niet zozeer tegen het geloof zelf gericht - daar 
spreekt hij in feite nooit over - als wel tegen Italiaanse religieuze 
practijken en het z. i. schrikbarend lage peil der geestelijkheid. 
Een andere belangrijke reden om zich aan het Italiaanse Katholicis
me te ergeren vormde het groot aantal feestdagen, waardoor de 
bibliotheken dichtgingen en Cobet dus niet aan zijn codices kon wer
ken. 13) 

Met betrekking tot Cobet' s opvattingen over modernere litera-
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tuur moet worden vooropgesteld, dat hij buiten zijn eigenlijke vak 
zeer weinig las. Naber vertelt ons, dat hij "tot uitspanning" vooral 
in zijn later leven "Walter Scott of een Franschen roman" placht te 
lezen. 14) in een brief aan Geel van december 1841 geeft Cobet 
zelf te kennen dat hij "vrij goed thuis" was in de geschriften van 
P.-L.Courier 1 5 ' - wellicht op voorbeeld van Bake. 1(:5' Bijzonder 
veel verder gaat zijn belezenheid niet. In zijn inaugurale redevoe
ring alleen klaagt hij over de onduidelijkheid en te grote woorden
praal van sommige moderne dichters "qui toti verborum luminibus 
collucent, quorum sententiam ne ipsi quidem satis certo perspiciunt 
sed obscuro quodam sensu suspicantur, quo si quis careat melius 
ab eorum lectione et interpretatione abstinebit" (p. 50). Tijdens 
zijn studiereis naar Frankrijk en Italië is hij naar verhouding nog 
het meest met literatuur en kunst in aanraking geweest. Hij bezocht 
van tijd tot tijd toneel en opera en heeft in de diverse steden,waar 
hij kwam, de voornaamste bezienswaardigheden wel onder ogen ge
had. Dat wat hij op reis gezien heeft volstrekt onbeduidend is ge
weest, zoals Naber wil doen voorkomen,1 '7 ' lijkt ons wat overdre-

йп. In Parijs, zo schrijft Cobet ultimo 1840 aan Menzel en zijn 
andere Leidse vrienden "doorkruis ik (in de dagen of uren van uit
spanning) deze groóte stad in ai hare richtingen en bewonder (of 
liever beschouw) hare talrijke en beroemde merkwaardigheden". №) 
Hieronder valt o.a. de Madeleine "ô het is zulk een schoon gebouw, 
zoo eenvoudig en toch zoo fier, zoo vol majesteit! het rijst zoo 
statig op zijne zuilen en ziet waarlijk met een zekere minachting 
neder op het ellendige volk, dat geen godsdienst heeft, en dit ge
brek door schitterenden luister, aan Griekenland' s tempels ont
leend, wil vergoeden".19) Ook het Louvre heeft Cobet bezocht. 
Daarover laat hij in dezelfde brief zich als volgt uit: "Voor alles 
moet ik u mijne bewondering, die bijna aan verrukking grensde, 
mededeelen bij het zien van de antieke beelden in het Louvre. Ik 
heb er een ganschen dag aan besteed; want helaas! voor vier maan
den is deze tempel der schoonheid gesloten. Ik heb ze gezien, die 
meesterstukken van Grieksch genie, niet in het terugstootende 
pleister, maar in het doorschijnend marmer, zooals zij van onder 
de beitels der kunstenaars zijn te voorschijn gekomen : de Diana 
welke gij kent, de Venus van Milo, drie beeldschoone Venussen, 
een Bacchus, een Minerva, de Apollo σαυροκτόνος en duizend 
andere, boeiden mij en riepen mij telkens terug. Gij hadt bij mij 
moeten zijn om te gevoelen, welke verheven gedachten bij ons ont
staan bij zulke overblijfselen, waarin het Grieksche genie voor 

iedereen bijna t a s t b a a r is Hoe meer men die Grieksche 
beelden beziet, hoe schooner zij worden : zij bevatten elk eene ge
dachte, zij hebben eene ziel, een doel, zij staan daar niet om zich 
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te laten bekijken, ô wat is die Venus van Milo schoon! de armen 
zijn er afgebroken, en in spijt van die verminking zou ik dat beeld 
kiezen, indien ik er een van die duizend mocht". 2°) Ook de in het 
Louvre aanwezige Italiaanse en Hollandse schilderstukken wekken 
de bewondering van Cobet : "Titiaan vooral boeide mij van de eerst
genoemde ; Jan Steen, Teniers, Gerard Dow enz. enz. van de onzen! 
En Rubbens! en van Dijk! Van de Franschen behaagde mij Vemet, 
en Claude Lorrain boven de overigen". 2 1 ' Ook bezocht hij, ten
minste in het begin van zijn verblijf in Parijs, van tijd tot tijd toneel
voorstellingen, zo bv. opvoeringen van Tartuffe en Le Malade Ima
ginaire van Molière en van Racine' s Andromaque, bij welk laatste 
stuk hij vooral door de figuur van Hermiene getroffen werd. Overi
gens herkende hij "noch Orestes, noch Pyrrhus, noch Andromache, 
noch iets Grieksch hoegenaamd in deze tragedie". 22) In Italië 
ziet Cobet in de Pinacotheek te Modena werken van Annibale Carac
ca, Guido Reni, il Dominichino en Rafaël - reactie : " . . . . indien al 
die groóte meesters eens een klein gedeelte gevoel, of liever kennis 
van de waarheid hadden gehad, evenals zij geheel vervuld waren 
van gevoel voor het schoone". 23) in Florence bezoekt hij meerde
re malen het Palazzo Pitti, waar zijn aandacht vooral wordt getrok
ken door een Madonna alla Seggiola. 24) Ook hierbij komt het ra 
tionalisme om de hoek kijken. "Hoe weinig verstand hebben toch de 
meeste schilders. Personen en zaken voorstellen, waarvan men 
niets begrijpt is waarlijk bijna zoo fraai als er over te spreken. 
Wanneer men het onderwerp wegdenkt en het carptim beicijkt, raakt 
men in verrukking, zooveel smaak en schoonheidsgevoel hebben zij. 
Maar vergelijkt men de historische waarheid met hunne copie, dan 
wordt men of verontwaardigd of men lacht ze uit". 25) In een brief 
aan Menzel van jan. /febr. 1842 maakt Cobet gewag van zijn bezoe
ken аал bezienswaardigheden in Florence : "De ben alle dagen druk 
bezig met Grieksche codd., alle dagen nel palazzo Pitti of in de 
Galería degli Uffizj. (de Medicis) of in de kerken enz. , overal waar 
maar meesterstukken van kunst te zien zijn". 2β) Van de Galería 
zegt hij "men zou er een boek over moeten schrijven, en de lezer 
zou er alleen uit begrijpen dat het z e e r m o o i was". Hoogtepunt 
vormt de zaal met de Venus dei Medici. Hier hangen verder "de 
Sibylla Samia, de beide Veneres van ТШапі, la Fomarina, de be
minde van Rafaël, Mars Venus verlatende van Rubbens, eene Ma
donna van Carlo Dolci. Een half dozijn Madonne, Herodias, Salome 
met het hoofd van Johannes den Dooper, Johannes den Оооізег in het 
vuur der jeugd enz. enz. enz. ού δ ' ει μο t δέκα μεν γλώσ-
σαι δέκα δε στόματ' εΐεν z o u ¿к u kunnen doen gevoelen, 
wat men in dat kleine zaaltje voeltl' 27) Alleen de plaatsing oordeelt 
Cobet minder gelukkig : teveel uiteenlopende onderwerpen staan bij 
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elkaar. De zaal met zelfportretten van beroemde meesters vindt 
hij gedeeltelijk geslaagd : "Gerard Douw is lief, Rembrandt walge
lijk, Frans van Mieris deftig, van Dijck en grand seigneur de la 
cour, maar wat bleek en uitgeput, Rubbens heerlijk". De Lao-
koöongroep kan Cobet niet bewonderen : "er is geene Grieksche ge
dachte in, het is geheel Romeinsch". ^ De Niobe-groep (helaas 
uit elkaar genomen) staat veel hoger. Rome heeft in het algemeen 
op Cobet een weinig gunstige indruk gemaakt. In een brief aan Geel 
van 6 december 1842 lezen we : "Toen dit afgeloopen was, was het 
Vaticaan gesloten, en ik had dus niets anders te doen dan Rome te 
gaan bewonderen. Het gelukte niet : ik zag kolommen, obelisken 
met dwaze opschriften . . . . pleinen, kerken, den Tiber (vuil en 
modderig), den Engelenburg, het plein van den H. Petrus, de cupola 
van M. Angelo enz. enz. Niets voldeed mij : ik had al die dingen el
ders veel prachtiger gezien, en deze veel grooter en schooner ver
wacht". ^ ' In de reeds eerder geciteerde brief van 23 december 
1842 geeft hij zijn oordeel over het Vaticaans Museum : "Ik bezie 
alles met zooveel aandacht mogelijk, maar het meeste laat mij 
koel, behalve een klein gedeelte" 3 1 ' en even verderop: "Ik heb 
uit dien onmetelijken overvloed in die boven alle beschrijving prach
tige zalen en gaanderijen eenige weinige stukken uitgezocht, die ik 
zoo dikwijls mogelijk (i.e. op zijn hoogst tweemaal ' s weeks) op
nieuw zal gaan beschouwen, maar een groot gedeelte is niet schoon 
en dient slechts 'voor de historie van de kunst' . Hetzelfde ten 
naastebij moet ik zeggen van de puinhoopen der oude stad : een ge
deelte is ook voor mij allerbelangrijkst, een zeer groot gedeelte 
niet. Het Collosseum bij maanlicht van bovenaf gezien maakt een 
zeer diepen indruk; ook het Capitool, maar alleen bij maanlicht, 
en zoo ook het Forum. Bij dag de Pons Aemilius (il Ponte rotto), 
de Isola Tiberina rechts en de sporen van de Pons Sublicius links, 
de Cloaca Maxima, een paar tempels g e d o o p t della Fortuna 
Virile en di Vesta, en een schoon gedeelte van de Tiber". 3 2 ' 
Van de Italiaanse literatoren heeft Cobet het meeste op met G o l 
d o n i : "een knappen Comicus een fikschen kop, een kenner 

van het menschelijk hart en onze zwakheden en gebreken, een ver
standig, eenvoudig man de eenigste Italiaansche schrijver, 
dien ik ooit overlezen zal : hij is der moeite waardig om Italiaansch 
te leeren". ^ Uit de laatste zin valt al op te maken, hoe Cobet 
over de rest van de Italiaanse letterkunde dacht. Een bijzondere 
weerzin voelde hij ten opzichte van T o r q u a t o T a s s o : "Zijne 
poëzie heeft op mij den indruk gemaakt van eene illuminatie, waar 
het niet ontbreekt aan gekleurde glazen, chassinetten enz. enz. , 
dat op een afstand gezien schittert, maar ούδ,εμίαν ε-χε t 
άναθεώρησι.ν.Ι^Γ is niets w a a r s in dat alles:, men vordert; 
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er niet mede in de kennis van het menschelijk hart, van het men-
schelijk streven". ^ Aanzienlijk meer trekt hem de poëzie van 
M r . A d r i a n u s B o g a e r s aan: 'Tfe Rome vond ik onlangs bij 
een jong Hollandsch priestertje: den T o c h t n a a r G i b r a l t a r , 
en voor een paar dagen ontmoette ik hier den dichter zelve. Bc vind 
een groot onderscheid tusschen * den mensch en den dichter* : de 
eerste is goed, maar de tweede is nog beter". 35) Dat Cobet overi
gens van de vaderlandse literatuur veel onder ogen heeft gehad, 
lijkt niet bijzonder waarschijnlijk. In de Brieven aan Geel vinden we 
practisch alleen H e l m e r s en T o l l e n s geciteerd, en met hun 
oeuvre zal Cobet vooral op school hebben kennis gemaakt, waar men 
de kinderen in die tijd de mooiste stukken uit ' De Hollandsche_Natie 
en De Overwintering op Nova Zembla uit het hoofd liet leren. 3Θ) 

Op maatschappelijk en politiek gebied tenslotte is er door Co-
bet weinig activiteit ontplooid. Zonder een kamergeleerde te zijn 
leefde hij toch hoofdzakelijk voor zijn studie en zijn onderwijstaak, 
waarbij hij openbare bijeenkomsten naar vermogen vermeed. Dit 
laatste was des te gemakkelijker na zijn conflict met de Academie 
van Wetenschappen in 1856, dat zijn uittreden uit dit lichaam tot 
gevolg had. Zijn contacten beperkten zich mede hierdopr tot diege
nen, met wie hij in zijn dagelijks werk te maken had. Eén uitzonde
ring is er geweest: in 1863 aanvaardde hij het lidmaatschap van de 
"Kerkelijke Commissie" der Nederduitsch Hervormde Gemeente 
te ! Leiden. Achtergrond van een en ander was een geschil tussen 
de kerkeraad en de gemeentecommissie (kerkvoogdij) over het be
heer der gelden. Resultaat hiervan was een nieuwe gemeentecom
missie, waar de oude tegen procedeerde. Cobet zat een tijdlang 
in de nieuwe commissie en werd met zijn collega prof. J. J. Prins 
benoemd in een commissie van Overleg, welke het geschil in der 
minne moest schikken. Resultaat hiermee had men niet. З7) 

VII P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s 

Met van Heusde heeft Cobet van de Nederlandse Graeci der 
negentiende eeuw wel de meeste aandacht gekregen. Uit de eerste 
jaren na zijn dood stammen korte necrologieën van J . H a r t m a n , 
J . C o r n e l i s s e n en J. v a n L e e u w e n en een langer In Me
moriam van H. J. Ρ o 1 а к . In deze tijd verschijnt ook de omvang
rijke studie over Cobet van S .A. N a b e r in diens boek Vier" 
Tijdgenooten en de verhandeling van J . H . H o l w e r d a over de 
Nederlandse Klassieke filologie in de negentiende eeuw, waarin 
ook uitvoerig op de figuur van Cobet wordt ingegaan. De jeugd van 
Cobet wordt behandeld door R o b e r t F r u i n e n H . W . v a n d e r 
M e у in het voorwoord van hun uitgave der brieven van Cobet aan 
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Jacob Geel. In later jaren is o.m. door J . H a r t m a n , J. V t l r t h e i m 
en J . v a n I j z e r e n over Cobet geschreven; de brochure van 
B. A. v a n P r o o s d i j "Two thunderclouds closing in conflict 
houdt zich vooral bezig met de ontmoeting tussen Cobet en Madvig 
bij gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan der Leidse Univer
siteit (1875). De studie van Naber geeft een systematisch overzicht 
met voorbeelden van wat Cobet voor de tekstverbetering der vele 
door hem behandelde schrijvers heeft gedaan, en biedt daardoor de 
meest gedetailleerde informatie over Cobet' s wetenschappelijke 
werkzaamheid. Fruin behandelt vooral de jonge Cobet van vóór 
1845, maar desondanks lijkt zijn werk toch het belangrijkste dat 
over Cobet is gepubliceerd, niet alleen vanwege de afdoende uiteen
zetting over de achtergronden van de Simplikios-expeditie, maar 
ook om wat wordt gezegd over Cobet' s karakter en wetenschap en 
vooral over de verhouding van beiden. Holwerda probeert tot een 
samenvattend oordeel over Cobet te komen, maar zijn visie lijkt 
ons te weinig diepgaand, en vooral teveel gekleurd door bewonde
ring voor de grote meester. Deze laatste eigenschap kenmerkt vrij
wel alles, wat in Nederland over Cobet is geschreven. Merkwaar
dig is hierbij, dat velen als een der meest karakteristieke kenmer
ken van Cobet zijn artisticiteit naar voren brengen. Zo schrijft 
Holwerda: "Gelijk het antieke kunstschoon aan den geest van man
nen als Leonard en Rafaël zich als het ware oplegde en zij zich niet 
verzadigen konden met oude kunstwerken te aanschouwen en weder 
te aanschouwen, na te teekenen en weder na te teekenen, zoo dat 
al die vormen en lijnen het onbewust eigendom hunner zielen wer
den, - op gelijksoortige wijze vervulde zich de geest van Cobet met 
het Helleehsche taaieigen en de Helleensche letterkunde; ja zelfs 
had Cobets-verbeteren van oude teksten met hun restaureeren van 
geschonden kunstwerken naar eigen kunstenaarsingeving, zóó dat 
zij tenslotte niet meer wisten wat hun werk was. wat van den ouden 
meester, een niet te miskennen familietrek". ^ Nog duidelijker 
is Polak: "De electrieke schok, waarmede zijn (se. Cobet' s) vin
dingen de vakgenooten doortrillen, en de bekoring die van zijn ge
schriften uitging, - streng wetenschappelijke geschriften met dat 
al, in het geleerde Latijn geschreven - wortelde veleer daarin, 
dat al de hier genoemde eigenschappen niet den indruk gaven van 
met pijnlijke inspanning verworven te zijn, maar aangeboren, met 
de elegante gemakkelijkheid van het genie aangevoerd, en tot een 
harmonisch geheel samengesmolten ten gevolge eener onmiskenba
re a r t i s t i e k e b e g a a f d h e i d . Cobet was k u n s t e n a a r opzijn 
gebied, niet minder dan de dichter, de schilder, de musicus, de 
beeldhouwer artist zijn." 2 ) De meeste zegslieden wijzen ook na
drukkelijk op het strikt persoonlijke van Cobet' s wetenschap: " . . . . 
eigenlijk is Cobet' s gansche geestelijke ontwikkeling door dat bij-
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zondere subjectivisme bepaald geworden. Hij bezat een zeker ge
voel de buitenwereld te beheerschen; gelijk het kunstwerk van de 
kunstenaar, zo was zijn wetenschap zijn persoonlijke daad". ' 
Aldus Holwerda, en ook VUrtheim uit zich in dezelfde geest:"Co-
bet' s iudicia kwamen voort niet uit den geest van zijn tijd. Uit 
zijn eigen geest". 4 ' 

Inderdaad toont Cobet in zijn karakter en zijn wetenschappe
lijke opvattingen sterk individuele trekken. Hij is echter ook een 
kind van zijn tijd. Meerdere belangrijke tendenzen van de tweede 
helft der negentiende eeuw treden bij hem aan het licht. Ook staat 
hij niet los van zijn voorgangers Bake en Geel. Een der zeer be
langrijke kenmerken van de tweede helft der negentiende eeuw is 
de waarde, welke wordt gehecht aan wetenschapsbeoefening en aan 
het onbevoordeelde zoeken naar de waarheid. Men houdt dit zoeken 
naar de waarheid ook voor zedelijk verheffend: juist inzicht brengt 
de mens tot het goede. We zagen deze gedachtengang ontwikkeld in 
Opzoomer' s redevoering De waarborgen van onze vooruitgang. 5 ' 
Ook bij Cobet vinden wij ze terug. Het hoogste wat de mens z. i. 
kan bereiken is "verum videre". e ' Wetenschap en inzicht zijn 
voor hem zedelijk goed. '7 ' Eveneens geheel passend in de geest 
van deze tijd is Cobet' s grote afkeer van weinig concrete en niet 
nauwkeurig omschreven zaken en denkbeelden.Opzoomer achtte 
het onderzoek van het niet concreet-waarneembare zinloos, omdat 
het de mens niet gegeven i s , daarover iets naders te weten te ko
men. ' Zo is ook Cobet overtuigd, dat "er dingen zijn die wij 
met onze beperkte middelen nooit tot helderheid kunnen brengen",9 ' 
en daarom is het naar zijn mening zinloos, zich met wijsbegeerte 
bezig te houden. Van schrijvers als Pindaros en Aischulos distan-
cieert hij zich, omdat bij hen geen zeker weten en geen helder in
zicht mogelijk zijn.1 0 ' Hij wenst zich bij zijn onderzoek enkel op 
duidelijk omschreven, bewij sbare feiten te richten, dus zuiver em
piristisch te werk te gaan, geheel in de geest van de natuurweten
schappelijke studies uit die tijd. 

Samenhangend met dit verlangen naar helderheid en eveneens 
in hoge mate bepaald door het contemporaine natuurwetenschappe
lijke denken is Cobet' s sterk ontwikkeld gevoel voor wetmatigheid. 
Dit gevoel spreekt duidelijk in zijn opvattting van de taal en zijn 
fundering van de tekstcritiek. In de taal liggen volgens Cobet alle 
woordbetekenissen strikt vast zonder dat enigerlei onzekerheid of 
verschillende uitleg mogelijk i s . 1 1 ' Het Grieks toont deze gehoor
zaamheid aan vaste wetteninzake woordbetekenis en woordvorming 
in zeer hoge mate, en ontleent daaraan voor een belangrijk gedeel
te zijn voortreffelijkheid. 1 2 ' Het individueel taalgebruik schakelt 
Cobet niet uit - hij legt er zelfs nadruk op - , maar ook hier 
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gelden voor ieder individu str ikt omschreven wetten, waardoor het 
zich van zijn omgeving onderscheidt en bij onderzoek herkend kan 
worden. Deze wetmatigheid vormt het uitgangspunt van Cobet* s 
tekstcri t iek; doordat het schrijven van iedere auteur door vaste wet
ten wordt beheers t , kunnen we door onverdroten analytisch onderzoek 
deze wetten leren kennen en zo doordringen tot de kern van de des
betreffende schri jver . Deze gedachtengang loopt geheel paral lel 
met die welke aan het natuurwetenschappelijk onderzoek uit deze 
tijd ten grondslag ligt, dat ook, uitgaande van een s t r ik te , geen 
uitzonderingen toelatende wetmatigheid de natuur analyseert en zo 
tot de waarheid meent te kunnen doordringen. ' Op Cobet' s r e l i 
gieuze overtuiging i s het natuurwetenschappelijk denken ook niet 
zonder invloed gebleven, zij het dan, dat deze invloed heel anders 
gewerkt heeft dan bij de meeste tijdgenoten. Waar deze door het 
cr i t i sche onderzoek tot een afwijzen van de geopenbaarde godsdienst 
zijn gekomen, heeft Cobet een symbiose van Christelijke openbaring 
en wetenschap gehuldigd. Zeer duidelijk i s dit te zien in de op p. 190 
geci teerde brief aan Menzel van februari 1841, waarin Cobet a ls 
zijn overtuiging ui tspreekt , dat "gezonde hermeneutiek en cr i t iek" , 
op de H. Schrift toegepast , ons de ware zin van het Christendom 
doen kennen. Naar de vorm is Cobet hier "ouderwets" daar hij een 
samengaan wil van Openbaring en Rede, zoals dat voor 1840 in ons 
land de algemene zienswijze was. 1 5^ De inhoud van deze Rede is 
echter niet meer de popular iserende, ethisch gekleurde sens com
mun van de ee r s t e helft der negentiende eeuw, maar de analyseren
de cr i t i sche ra t io van de natuurwetenschap. 

Evenmin a l s Cobet gescheiden mag worden gezien van het em
pir is t i sch natuurwetenschappelijk raticnalisme van na 1840, mag 
hij worden losgemaakt van zijn voorgangers en l e e r m e e s t e r s Bake, 
Geel en tot op zekere hoogte Hofman Peerlkamp. Hij heeft vooortge-
bouwd op wat door hen gegrondvest was: een nieuwe, onafhankelijke 
klassieke filologie, gericht in de ee r s t e plaats op grammatica en 
tekst interpretat ie en principieel cr i t i sch van aard . Zonder hun werk 
i s het zijne niet denkbaar; bovendien hebben speciaal Bake en Geel 
hem ook voortdurend op pract isch gebied gesteund, bijvoorbeeld ten 
aanzien van zijn s tudiereis naar Italië. lß) Cobet ' s pass ie voor de 
studie van het Grieks om wille van zichzelf i s zeer waarschijnlijk 
gest imuleerd door Bake' s grote liefde voor wetenschapsbeoefening 
in het algemeen. De opmerking van Polak over Bake en Peerlkamp 
dat "niemand minder dan zij a ls zijn volkomen geestverwanten en 
wetenschappelijke vade r s te beschouwen zijn", i?) lijkt ons daarom , 
zeker üen aanzien van Bake, niet op zijn p laa ts . In temperament , be-
lasgstel lmg en werkwijze toonde Cobet duidelijke verschil len met 
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zijn voorgangers maa r anderzijds heeft hij de door hen gevestigde 
t rad i t ies voortgezet , hun methode geperfectioneerd en zelfs een en
kele maal methodische principes van hen overgenomen. Zo vinden 
we de stelling van Cobet, dat de oude manuscripten vroeg zijn be
dorven, r eeds bij Hofman Peerlkamp. ^ ' Evenals Bake en Geel 
voelt ook Cobet zich s terk verbonden met de grote achttiende-eeuw-
se Nederlandse Graeci Valckenaer en Ruhnke en met de Engelse fi
lologen uit de cr i t i sche school van Bentley en Porson. ^ 

Verschillend i s wêl de appreciat ie van de Oudheid door beide 
partijen geweest. Zowel Bake a ls Geel distancieerden zich tot op 
zekere hoogte van de Oudheid. Zij wilden in haar geen levensideaal 
meer zien, doch slechts een middel tot vorming en veredeling van 
hun eigen geest. Bake spoorde voortdurend aan tot zelfstandig on
derzoek, en wees e r op, dat de wereld der Grieken niet meer de 
onze i s . 20) Voor Geel was de Oudheid in wetenschappelijk opzicht 
niet meer exemplarisch en hij verwachtte dat ze het op den duur 
ook in ar t is t iek opzicht niet meer zou zijn : " waarom zouden 
wij niet hopen, dat e r eens een nieuw evenwi^t zal zijn tusschen we
tenschap, gevoel en kunst, en dat deze laatste op hare beurt een
voudig en grootsch zal zijn, en toch de oude evenzeer zal overtref
fen, a ls de wetenschap die der Ouden voorbijgestreefd i s ? " 21> 
Volslagen anders was de houding van Cobet. Weliswaar verwierp 
hij het postklassieke Gr ieks , maar hetgeen overbleef, het vrije 
Griekenland van ббг Alexander de Grote, speciaal Athene, werd 
door hem zonder r e s t r i c t i e s 22) bewonderd en vereerd . " ΦαΥνετοα 
μοι τηνος 'ίσος θεο ίσ ιν die te Leiden de Attici grondig bestudee-
r e n kan midden onder deskundigen, dooden en levenden" schreef 
hij op 23 maar t 1842 vanuit Florence aan Geel. 23) Zij waren de 
rea l i te i t , waarin hij leefde ; in hun grootheid ging hij volledig op. 
In dit opzicht i s Cobet eigenlijk neo-humanist. Evenals Winckel-
mann. Herder of von Humboldt beschouwde hij de (klassieke) Grie
ken als volmaakt. Alleen i s deze volmaaktheid e r een van vers tan
delijkheid en wetmatigheid. 24) 

In verschil lende opzichten heeft Cobet de methode van Bake 
с. s. aangevuld. Op de e e r s t e plaats heeft hij dit gedaan door zijn 
systematische paleografische studies. Hij i s in Leiden de e e r s t e 
geweest, die bij de emendatie van Griekse teksten de paleografie 
een besl issende rol liet spelen. Vaardigheid in het lezen der oude 
manuscripten en vertrouwdheid met de daarin geregeld optredende 
vergissingen beschouwde hij als een noodzakelijk vere i s te voor een 
goed cr i t icus . 25) Bij Bake с. s. blijven de codices veel meer op 
de achtergrond : Bake zelf heeft zich over emendaties p r i m a i r op 
pa leografische gronden wel eens minachtend uitgelaten. 2Θ) Het be
sef, dat iedere schri jver uit zijn eigen omstandigheden moet wor-
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den verk laa rd , was ook r eeds voor de s t ichters der nieuwe Leidse 
r ichting een levende real i te i t (het minst voor Peerlkamp) ; eveneens 
de noodzaak van innige vertrouwdheid met de te verklaren auteur. 
Nieuw echter - tenminste voor Nederland - i s Cobet' s inzicht, dat 
het Grieks niet één taal i s , maar uit meerdere onderscheiden talen 
en dialecten bestaat ; voorts dat e r in het Grieks een ontwikkeling 
te bespeuren val t , lopende van het episch taaieigen over het Attisch 
- het hoogtepunt - naar het diep verval van het Hellenistische 
Grieks . In deze visie t r i l t ie ts mee van een gevoel voor histo
r i sche ontwikkeling in de taal , zoals dat in het buitenland reeds ge
meengoed was geworden. ^ Het meest echter heeft Cobet de kroon 
op het werk van zijn voorgangers gezet door zijn persoonlijke eigen
schappen : zijn fabelachtige kennis van het Grieks en zijn uitzonder
lijk vermogen om door zijn capaciteiten a ls geleerde en docent de 
mensen voor zich te winnen. 

Op zijn leerlingen heeft dit a l les een diepgaande invloed gehad, 
die ook buiten Leiden heeft doorgewerkt. Vanaf de veer t iger jaren 
der negentiende eeuw maakte de beoefening der klassieken en daar
mee ook de Griekse studiën een verschuiving mee in de richting van 
grammatica en tekstcr i t iek. Alleen veroorzaakt door het optreden 
van Cobet i s dit verschijnsel overigens niet ; het hangt ook samen 
met de toenemende invloed van het natuurwetenschappelijk denken, 
welke tot een meer c r i t i sche , analytisch ingestelde geesteshouding 
leidde. 

Willen we een antwoord geven op de v raag , wat de exacte bete
kenis van Cobet voor de studie van het Grieks i s , en in hoeverre 
hij de wetenschap heeft vooruitgebracht dan moeten wij tussen twee 
dingen onderscheid maken, namelijk tussen de betekenis van Cobet' s 
publicaties op gebied van het Grieks en die van zijn onderwijs en 
persoonlijke invloed. Cobet' s oeuvre omvat, op zijn ee r s t e twee 
werken na, vrijwel uitsluitend tekstcr i t iek. Van deze beide werken 
kan de Prosopographia Xenophontea worden beschouwd als een ve r 
dienstelijk overzicht van al degenen, die door Xenophoon in zijn 
Gedenkschriften van Sokrates, Sumposion en Oikonomikos worden 
genoemd. De uitgebreide verdediging van Aspasia tegen de aanti j
ging van zedeloosheid i s niet alleen de "ui ts t ral ing van een 
jeugdig gemoed nog onervaren in de boosheid dezer were ld" , 2 9 ) 
die desalniettemin "een weldadige voldoening schenkt" , 3 0 ' maar 
geeft ook blijk van een treffend juist inzicht, zoals la ter door 
A d o l f S c h m i d t bewezen i s . 31) De Observationes Criticae in 
Platonis Comici Reliquias vormen tot op heden de enige speciaal 
aan de comediedichter Platoon gewijde monografie. 3 2 ) Cobet* s 
algemene karak te r i se r ing van de dichter a ls een overgangsfiguur 
tussen Oude en Middencomedie wordt ook nu nog aanvaard. 3 3 ' 
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Ook in detailkwesties heeft Cobet soms gelijk gekregen, bijvoorbeeld 
bij zijn bewering dat de Δαίδαλος niet van Platoon, maar van 
Aristophanes i s , en bij vergissing in Suidas onder Platoon is terecht
gekomen. 3 4 ' Verdienstelijk moet voorts de heldere uiteenzetting 
over de geschiedenis der oude Attische Comedie in het eerste hoofd
stuk worden geacht. 

Om tot een waardering van Cobet' s tekstcritische studies te ko
men is het niet nodig, zijn overtalrijke publicaties op dit gebied 
systematisch te bespreken. We kunnen ons beperken tot de principes 
van tekstverbetering, door hem vastgesteld, en deze vergelijken 
met de heden ten dage geldende inzichten. Cobet heeft namelijk niet 
in het wilde weg geconjiceerd, maar vanuit nauwkeurig omschreven 
beginselen, die hij herhaaldelijk onder woorden heeft gebracht en 
waarvan hij niet is afgeweken. Behalve over deze beginselen zal ook 
iets gezegd moeten worden over Cobet' s grammatische inzichten, 
daar deze bij zijn tekstcritiek een beslissende rol spelen. 

Volgens Cobet gaat de tekstoverlevering van iedere Griekse 
schrijver in oorsprong terug op één of een zeer beperkt aantal hand
schriften. Bij de vaststelling van de tekst moet men uitgaan van deze 
handschriften, en al de overige ter zijde laten. Verder staat ieder 
manuscript, ook het allerbeste, nog vol fouten en vergissingen. In 
het algemeen zijn de copiisten onbeschaafde Byzantijnse monniken 
geweest, die vastgekluisterd aan de "vitiosa sequiorum ισυνήθε t a " 
van het klassieke taalgebruik onvoldoende op de hoogte waren, en 
bovendien vaak zeer slordig en oncritisch hebben gewerkt. Zo zijn 
talloze fouten ontstaan: taal- en stijlfouten, verwisseling van op el
kaar lijkende letters en lettercombinaties, overslaan van woorden 
of regels, opname in de tekst van aantekeningen door lezers, welke 
oorspronkelijk in margine van het overgeschreven werk stonden, 
enz. Om deze feiten te kunnen opmerken en verbeteren, moet men 
van het doen en laten der overschrijvers op de hoogte zijn, m. a. w. 
bedreven zijn in de paleografie ; daarnaast moet men door gestage 
lectuur eñ studie diep docfrdringèn in aard en karakter van de te be
handelen schrijver, opdat men direct kan onderscheiden, wat hij wêl 
en wat hij niét geschreven kan hebben. Ook is een grondige kennis 
van de grammatica vereist. ledere taal en ieder dialect heeft zijn 
eigen vaste en onveranderlijke vormen. Vindt men bij een auteur 
vormen, die van het door hem gebezigde dialect afwijken, dan moet 
meteen ernstig met corrupties rekening gehouden worden. Tenslot
te is het nog nuttig erop te letten, dat er meerdere vaste typen van 
fouten zijn. Dit biedt de mogelijkheid met één emendatie meerdere 
corrupte plaatsen tegelijk in orde te brengen. 

Uit dit alles volgt, dat in Cobet' s tekstcritiek de overlevering 
der handschriften een positieve rol speelt. De eerste plaats blijft 
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echter ge rese rvee rd voor de divinatori sehe critiek» die steunende 
op degelijke kennis van t aa l , stijl en karakter der te behandelen 
auteurs de fouten opspoort en verbe ter t . 

Als van blijvende waarde in het bovenstaande moet vooreers t 
het inzicht worden beschouwd, dat de overlever ing van de Griekse 
(en Latijnse) schr i jvers berust op een zee r klein aantal manuscrip
ten , en dat men derhalve niet in het wilde weg alle beschikbare co
dices moet gaan collationeren, maa r zich moet richten naar de voor 
de vasts tel l ing van de juiste tekst belangri jkste. Voor Nederland is 
dit besl is t i e t s nieuws : Cobet i s bij ons de ee r s t e geweest , die in 
zijn tekstcr i t iek voor methodische studie der manuscripten pleitte. 
Een systematisch overzicht van de handschriftelijke t radi t ie pleegt 
hij echter niet te geven. Het is hem e r namelijk in de ee rs te plaats 
om te doen, die codices te ontdekken, welke de emendatie van de 
tekst het meeste dienen. Hoe precies de onderlinge verhouding der 
overgeleverde manuscripten i s , in te ressee r t hem minder. M. a. w.: 
Cobet besteedt in zijn tekstcri t iek betrekkelijk weinig aandacht aan 
de recensio in vergelijking met de examinatio. 3 5 ' Het recons t rue
ren van archetypi heeft hij dan ook altijd vr i j zinloos werk gevon
den : a l s ze niet zijn overgeleverd " i s het voorzichtig zich met eene 
benadering te vergenoegen, in plaats van de verbeeldingskracht te 
hulp te roepen, zooals sommigen onzer naburen, en zich een arche-
typus te scheppen, waarin alle verschi l en afwijking tot eene wille
keurige en gedwongene eenheid moet versmel ten" . 36) 

Eveneens geldend tot op de huidige dag i s Cobet' s e is van gron
dige taalkennis en innige vertrouwdheid met de auteur. Men neemt 
echter niet meer aan, dat iedere schri jver op den duur volledig ge
kend en doorgrond kan worden, en dat men zodoende met zekerheid 
kan aangeven, wat hij wel en wat hij niet kan schrijven. Naar alge
mene overtuiging is in de divinatori sehe cri t iek geen mathematische 
zekerheid te bereiken : men kan - en moet - alleen maar naar een 
zo diep mogelijk inzicht s t reven, in het besef, dat dit nooit volledig 
zal worden bereikt : "für das Stilistische is t e r (sc. de filoloog) a l 
lein verantwortlich ; und sein Gefühl hierfür zu vervollkommnen, 
wird zeitlebens sein eifrigstes Streben bleiben müssen , auch wenn 
er einsieht, dass ein Menschenleben nicht ausre icht , um eine wirk
liche Meisterschaft auf diesem Gebiete reifen zu lassen" . 37) Met 
deze opvatting heeft men zich gedistancieerd van de natuurweten
schappelijke zienswijze van Cobet, waarin de Griekse schri jvers 
a ls natuurkundige verschijnselen bepaald zouden zijn door vaste 
wetten, die door cr i t ische analyse gevonden zouden kunnen worden. 

Een belangrijk steunpunt voor zijn teks tcr i t iek ontleent Cobet 
aan de overtuiging, dat in de afzonderlijke taaifasen en dialecten 
van het Grieks de vormen vastliggen, hetgeen hij vooral voor het 
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Attisch uitvoerig tracht aan te tonen. Ook hier echter is de wetma
tigheid minder groot gebleken dan hij veronderstelde. Zo is men 
o. m. tot het inzicht gekomen, dat het Attisch niet tot aan het optre
den van Alexander de Grote "zuiver" blijft, en dan opeens "ineen
stort", maar dat het zich reeds vanaf het begin der vierde eeuw is 
gaan ontwikkelen in een richting, die aansluit op de latere Κ ο ι ν ή : 
"Seit etwa 400 ν. Chr. beginnt eine Veränderung des Attischen, die 
dies am Ausgang des Jahrhunderts geradezu a l s A t t i s c h e K o i n e 
oder koinisiertes Attisch erscheinen lässt: sie ist in der Literatur 
oft früher kenntlich alsin der im allgemeinen konservativem Urkun
densprache. Jüngere, teilweise ausgesprochene Koine- ja unattische 
Elemente finden sich nicht selten bei Demosthenes Parteigänger und 
Gegner Hypereides (389-322), dem Komödiendichter Menandros 
(343-291), dem Auslandattiker Epikuros (341-270)". 38] Ten on
rechte heeft daarom Cobet bv. in zijn uitgave van de beide redevoe
ringen van Hupereides het spraakgebruik van de redenaar willen 
aanpassen aan de "klassiek-Attisehe" norm. З 9 ' In tal van andere 
gevallen is hij ook te dogmatisch geweest. Zo zijn de uitgangen van 
de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud van het plusquamper-
fectum activi in het jongere Attisch regelmatig - ε ι ν , -εις, -ει ^ 0 ' . 
Het is dus geenszins nodig, ze met Cobet overal in - η , -ης, -ει 
te veranderen. Bij de substantiva op -ευς i s , zeker na 350, een 
nominativus pluralis op - ε ι ς i.p.v., - η ς heel normaal . 
Bij τίθημι en. [ημι zijn 'ης βη(έ)τ ίθης i .ρ .ν . [εΤζ en 
( είτίθει ς.'in het oudere Attisch de gewone vormen; in het jongere 

Attisch worden beide typen door elkaar gebruikt. 4 2 5 Dat het cor
recte taalgebruik overal ί ε ίς en {.είτΟείς eist, zoals 
Cobet wil, blijkt nergens. Zo zijn er nog meerdere voorbeelden te 
geven. 

Als resultaat der confrontatie van Cobet' s voornaamste criti-
sche principes met die van de huidige tijd zien we op deze wijze, 
dat men op de meeste punten een ander inzicht huldigt dan de grote 
Nederlandse graecus. Op zich zegt dit niet zo veel, omdat vele ge
leerden, die in hun vak als echte baanbrekers kunnen worden be
schouwd, door hun opvolgers naderhand op essentiële punten zijn ge
corrigeerd. ^43' Cobet is echter alleen binnen de Nederlandse gren
zen tot op zekere hoogte een baanbreker geweest. Internationaal ge
zien heeft hij de wetenschap geeri nieuwe wegen gewezen. De oorzaak 
hiervan is naar onze mening vooral gelegen in het feit, dat hij geen 
contact heeft gehad met de leidende stroming in de Westeuropese 
klassieke filologie. In het eerste hoofdstuk van onze studie hebben 
wij uiteengezet, hóe in Duitsland de filologie der Altertumswissen
schaft, der alzijdige kennis en bestudering van het antieke leven in 
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al zijn uitingen, wortel had geschoten. Gedurende de gehele negen
tiende eeuw heeft zij de geesten beheers t en de richting der klass ie
ke studies bepaald. In Nederland echter heeft zij gedurende lange 
tijd weinig invloed gehad. Weliswaar vormde in de achttiende eeuw 
de graecistenschool van Hemsterhuis door haar ruime opvatting van 
filologie in zekere zin een voorbereiding op de Altertumswissen
schaft, de nieuwe cr i t i sche richting van Bake, die in de ee r s t e de
cennia der negentiende eeuw te Leiden ontstond, heeft zich bewust 
van het Duitse ideaal afgewend, en haar heil gezocht in tekstcri t iek 
en grammat ica , zonder zich de uitkomsten van de studie der naburen 
ten nutte te maken. Cobet is in deze afwijzende houding nog veel 
verder gegaan. In tegenstelling met Bake en Geel , die beiden nog 
vri j wat bindingen met Duitsland bezaten, heeft Cobet nauwelijks 
met enig Duits geleerde contact gezocht. ** ' Zelden heeft hij ken
nis genomen van de publicaties der vakgenoten, 4 5 ) belangstelling 
voor andere zaken binnen zijn vak dan tekstcri t iek en grammatica 
heeft hij eigenlijk nooit gehad. Zijn wetenschap staat los van de a l 
gemene ontwikkeling. Hierdoor zijn haar talri jke goede elementen 
onvoldoende tot hun recht gekomen. Doordat Cobet de vakliteratuur 
niet bijhield, i s hij talloze malen in het euvel vervallen van te ont
dekken wat reeds lang tevoren ontdekt was. Dit i s hem, bijzonder 
in Duitsland, vaak zeer kwalijk genomen . 4 6 ' Ook heeft het fragmen
tar i sche karakter van zijn werkzaamheid nadelig gewerkt. Systema
t isch opgezette en zorgvuldig afgewerkte studies zijn veelal geschik
te r om iemand blijvende roem te bezorgen dan een verzameling 
schitterende doch volstrekt incohaerente annotaties. Cobet was 
niet de man, om dit soort systematische studies op te zetten; zijn 
wetenschap - hoezeer ook steunend op degelijke taalkennis en onge
ëvenaarde belezenheid - berust op plotselinge, geniale invallen, 
niet op langzaam en volhardend verzamelen en verwerken. Zo komt 
het, dat hij het enorme mater iaa l , dat hij uit Italië had meegebracht , 
nooit in samenhangende vorm productief gemaakt heeft. In enkele 
gevallen i s het door anderen verwerkt; zo hebben Cobet 's-col lat ies 
van de Scholia Veneta op de Ilias een plaats gevonden in de uitgave 
van W. Dindorf; die van Philostratos in de editie van Kayser en die 
van Dioon Chrusostomos in de uitgave van Emper . Zijn emendaties 
tenslotte dragen, gezien hun methodisch uitgangspunt, s terk het 
stempel van formalisme en normal isat ie . We zullen dit toelichten 
aan de hand van twee willekeurig gekozen bladzijden uit Misc. Cri t . 
en wel p. 466 en 549. In beide gevallen i s Demosthenes de aan de 
orde zijnde auteur; op p. 466 is Cobet bezig met dë"emendatie van 
de rede Περί των εν Χερρονήσω op p . 549 van de Κατά 
Tmoxoónrouc. p. 466. Περί των έν Χερρονήσω 99.15. Τι ουν 



7Ρη ποίεΐν; . . . . πρώτον μεν τοϋτο παρ' ύμΤν αυτοΤς βεβαίως 
γνώναι δτι τη πόλει Φίλιππος πολεμεΊ και την ε ί ρ η ν η ν 
λ έ λ υ κ ε , και παύσασθΕ π ε ρ ί τούτου κατηγοροΰντΕΣ 
αλλήλων. Cobet wil hier lezen час παύσασΘΑΙ π ε ρ ί τούτου 
κατήγορουντΑΣ άλλίίλων "ut verborum compositio postulat"., Kat 

παυσ:'.σΟε.., staat echter parenthetisch tussen,τη πόλε ι Φίλικπος 
πολεμεΤ και είρηνην λέλυκε en het volgende καί κακόνους μεν 
ε σ τ ί . . . Van de levendigheid der passage gaat veel .verloren, wan-

het evenals γνωναί . . . . afhankelijk gemaakt wordt van τ ( ου ν 
χρή ποεεΤν. Even verderop verandert Cobet σκεψάσθΩΣΑΝ in 
σκεψάσθΩΝ ,want de impera tief uitgang op -ωσάν wordt pas in het Hel-
lenitische Grieks algemeen. 

100.12 δε ! έχθρον ύπειληφέναί_ τηζ πολιτείας^ ( κα ι τηζ δημο
κ ρ α τ ί α ς ) ά δ ι ά λ λ α κ τ ο ν ε κ ε ί ν ο ν . Met η πολιτεία wordt 
door Demosthenes veelal bedoeld de democratie. Vandaar is volgens 
Cobet καΐ της δημοκρατίας overbodig en moet worden geschrapt. 
101.5 την μεν ύπερ,Βάλλουσαν και άνηκεστον ρ^θυμίαν 
άποΟεσθαι. Cobet heeft bezwaren tegen άνηκεστον "quod Vitium 
insanabile est, id nemo deponere vel exuere umquam poterit". Een 
betere lezing kan hij echter niet vinden. 
102.14. ην μεν αν τ ι ς ελευθέρων ανθρώπων ανάγκην ειποι 
ού μόνον ηδη πάρεστιν, άλλα καί πάλαι παρεληλυθεν. 

Volgens Cobet is wat hier staat volstrekt onlogisch. Men kan onmo
gelijk van iets zeggen "non solum adesse, sed etiam dudum praete-
ri isse". De fout schuilt in παρεληλυθεν maar hoe dit moet wor
den geëmendeerd, is Cobet niet duidelijk. 
p . 54 9. Κατά Τιμοκράτους 712.6ταΰτα πάντα Τιμοκράτης.... 
ήφάνισε, έξηλερ,'/εν, ίσον ην επί τούτω . Cobet schrapt 
έξηλειψεν als overbodig. De tekst wordt hierdoor duidelijk vlakker. 
713.11 ει τ ιν ι των όφειλόντων δεσμού προστετίμηται η το λοι
πόν προστιμηθη. Cobet is hier van mening, dat in voorwaarde
lijke zinnen met een coniunctivus futuralis αν nooit mag wegblij
ven. Daarom verbetert hij KAN το λ ο ι π ό ν . . . 
715.21 εν παραβύστω της βουλής μεν ά ω ε ι μ ε ν η ς των 
δ "άλλων δ ι α την εορτην ί ε ρ ο μ η ν ί α ν αγόντων (λαθρδι) 
νόμον ε ί σ η ν ε γ κ ε ν . Dobree wenst Cobet hier λ α θ ρ Ôc uit de tekst 
te verwijderen. Oorspronkelijk heeft het als verklaring van εν π ά 
ρα βύστω in margine gestaan. 
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715.25 κ α ί τ ο ι ^ χ ρ η ν σε . . . τω δήμω δεαλεχθηνοα κ α θ ' 
οΰτως . . . γράφε t ν . Cobet emendeert hier κ^θ ' οΰτως, 
wat door de meeste latere uitgevers is overgenomen. 
717.6 ε ι τ ο ί ν υ ν τις ε ρ ο ι θ ' ύ μ α ς π ο τ έ ρ ο ι ς μάλλον αν 
ε ί κ ό τ ω ζ π ο [ η σ α t θ ' ο τ ι ο ΰ ν τοΤς δ ε ο μ ε ν ο ι ς η τοΤς επι-
τ ά τ τ ο υ σ ι ν , ο ι δ ' ο τ ι φ η σ α ι τ ' α ν τοΤς δ ε ο μ έ ν ο ι ς . το μεν 
γαρ χρηστών, το δ ' ά ν α ν δ ρ ω ν ανθρώπων έργον ε σ τ ί ν . 
In de laatste zin van deze passage past άνανδρων niet in de con
text. Cobet wil het vervangen door ά ν α ε δ ώ ν . To έ π ι τ ά τ τ ε ι ν 
in deze situatie is z. i. een bewijs van onbeschaamdheid. 

Op één (715. 25) na zijn al deze negen, volstrekt willekeurig ge
kozen, conjecturen ontstaan vanuit een strikt logicistische en norma
liserende critiek: geen herhaling waar dat niet logisch noodzakelijk 
is - normalisering van de constructie of van het taalgebruik - weg
werken van anomaliën in de gedachte. Zo zijn er talloze andere, 
waarschijnlijk nog sprekender, voorbeelden te geven. 

Van duidelijk meer betekenis voor de Griekse studiën dan zijn 
publicaties lijken ons Cobet' s persoonlijke eigenschappen en de sug
gestieve kracht van zijn academisch onderwijs. Cobet was persoon
lijk volledig vervuld van zijn wetenschap: deze bepaalde geheel zijn 
doen en laten. Omgekeerd bepaalde zijn ongemeen levendige geest 
zijn wetenschap in dier voege, dat zij geen studeerkamergeleerd-
heid werd, maar een persoonlijk doorleefde overtuiging, die de 
Griekse Oudheid als een levende realiteit zag. Daarom hield Cobet 
zijn leerlingen voor, dat zij met de Griekse schrijvers moesten om
gaan en van hen moesten leren, als waren zij levende mensen:"Sic 
(t.w. als met de moderne schrijvers) mihi cum Graecis assuescite, 
sic cum capitalibus veterum ingeniis notitiam et familiaritatem con-
trahite ut vobis vivant ас spirent, homines denique sint et hominum 
praestantissimi, non libri inanimes vita sensuque carentes".47) 
In hoge mate was hij met zijn hart bij zijn wetenschap, en hierin ligt 
al een hoofdreden van zijn invloed. Een andere oorzaak is gelegen 
in de ongemene wijze, waarop hij zijn vak beheerste. Uit de brie
ven aan Geel blijkt, dat Cobet bij het begin van zijn studiereis al 
practisch alles moet hebben gelezen wat er in die dagen aan Griekse 
literatuur bekend was, "klassieke" en'hiet- klassieke" auteurs, strikt 
" l i teraire" schrijvers evengoed als scholiasten en lexicografen.4 0 ' 
En wat hij had gelezen, kende hij ook, want hij beschikte over een 
fabelachtig geheugen. Dit is bijvoorbeeld te zien in het volgende ci
taat uit een brief aan Geel van 14 november 1841 uit Milaan: "Ik heb 
in de laatste dagen een groóte menigte codices in handen gehad, on
der andere zes of zeven van Philostratus, Harpocration, Pollux, 
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Scholia op Aristophanes, Aeschines, Lucianus, de Anthologia Grae-
ca Aristides enz. enz De heb bijna nooit eene edi
tie gevonden, om deze codices te vergelijken, maar heb mij moe
ten behelpen met plaatsen die ik mij herinnerde". 4 9 ) Zeer type
rend is ook het volgende: Cobet krijgt in Florence een palimpsest 
in handen, na lang kijken kan hij enkele onsamenhangende fragmen
ten ontcijferen. Dit belet hem echter niet het stuk na de tiende r e 
gel al te hebben geïdentificeerd, zodat hij aan Geel kan schrijven: 
" ε-χω τον ά ν δ ρ α . De woorden ειτά μοι σκαπτών έρεΤ 'Εφ 
οΤς γεγόνασιν αϊ διαλύσείς staan in Plutarchus "de Gar-
rulitate . en het blijkt ook uit de rest zonneklaar dat het dit boek 
i s . " 5 0 ' Wanneer hij het enkele dagen later controleert, blijkt 
hij zich niet vergist te hebben. 5 1 ' Cobet beschikte verder ook over 
een zeer grote practische taalvaardigheid, zowel in het Grieks als 
in het Latijn. Tekenend is dit opzicht is wat hij zegt over de manier 
waarop hij Latijnse schrijvers pleegt te lezen: " Soleo . . Latinos 
scriptores mecum Graece vertere, et sic simul in interiorem quan-
dam eorum intelligentiam penetrare, simul ad hanc lucem latens 
aliquod vitium citius deprehendere et quod verum sit facilìus repe
r i re et agnoscere".52' Hij bezat een verbluffend vermogen om wer
kelijk levend Latijn en Grieks te schrijven: het eerste valt in heel 
zijn oeuvre te constateren, van het laatste heeft hij een glansrijke 
proeve afgelegd in de Λόγιος Έ ρ μ η ς . Bij zijn tekstverbete
ringen blijkt deze taalkennis ook voortdurend, evenzeer als zijn be
lezenheid ; steeds heeft hij tal van parallelplaatsen bij de hand. Wel
sprekend is tenslotte de uitlating van de grote Deense Latinist J o 
h a n n N i c o l a i M a d v i g (1804-1886) bij gelegenheid van het drie-
honderdjarig bestaan der Leidse Universiteit in 1875. Toen Cobet 
hem openlijk hulde had gebracht, begon hij zijn antwoord met de 
woorden: "Post Cobetum latine loqui vereor". ^ 

Een bijzondere indruk op allen, die met hem in aanraking kwa
men, heeft Cobet voorts gemaakt door zijn spontaneiteit en verras-
rende oorspronkelijkheid,zijn plotselinge geniale visies: "Hij had 
machtige gewaarwordingen, plotselinge ingevingen; zijne heldere 
oordeelvellingen stelden zich onmiddellijk als zoovele openbaringen 
voor hem". ̂  In het begin van dit hoofdstukje hebben we ons van 
deze en soortgelijke uitspraken even gedistancieerd, om te laten 
zien dat zich in Cobet ook het contemporaine natuurwetenschappe
lijke denken weerspiegelt. Geenszins mag ons dit echter het oog 
doen sluiten voor het onomstotelijk feit, dat hij zich in zijn weten
schapsbeoefening veelal door spontane opwellingen en persoonlijke 
ingevingen liet leiden. Mede hierom bestaat zijn werk vooral uit crï-
tische aantekeningen op losse plaatsen: een onderzoek van langer 
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adem heeft hij nooit kunnen afwerken.55) Ook in de opbouw van zijn 
tekstcriüsche verhandelingen komt deze subjectieve instelling naar 
voren: herhaaldelijk brengt hij uit een tekst, die hij wil emenderen, 
eerst de z. i. meest interessante gevallen naar voren, om daarop 
tot een systematische bespreking over te gaan. Een enkele maal 
volgt dan nog een "na lez ing" .^ 

Op Cobet* s leerlingen heeft dit subjectieve blijkens de talrijke 
reacties een enorme indruk gemaakt. Volkomen begrijpelijk: hier 
toont het genie zich in zijn volle kracht en oorspronkelijkheid. Niet 
in een strikt logisch betoog, maar in de plotselinge geniale visie 
komen Cobet' s beste eigenschappen naar voren: kennis der paleo
grafie en taalbeheersing, eenvoud en helderheid, pakkende formu
lering. Het meest schijnen deze gaven tot hun recht te zijn gekomen, 
wanneer Cobet mondeling onderwijs gaf. Zijn leerling Naber zegt, 
dat hij het zich nog wel zou kunnen voorstellen, dat Cobet' s emen-
datied'op zijde gestreefd'worden, maar hij kan "moeilijk gelooven, 
dat iemand zijner leerlingen zich zou verbeelden de mondelinge 
voordracht van Cobet te hebben geëvenaard".97 ' "Hoe zal ik", zo 
gaat hij voort, "een denkbeeld geven van die onnavolgbare bevallig
heid? Daar was het altijd even elegante Latijn, de warmte der over
tuiging, de levendigheid der gebaren, het nimmer falend geheugen, 
het frissche tooverwaas over het soms lang bekende: ik zoek tever
geefs naar omschrijvingen: het was zijne geheele persoonlijkheid, 
die spelend aller harten won. Ik ken maar een goed woord om dit 
alles uit te drukken: άνήρ δαιμόνιος 7ìv".SB)Polak is even enthou
siast: "De indrukwekkende gestalte, de flinke, echt HoUandsche kop 
met de bewegelijke gelaatstrekken, waarop vooral onder het spreken 
zich al het fijn vernuft ontplooide van het volk, welks taal- en let
terkunde hij geheel in zich had opgenomen, de levendige oogen, de 
sonore stem, de doorzichtige helderheid van het Latijn, dat hij met 
meer gemak en vaardigheid hanteerde dan menig beschaafde zijn 
moedertaal, - we betwijfelden in onze onnoozelheid of Cobet zich 
wel ooit van haar bediende, - de natuurlijke bevalligheid en geestig
heid zijner voordracht, de opgewektheid waarmede hij uiteenzette 
wat voor hem zelven niets dan onbeduidende beginselen moesten 
zijn: - dat alles kon niet nalaten een onuitwischbaren indruk te ma
ken op het gemoed van jonge menschen, pas van den schooldwang 
ontslagen, en gewoon in het zweet huns aanschijns en met een lijvig 
woordenboek gewapend een paar onbegrepen regels Grieks in kreu
pel Nederlandsch over te brengen". ^ ïn dit verband verwijzen 
we ook naax de al eerder aangeduide testimonia uit de Leidsche Stu-
dentenalmanak. 60) 

Cobet heeft in het buitenland eveneens veel naam gemaakt, al is 
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zijn roem en invloed in de klassieke filologie niet blijvend geweest. 
Aan huldeblijken van contemporaine aard heeft het echter niet ont
broken. In Frankrijk en Rusland werd hij tot lid der Acade
mie van Wetenschappen benoemd ; "Cambridge zou hem tot doctor 
hebben geproclameerd, als hij de zeereis niet geschuwd had". Ol) 
Na zijn dood schreef R u t h e r f o r d in de Classical Review van 
1889 een In Memoriam, hetwelk begint met de woorden : "At Leiden 
on the 25tti October died Charles Gabriel Cobet, who will always be 
remembered as the greatest Greek scholar of this century" (p. 470). 
Als criticus "he towers above his contemporaries and in my 
judgment will take rank above all other critics except Bentley and 
Scaliger" (p. 473). Volgens Polak wijdden "Engelsche vakmannen 
hem hunne: studiën met het opschrift'de leerling aan den leermees
ter!" ñz' Betekenisvoller wellicht nog i s , dat men ook in Duitsland, 
waar de klassieke studies zo volledig anders waren gericht, de ogen 
niet sloot voor zijn verdiensten. Zo schrijft bv. L u c i a n M i l l i e r : 
"Was nun die kritischen Werke angeht, die Cobet in reifen Jahren 
publicirt hat, so wird die unbefangene Schätzung zunächst zugestehen, 
dass er eine Belesenheit im Griechischen besitzt, wie sie ausser 
Meineke, Bekker und den beiden Dindorf in Deutschland ihres Gleiche 
wohl nicht hat. Ferner wohnt ihm bei eine ungemeine Kenntnis des 
Atticismus von seiner ältesten Gestalt bis zu der Zeit, wo er erstor
ben nur noch in künstlicher aus Grammatik und Lexicon geschöpfter 
Nachahmung bei den Atticisten der Kaiserzeit, den Graeculi vegetirt, 
mit allen Verderbnissen und Missverständnissen, wie sie mechani
sche und schulmeisterliche Anneigung todter Sprachen mit sich zu 
bringen pflegt" ^3 ' . Cobet's critische methode is voor Müller 
"der welche ich für die wahre halte, zwar nicht gleich, aber doch 
sehr ähnlich". ^ C o n r a d B u r s i a n beschouwt Cobet als "un
streitig einen der hervorragendsten Hellenisten der Gegenwart, na
mentlich, einen feinen Kenner der attischen Prosa, und einen eben 
so fruchtbaren als glücklichen Emendator".65 ' Alleen houdt hij 
bij zijn werk te weinig rekening met wat door anderen en speciaal 
door Duitsers al is gepresteerd. ^ ) U l r i c h von W i l a m o w i t z -
M o e l l e n d o r f f maakt in sterke mate front tegen Cobet' s eenzij -
digheid en formalisme, maar zegt tevens de bestudering van zijn 
werken voor iedere filoloog onontbeerlijk te achten want "die Methode 
eines so geistreichen Mannes lehrt immer viel, auch wenn man 
weiss, dass sie einseitig ist. Und hier ruht sie auf einer Sprach
kenntnis, wie sie nun ganz wenige besessen haben und besitzen wer
den". 67) 

Door zijn grote kennis en fascinerende persoonlijkheid heeft 
Cobet zonder moeite een grote schare toegewijde leerlingen om zich 
heen kunnen verzamelen. Door hen is zijn filologische methode ook 
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spoedig buiten Leiden doorgedrongen, Aan de andere universiteiten 
werden de Griekse studiën aanvankelijk nog in humanitair-pedago
gische zin bedreven, θ 8 ' maar successieveli jk Igrijgen ze een meer 
taalkundig-er iti sch karakter . Op den duur zelfs worden alle Griek
se leerstoelen in den lande door leerlingen van Cobet ingenomen : 
e e r s t te Utrecht, waar in 1864 H e n r i c u s v a n H e r w e r d e n 
wordt benoemd, vervolgens te Amsterdam, waar zes j aar later 
S. A . N a b e r de catheder bestijgt. In Groningen wordt pas na de 
tot stand koming van de Wet op het Hoger Onderwijs een leerling 
van Cobet benoemd in de persoon van T j a l l i n g H a l b e r t s m a 
(1877). 

Tegelijkertijd echter begint men de eenzijdigheid van de tekst-
cr i t i sche filologie te onderkennen. J . J . C o r n e l i s s e n (1839-
1891), leerl ing van Cobet en vanaf 1879 hoogleraar te Leiden, pu
bl iceert in de Tijdspiegel van 1869 een krachtig pleidooi voor de 
Altertumswissenschaft. 6 9 ' De Nederlandse student wordt z. i. 
veel te eenzijdig gevormd: het gaat niet alleen om het verstaan der 
schri jvers m a a r ook om het kennisnemen van de geest der Oudheid, 
vooral wanneer men l e r a a r op een gymnasium wil worden. Met het 
oog hierop stelt Cornelissen voor een examen " m e e s t e r in de c las-
sieke let teren en oudheidskunde" in te voeren. Dit zou dan moeten 
inhouden : cri t iek en hermeneutiek van Griekse en Latijnse schri j
v e r s ; oude aardrijkskunde en geschiedenis ; grammatica ; mytholo
gie, antiquiteiten ; l iteratuurkunde ; archeologie ; kennis der weten
schappen, vooral oude wijsbegeerte. Bij de Leidse studenten in het 
algemeen heers te een duidelijk verlangen naar meer dan alleen 
m a a r tekstcr i t iek. 70 ) De Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 
schiep de mogelijkheden tot de gewenste verruiming. Bij K. B. van 
27 apri l 1877 werd als onderdeel van het candidaatsexamen klassie
ke letteren vastgelegd "Geschiedenis der Grieken en Romeinen met 
ontwikkeling van hunne, staatsinstel l ingen, le t teren, wijsbegeerte 
en kunst". Deze bepaling had een aanzienlijke uitbreiding van 
het aantal leerstoelen tot gevolg. Het treffendste i s deze wel bij 
het in 1877 tot universiteit verheven Athenaeum van Amsterdam. 
Doceerde hier aanvankelijk S. A . N a b e r Griekse èn Latijnse let
te ren en oudheden, na de verheffing van het Athenaeum nam eers t 
H. T . K a r s t e n het Latijn over en kregen I . M. J . V a l e t o n en 
N . J . B . K a p p e y n e v . d . C o p p e l l o leeropdrachten respect ie 
velijk voor oude geschiedenis en Romeinse antiquiteiten (1879) èn 
voor Griekse antiquiteiten en pedagogiek. De kunstgeschiede
nis (waaronder de archeologie) kwam in 1879 aan A l l a r d P i e r 
s o n . Groningen had voor de Wet op het Hoger Onderwijs één hoog
le raa r voor Grieks en Latijn samen. Het kreeg e r nu twee : voor 
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het Grieks T j a l l i n g H a l b e r t s m a en voor het Latijn E m i 1 
B a e h r e n s . In 1887 werd daarnaast U r s u l P h i l i p B o i s s e -
v a i n tot hoogleraar in de oude geschiedenis benoemd. In Utrecht 
werden Grieks en Latijn ook gescheiden : H . v a n H e r w e r d e n , 
oorspronkelijk met beiden belast, hield alleen het Grieks, het La
tijn kwam aan C . M . F r a n c k e n . In Leiden, waar men van ouds
her zowel voor Latijn als Grieks een hoogleraar had, blijft de uit
breiding bescheiden ; pas in 1896 wordt A. E . J . H o l w e r d a be
noemd tot hoogleraar in archeologie, oude geschiedenis en Griek
se antiquiteiten. 

Op deze wijze wrdai de voorwaarden vervuld tot een hernieuw
de opbloei der Griekse studiën. Door Cobet was op eminente wijze 
de basis gelegd voor grondige taaistudie en tekstinterpretatie ; door 
de Wet van 1876 waren de mogelijkheden geschapen voor een vrucht
bare studie der realia. Daar kwam nog bij, dat de leerlingen van 
Cobet vrijwel alle minder eenzijdig op de tekstcritiek waren georiën
teerd dan hun leermeester en de noodzaak van de studie der realia 
zeer goed inzagen. ^2 ' Hierdoor zijn de Graeci in Nederland weer 
in contact kunnen treden met de buitenlandse en vooral Duitse klas
sieke filologen en hebben zij zich spoedig een eervolle plaats kun
nen veroveren. Zo had bijvoorbeeld van H e r w e r d e n talloze bui
tenlandse contacten en een internationale vermaardheid. F r . B i i che -
1 e r vermeldt bij een Griekse conjectuur betreffende Suetonius met 
veel ophef, dat hij door van Herwerden als juist was erkend. 73 ) 
Het Lexicon Graecum Suppletorium et Dialecticum heeft vooral in
zake dialectinscripties en papyri blijvende waarde. Van L e e u w e n 
is door zijn werk op Horneros, Aristophanes en Menandros algemeen 
bekend geworden. '74 ' De editie van Cassius Dioon door В o i s s e -
v a i n is in alle opzichten een meesterwerk. ' 7 5 ' De oorsprong van 
deze bloei ligt voor een niet gering gedeelte in de werkzaamheid van 
Cobet. Voor iedere vorm van filologie is tekstinterpretatie en gram
matica noodzakelijk. Cobet heeft op een onvergelijkelijke wijze er
voor gezorgd, dat zijn leerlingen van deze noodzaak doordrongen 
werden. Toen de inzichten der Altertumswissenschaft hierop be
vruchtend konden inwerken, was een rijke opbloei verzekerd. 

-o-o-o-o-
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6) Ibid. 

7) Dit pedagogisch onderwijs was voorgeschreven bij K.B. van 19 september 1827 en 
pracasch uitgewerkt d. m. v. een ministeriële beschikking van 1 roei 1828. Het was 
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leraren, die gymnasiale vakken doceerden, dus de professoren in de oude letteren 
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ke s t e i n p. 5-38. 
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2) Cf. p. 112. 

3) Lodewi jk C a s p a r L u z a c (1786-1861), achterneef van Valckenaer, liberaal 
staatsman, vanaf 1828 lid der Tweede Kamer Luzac was van het begin af aan gepor
teerd voor een scheiding van Noord en Zuid en verzene zich tegen de "harde" politiek 
van Willem I. In 1848 heeft hij gedurende korte tijd in het ministerie Schimmelpen-
ninck de portefeuille van Binnenlandse Zaken en Eredienst. Hij was een intiem vriend 
van Bake, hoewel beider politieke opvattingen uiteenliepen. 

4) B a k e , Schol. Hyp. Il p. V. 

5) Cf. p. 112-113. 

6) Schol. Hyp. Il p. VI. 

7) Cf. p.177. 

8) H a m a k e r p.79. 

9) Jaarboek van het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen, Letterkunde en Schoone 
Kunsten voor 1847, p. 166. 

10) Jaarboek Instituut 1847, p. 168-169. 

11) Jaarboek Instituut 1847, p. 172. De hierop rechtstreeks aansluitende citaten staan op 
p. 173. 

12) Door Bake wordt ook de onderlinge samenhang der wetenschappen aangenomen. Zie 
p.103-104. 

13) B a k e , Epistola ad С. Zumptium (in editie ν . Cicero De Legibus) p. 13. (eigenlijk zijn 
de pp. ongenummerd). 

M) In het voorwoord, dat hij aan deze rede toevoegde, toen ze twee jaar nadat ze was 
gehouden werd gedrukt lezen we : "Cum haec oratio et mihi displiceret ipsi, neque 
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i ls quorum iutücio plurimum tribuere soleo, valde eam placuiBse intelligerem, nulla 
racione adduci potui ut proferrem, quod contLnere mallem quam cuín legi obtemperandum es
se videre m". 

15) Werken det_HQllan.dsche Maatschappij van fraaye Kunsten en Wetenschappen Χ (1836) 
p. 141-176, 

16) B a k h u i z e n , Дакс p. 133. 

17) Eplstola-ad &Шіраит p. 16-17. 

18) Ер. ad Zumpt, p. 13. 

19) Ibid. 

20) Ер. adZumpt.p.20'21. 

21) Ер. ad Zumpt. p. 12 

22) "ut ostenderem qui mores, quae insanita, quae opiniones, quae leges valuissent, 
itaque in verae vitae scenam tamquam introducefem discípulos" (p. 209). 

23) Zie G e e l , Όλυμ- ' .κός p. VII:"Nunc enim versata est opera mea in eiusmodi 
script ore, quales tu minus lubenter legis, quam optimum quemque ex antiquioribus". 

24) Cf. p. 94-95. 

25) Cf. Apsims et Longini Rhetorica p. УД. 

26) Cf. p.VOenp. 115. 

27) Zie p. 82. 

28) M a d v i g p.XLI sqq. 

29) B a k e , De Legibus p.УД. 

30) B a k h u i z e n , Bake p. 140. 

31) Cf. B a k h u i z e n , Bake p. 124-125. Hierover handelde Bake in zijn laatste college. 

32) Zie hierover I .Bake. Over de methode vap .onderzoek naar de echtheid of de onecht
heid van de op naam van Cicero gestelde Eerste Catilinaria (1863) Volgens Bake zijn 
er ' in dat zoo algemeen bewonderde kunststuk geene enkele periode, bijkans geene 
drie nevens elkander geplaatste woorden, die de gehalte hebben, waaraan men het ta
lent van Cicero herkent" (o.e. p. 2). Een van Bake' s leerlingen S. H. R i n k e s had 
enkele jaren tevoren al de echtheid der eerste Catilinaria aangevochten in zijn dis
sertatie De Orationg_Prima ш Catiljnajii a Cicerone abiudicanda, Lugd. Batav. 1856. 

33) B a k h u i z e n , Bake, p. 140. Zieo.m. Bake . Schol. Hyp. I p. 26:"Seculo iam altero 
post Christum vera ludicandi de Cicerone ratio amissa erat". 

34) Zie voor de methode van Peerlkamp p. 117% 

35) Zie p. 85. 

36) Zie Aanteekeningen van het verhandelde in de Sectie voor Letterkunde van het 
Utrechtsch Provinciaal Genootschap 1645, p. 57-58. 

37) Cf. -voor Bake' в houding ten opzichte van de wijsbegeerte p. 108-109. 

38) Ziep. 87.\ 

39) Zie voor deze bezwaren o. m. De R e i f f e n b e r g - W a r n k ö n i g , Essai de réponse 
aux questions officielles gu.r l'enseignement supérieur, Bruxelles 1828. Bij K. B. van 
13 aprii 1828 werd een commissie benoemd om zich over deze bezwaren te beraden. 
Zij stond onder voorzitterschap van W. F. Roell. In 1830 bracht zij een lijvig rapport 
uit. 
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40) H a m a k e r p.67 noot 3. 

41) Ook hier wordt dus door Bake aangenomen, dat de mens zichzelf pas in de taal ont
dekt. 

42) Aanwezig in Rijksarchief archief Roëll (zie BibUografie p. XXVIII). De (ge
drukte) consideraties dragen geen naam, maar Roëll (?) heeft er op geschre
ven "door den hoogleer aar Bake". 

43) Zie H a m a k e r p.66. 

44) Zie p. 1Ò9 en 12S. 

45) Vgl. F . K a i s e r , De Hoogleeraar Mr. J. Bake als beschermer der sterrekunde her
dacht, Amsterdam 1864. 

46) Cf. C o u s i n p. 115. 

47) Al poogde hij wel Cobet' s al te grote voortvarendheid te remmen. Zie Verslagen en 
Mededeelingen Kon. Akademie van Wetensch. I (1856) p. 156 sqq., 291 sqq. 

48) Woorden van Bake bij gelegenheid van zijn afscheidscollege. Zie B a k h u i z e n , Bake 
p.113. 

49) B a k e , De Hum. Laude p. 32-33, 

50) Schol. Hyp. I p. 4. 

51) Schol. Hyp. I p. 4-5. Zie ook Schol. Hyp. I p. 31. 

52) Schol. Hyp. Ill p. 25-26. 

VI Bake en het geestelijk leven van zijn tijd 

1) B a k h u i z e n , Bake p. 123. In een brief aan Luzac d.d. 28 september 1846 (B.P. L. 
1560) maakt Bake gewag van "moffrikaansche stinkerigheid, die mij zoo avers van 
dit volk maakt". Toch had bij met Duitse geleerden nog wel contacten, vgl. p. 109. 

2) Zie B a k h u i z e n . Bake p. 122-123 «η N a b e r , V.T. p.182. 

3); Op de eerste plaats gebeurde dat in de gedaante van N i e o l a a s B e e t s (1814-1903) 
in die Jaren student te Leiden, met zijn "romantische" verhalen in dichtvorm José 
(1834), Kuser (1835) en Guy de Vlaming (1837). Daarnaast kunnen worden genoemd 
H a s e b r o e k , Beynen en tot op zekere hoogte A a r n o u t D r o s t . 

4) Vgl. vooral de Brief aan Bake, voorafgaande aan het Gesprek op den Drachenfels van 
J a c o b G e e l . Deze haalt hierin o. a. de volgende uitspraak van Bake aan : "er is 
maar eene schrijfwijze die leesbaar i s , eene goede ; er is maar één verstand, waar 
men mede vordert, het gezonde ; er is maar ééne smaak die stand houdt, de zuivere" 

5) Het geestelijk klimaat van die tijd maakte dit ook vrij voor de hand liggend, cf. p. 47 
sqq. Voor de common-sense-filosofie van van Heusde was Bake te critisch. 

6) Schol. Hyp. Ill p. 24. 

7) Schol. Hyp. Ill p. 25. 

8) B a k h u i z e n , Bake p. 142. 

9) "Omgang. P. mist ten eenenmale de lust daartoe en snijdt alle mogelijke middelen af 
tot wisseling van denkbeelden over studiezaken. Dit komt hem duur te staan : want 
noch oefent hij zich om zijne opinie geleidelijk en met overreding in het gesprek voor 
te dragen (dat altijd gepaard gaat met eene voordeelige ontwikkeling van eigene denk
beelden) noch zuivert hij zijne stellingen van het eenzijdige, waarmede ze meestal 
bezet zijn. Het toont daarenboven weinig achting voor anderen". Zie H a m a k e r p. 
57-58. 
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10) CL H a m a k e r p.55-56. 

11) Zie hiervoor p. 204, 

12) Zie B r u g m a n s p.22 en H a m a k e r p. 128 sqq. In de Konst- en Letterbode 1838 II 
p. 22 schreef Thorbecke : "Indien vele hoogleeraren bij ons den ouden slenter gaan en 
zich vergenoegen jaar in jaar uit hun zelfde pensum af te dicteren, indien vele onbe
kwame jonge menschen zelfs na hun Dissertatie door anderen te hebben laten schrij
ven met lof gepromoveerd, jaarlijks van de Hoogeschool rn de maatschappij treden, 
het is de schuld der professoren en met die onzer inrigtmgen". 

13) Cf. p.125. 

14) Zie H a m a k e r p. 145. 

15) B.P.L. 1860. 

16) B a k h u i z e n , Bake p. 145. 

17) Veel gegevens over Bake' s economische ideeën zijn te vinden in de briefwisseling 
met Luzac, onder nummer B. P. L. 1560 m de Universiteitsbibliotheek van Leiden be
waard. 

IS) Brief van 9 september 1847 (in Rijksarchief, verz. Groen v. Prinsterer inv. no. 124). 

19) Bnef van 7 oktober 1850 (Rijksarchief, verz. Gr .v .Pr . ). 

VII Plaatsbepaling en betekenis 

1) Z iep .32-4L 

2) Cf. p. 38 sqq. 

3) Zie p. 100. 

4) Vgl. p. 70 en 89. 

5) C l a r k e p . l . 

6) V g l . C l a r k e p . 102-103,112 en 175 sqq. 

7) Zie Q. Horatius Flaccus. Ex recensione cum nous atque emendenonibus Ri с h a r d i 
B e n t l e i i , Praef. ad lectorem p.2. 

8) In zijn eerste colleges te Cambridge poogde Bentley vanuit de experimentele natuur
kunde van Newton het bestaan te bewijzen van een met rede begaafde Schepper van 
het Heelal. Vgl M o n k p.41 sqq. 

9) C l a r k e p.4S. 

10) De belangrijkste zijn : J e г e m i a h M a r k l a n d (1693-1776), R i c h a r d D a w e s 
(1708-1766), J o n a t h a n T o u p (1713-1785), T h o m a s T y r r w h i t (1730-1766), 
S a m u e l M u s g r a v e (1732-1780). De meesten van hen hebben zich met de tekst-
crmek van de Am sehe tragedie beziggehouden. 

11) Zie C l a r k e p.70. 

12) Theoretisch heeft hij haar behandeld in de tweede editie van zijn Hekabeuitgave. 
Hier is ook de zgn. wet van Person geformuleerd : m de derde voet van een jambi
sche tr imeter is een pauze na een lange lettergreep hoogst ongebruikelijk. 

13) C l a r k e p.74. 

14) Bibl. Crit. Nova, Praefatio (slot). 

15) Z i e p . 2 7 . 
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16) Zie Mnemosyne, Mengelingen voor Wetenschappen en Fraaije Letteren Ш (1820) 
p. 203-229. 

17) Afgedruta in Onderzoek en Phantasie (1838). 

18) Eveneens in Onderzoek en Phantasie. 

19) G e e l , Palinod. p.2-3. 

20) Cf. Algemeene Konst- en Letterbode 1841 Π p.281. Nog verder gaat hetgeen Geel in 
Journal de la Haye van 26 november 1837 opmerkt :"que la Hollande suivra la direction 
que Γ Allemagne savante a dans les derniers temps imprimée à la marche des études 
philologiques. Nous ne Γ avons pas suivie assez constamment, au grand détriment de 
notre solidité". Cobet zou bij een dergelijke uitspraak raar opgekeken hebben! 

21) Zo bv. de Oratio de praecipua lege Providentiae divinae ab histórico doctore obser
vancia (1822, in aug. rede). Oratio de perpetua quae Academiae Leidensi cum gente 
Arausiaca intercessit necessjtudme spectata praecipue in studiis principum (1638 ~ 
rect. rede), Libellus de vita et monbus R. J. Schimmelpeniunclq (1848, imitatie van 
Tacitus' Agricola), Hortensius Over de opkomst en ondergang van Naarden met ver
taling en aanteekeningen van Prof. Peerlkamp (postuum uitgegeven m 1866). 

22) ВіЫ. Grit. Nova I (1825) p. 130. 

23) Q. Horatii Flacci Carmina ree. P. Hofman P e e r l k a m p , Harl. 1834 p. VI. 

24) Zie voor R u a r d i p.344. 

25) L e o p o l d p.29. 

26) L e o p o l d p.22 sqq. 

27) Zie p. 1D3. 

28) Zie p. £14 noot 18. 

29) Rhetores Graeci. Ex recensione l e о д . S p e n g e ! . , 3 vol. Lipsiae 1854-1894, 
Vol. II p. 217-339. 

30) P a u l y - W i s s o w a R . E . ХІЛП 571. 

31) Schol. Hyp. I p. 1-38. 

32) Schol. Hyp. Ш p. 27-47. 

33) Schol. Hvp. Ill p. 44. 

34) Schol. Hyp. Ш p. 84-85. 

35) B a k h u i z e n , Bake, p. 134. 

36) Vgl. p. 97. 

37) B a k h u i z e n , Bake, p. 134. 

38) Zie P a u l y - W i s s o w a R.E.Suppl. VII 579 en G e r c k e - N o r d e n , Eial. Alt, wiss. 
UI p. 384. 

39) Schol. Hyp. Vp.284. De passage uit Demosthenes Κατά Τιμοκράτους 33, die 
uitdrukkelijk de γραρή παρανόμων als in dit soort gevallen mogelijk aan
duidt, wordt dan ook door Bake voor onecht verklaard. 

40) Tenminste wat betreft de door ons behandelde periode (zie voorwoord). Met deze uit
spraak willen we niet suggereren, dat Cobet ook de meeste blijvende betekenis heeft 
gehad. 

41) Ziep. 91-92. 

42) Zie p. 93-35. 
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43) Cf. citaat uit De Humanitatis Laude op p . 91. 

44) Zie p. 107. 

45) De eenheid van taal en denken is in deze jaren ook naar voren gebracht in het Rotter
damse tijdschrift Argus, dat onder leiding stond van J a n Wap en A d r l a a n v . d . 
H o o p (1828-1829). In universitaire k n n g vinden we haar, voor zover we hebben 
kunnen nagaan, alleen bij Bake. 

46) Zie voor Cobet' s opvatting van de taal p. 171-172. 

47) Zo was hij, m tegenstelling tot Cobet, ervoor, dat als voertaal voor Mnemosyne het 
Nederlands zou worden gebruikt. Vgl. N a b e r , V . T . , p. 85. 

48) Cf. p. 106. 

49) P o l a k , Cobet p.419. 

Elias Annes Borger 

1) Interpretatio epistolae Pauli ad Galatas autore E . A . B o r g e r , Lugduni Batavorum 
apud Haak et Socios MDCCCVIL 

2) Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae p. 20. 

3) J o a n n e s v a n V o o r s t (1757-1833), vanaf 1799 hoogleraar in de godgeleerdheid. 
Christelijke Oudheden en Christelijke leerstellingen, vanaf 1800 ook in de uitlegging 
van het Nieuwe Testament. Van 1820-1833 was hij bovendien bibliothecaris der uni
versiteit. 

4) Vgl. N.N.B.W. IV 226. 

5) Cf. p .48. 

6) Aangehaald N. N. B. W. IV 224. 

7) Op de Disputatio de mysncismo en enkele gedichten na. 

C G . Cobet 

I L e v e n 

1) Nicht van H e η г i G r a t i ë n c o m t e de B e r t r a n d , gunsteling van Napoleon,die 
hij ook naar St. Helena is gevolgd. Zie C o b e t , Brieven p. XII. 

2) Oorspronkelijk was hij op het Departement van Oorlog ш Den Haag werkzaam, maar 
einde 1810 werd dit tengevolge van de inlijving samengesmolten met het algemeen 
departement van oorlog te Panjs. 

3) C o b e t , Brieven р. ХШ. 

4) J o a n n e s K a p p e y n e v a n de C o p p e l l o (1790-1833), geboortig uit Middelburg, 
studeerde vanaf 1809 te Leiden onder Wyttenbach. In 1814 werd hij praeceptor in 
den Haag, in 1815 rector te Zwolle, in 1816 rector te den Haag. Bij het aanvaarden 
van het laatste ambt hield hij een rede getiteld Oratio de quibusdam causis excellen-
ttae Graecorum in l i t tens (1819). Van zijn hand verscheen OOK Rudimenta der Griek
se taal (1822). Hij is de vader van de bekende liberale staatsman Mr. J o h a n n e s 
K a p p e y n e v a n de C o p p e l l o (1822-1895). 

5) C o b e t , Brieven ρ. ΧΙΧ-ΧΧ. Zijn beurs kwam hierdoor te vervallen, maar werd 
door een ondersteuning van staatswege vervangen. 

6) Zie C o b e t , Brieven р. ХХШ. 



221 

7) Ibid. 

8) Cf. Organiek Besluit van 1815 art. 100. 

9) Vgl. p.298 sqq. 

10) De betreffende brief is afgedrukt bij H a m a k e r p.71-72. 

11) C o b e t , Brieven p.XXVI. 

12) M a t h i j s S i e g e n b e e k (1774-1854) oorspronkelijk doopsgezind predikant te Dofc-
kum, werd in 1796 benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse taal en letterkunde en 
welsprekendheid aan de universiteit van Leiden. Op last van het Staatsbewind schreef 
hij een Verhandeling over de Nederduitsche Spelling (1804), die algemeen werd aan
vaard en pas in 1883 door de spelling van De Vries en Te Winkel werd vervangen. 

13) W i l l e m J o n c k b l o e t (1817-1885) was in naam student in de medicijnen maar had 
zich van het begin af uitsluitend toegelegd op de Nederlandse taal en letteren, waar
in echter geen doctorsgraad bereikt kon worden (dit is pas door de H. O. -wet van 
1876 mogelijk geworden). Een doctoraat in de letteren was voor hem op enigszins 
korte tijd nauwelijks te halen, omdat hij zich slechts zeer weinig met Latijn en Grieks 
had beziggehouden. Daarom was de door Bake t. a. v. Cobet voorgestane procedure 
- het verlenen van een eredoctoraat - ook voor Jonckbloet de meest aanvaardbare op
lossing. 

14) C o b e t , Brieven p. XXX. 

15) Cf. het extract uit de notulen der Derde Klasse van het Koninklijk Nederlandsch In
stituut, vergadering van 17 augustus 1840, opgenomen in C o b e t , Brieven p.599sqq, 

16) Het algemeen verslag, dat Cobet aan de Derde Klasse van het Instituut ter hand stel
de over zijn onderzoekingen aangaande Simpliklos staat afgedrukt in C o b e t , Brieven 
p,602r620. 

17) Cf. C o b e t , Brieven p.601. Volgens N a b e r , V.T. p. 197 noot heeft Cobet In totaal 
f. 4500 genoten. 

18) Deze brief berust in het Rijksarchief, verz. J o r l s s e n no 58. 

19) Cf. Brief van Cobet aan Geel d.d. 16 oktober 1844 ( C o b e t , Brieven p.534). 

20) Dit hing vooral samen met de in die tijd van regeringswege gevoerde bezulnigings-
politiek , waarbij o. m. gestreefd werd naar een inkrimping van het aantal universi
teiten en universitaire leerstoelen. Zie hierover p. 522. In dit licht wordt ook begrij
pelijk, waarom Bake aan Cobet de raad gaf, zich op de Romeinse Antiquiteiten toe 
te leggen. Hier lag namelijk op dat moment de enige hoogleraarsplaats, waarvan ver
wacht kon worden, dat ze binnen afzienbare tijd vacant zou komen. 

21) W i l l e m L e o n a r d Mahne (1772-1852) studeerde letteren te Leiden en werd 
daar een groot vereerder van Wyttenbach, wiens leven hij later in panegyrische 
trant beschreef (Vita Danielis Wyttenbachii, Gandavi 1823). In 1794 werd hij rector 
te Amersfoort, in 1809 te Zierikzee, in 1817 hoogleraar in bespiegelende wijsbe
geerte en oude letteren aan de pas opgerichte universiteit van Gent. In 1831 werd 
hij te Leiden hoogleraar in de faculteit van letteren en bespiegelende wijsbegeerte 
zonder vaste leeropdracht (Album Scholasticum, Leiden 1841, p. 102). Hij gaf colle
ge over de historia litteraria van Grieken en Romeinen. In 1835, na de dood van 
Reuvens (zie voor deze p. 522) werd hem het onderwijs in de Romeinse Antiqui
teiten toevertrouwd. 

22) Versi, en Meded. Kon. Ak. v. Wetensch. I (1856) p. 16. Voor de hele affaire verge-
Hike men Versi, en Meded. I (1856) p. 15-16, 61-92, 134-161, 289-304; Π (1857) 
p.14-23. 

23) E r n e s t J u l i u s K i e h l (1827-1873), studeerde klassieke letteren te Leiden.werd 



222 

in 1850 praeceptar te Leiden en in 1854 hoogleraar in de oude letteren te Deventer. 
De laatste jaren van zijn leven bracht hij door als leraar in geschiedenis en staats
wetenschappen te Groningen en Middelburg. Zie N a h e r , V.T. p.61-100. 

24) E u g e n M e h l e r (1826-1896) van Duitse afkomst, studeerde van 1841-1846 te Bonn, 
daarna tot 1851 te Leiden, waar hij promoveerde op een dissertatie Heraclin Alle-
gonae Homencae. Als leraar en rector is hij achtereenvolgens in Kampen, Bnelle, 
Sneek en Zwolle werkzaam geweest. Cp zijn naam staan talrijke schoolboeken. 

25) S a m u e l A d n a a n N a b e r (1828-1913) studeerde te Leiden van 1845-1850, werd 
in 1862 rector te Zwolle en in 1870 hoogleraar in de oude talen aan het Athenaeum 
van Amsterdam. 

26; Mnemosyne I (1852), Inleiding p. 1. 

27) О. с. p. 5. 

28) Ibid. 

29) Vgl. p. 121. 

30) In de redactie zaten H. T . K a r s t e n , H . J . P o l a k en H. W. v . d. M e y . 

31) Zie hiervoor V a η P r o o s d i j p. 14-41. 

32) N a b e r , V.T. p.354. 

Π W e r k e n 

1) C o b e t , Brieven p.XXXDC sqq., 209, 213. 

2) Cf. p. 204. 

3) Vgl. p. 177 sqq. 

4) Cobet toont zich hierbij zeer ingenomen met de uitspraak van Valckenaer, dat de 
conjecturaalcnuek met de wiskunde vergelijkbaar is : " exemplis tam luculen-
tis et certis hanc palaeographicam ranonem confirmât, ut facile v icent quod ab 
mino posuerat : ' m uno hoc, si quis ita velit, coniecturali genere studiorum, hac 
tarnen parte Mathemaacos imitamur" (Var. Lect. p. 1-2). 

5) Excerpten uit een codex van Johannes Damaskenos uit Florence, door Gaisford toe
gevoegd aan zijn uitgave van Stobaios. 

6) Een van deze voorbeelden moge hier volgen. In de Ψευδοσοφιστης η 
Σ ο λ ο ι κ ι σ τ ή ς 6-7 lezen we Έ ρ ο α ε ν ο υ δε τ : ν ο ς ε t μ ε λ ε τ ή σ ε ι 
ο δ ε ί ν α , πως ο υ ν , εςρη, έμε έρωτων ε : μ ε λ ε τ η σ ο μ α ι λ έ γ ε ι ς οτ ί 
ό δ ε ί ν α ; Ά τ τ :κ ί ζ ο ν τ ο ζ δε τ : ν ο ς και τ ε Ο ν η ξ ε ι іЛтір тос έ π ί 
του τ ρ ί τ ο υ , Β έ λ τ ι ο ν , εφη, και έ ν τ α ΰ θ α μη άττικι'ξει,ι κατιρωμενον. 

Cobet geeft hierbij als commentaar: "Manifestum est mimquam quemquam ita lude
re pomi s se, nisi in secunda persona μελετήσει et τ ε θ ν η ξ ε ι dixis-
sent omnes" (p. 40-41). 

7) De term Ko ι ντί gebruikt Cobet nooit. 

8) Cobet noemt ze "veteres meas delicias" (p. 1). 

9) M i n o i d e s M y n a s (cal800-1859) afkomstig uit Macedonië, verbleef vanaf 1820 
in Panjs . Publiceerde over Griekse grammaoca en uitspraak: Calliope ou Traité 
sur la véritable ргоропсіапоп de la langue Grecque (1825) en Théooe de la gram
maire et de la langue grecques (1627). In 1841 werd hij naar Griekenland en het 
Oosten gezonden om handschriften op te sporen. Vruchten van deze re is zijn o.a. 
de fabels van Bahn os (door Boi s s o n n a d e in 1844 uitgegeven) en het tractaat van 
Ftulostratos. Op naam van Mynas staan ook vertalingen in het Frans , o. m. van de 
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bneven vas Paulus en vas de Rhetonka van Aristoteles. 

10) C h a r l e s V i c t o r D a r e m b e r g (1817-1872), bekend als uitgever van Oreibasios 
(Pans 1851-1870) en van de Dicoonnaire des antiquités grecques et romaines d 'après 
les textes et les monuments, Paris 1871 sqq., in samenwerking met E d m . S a g l i o . 

11) Philostrate sur la Gymnastique. Ouvrage découvert, corrigé, traduit en français et 
pubhé pour la première fois par Mi n o i de M y n a s , P a n s , H. Bossange et fus 1858. 
Phulostrate, traité sur la Gymnastique, texte grec accompagné d'une traduction en 
regard et des notes par C h . D a r e m b e r g . P a n s , Didot 1858. 

12) A b r a h a m K u e n e n (1828-1891), vanaf 1851 buitengewoon, vanaf 1853 gewoon hoog
leraar te Leiden in de theologische faculteit. Doceerde de geschiedenis der boeken 
van het O. T. alsmede de godsdienst van Israël, gaf daarnaast college over de Inlei
ding der tekstcnnek van het N. T. Met Opzoomer en Scholten grondlegger der zoge
naamde Moderne Theologie (cf. p.55). Vooral door Kuenen heeft in de oudtestamenti
sche studies de histonsche c n ü e k een plaats gekregen. 

13) Tijdens zijn verblijf in Italië toonde Cobet zich nog uitgesproken afkerig van nieuw-
testamenösche filologie : 'De hemel beware alle critici voor de c n n e k van het Nieuwe 
Testament. De geloof dat het is hetgeen men noemt critica sublinuor : het is beter vas
te grond onder de voeten te hebben" (brief aan Geel van 13 oktober 1843, zie C o b e t , 
Brieven p. 454). 

14) Mai schrijft bijvoorbeeld κάγω, κςίμοί, xqcxeT, κςικεΤθεν, qipov, qipat, 
afocTiqii), άποσπςιν , van de andere kant ook λ ά θ ρ α , κ ρ υ φ ή , ζωα, α θ ώ ο ς . 

15) De Codex Vaticanus loopt door tot Hebr. 9.14. 

16) Later is men hier enigszins van teruggekomen. Zo merkt O t t o I m m i s c h op: "in 
ea quoque scriptorum parte, quae m A habetur, memoria ab A diversa ut agnoscatur 
danda est opera" (De recensioms Platomcae praesidus atque ratiombus, p. 48). Ook 
is bij Demosthenes Cod.Par.S met meer alleenzaligmakend: "Die ausschliessliche 
Bevorzugung des P a n s . S durch die Neueren hat m den Papyrusfunden der letzteren Jahxm 
kerne Bestätigung gefunden" ( T h a l h e i m m P a u l y - W i s s o w a R.E. V , l 183). 

17) In het postklassieke Grieks houdt men zich volgens Cobet met aan deze regel en komen 
er vormen voor als τελε'σω, καλέσυ . Soms treft men bij Horneros futura met 
- σ σ - aan, waar men volgens bovenstaande wet elisie van de σ zou verwachten : 

I 394 Πηλευς θην μ ο : ε ' ε ι τ ο γ υ ν α ί κ α γ α μ έ σ σ ε τ α ι ο ύ τ ο ς 
Κ 44 η τ ί ς κεν έ ρ υ σ σ ε τ α ι ηε σοώσει 
Υ 311 η κεν μ ι ν έ ρ υ σ σ ε τ α ι ή κεν έ ά σ ε ι ς 

18) In Mnemosyne 1862, p. 15 vertelt Cobet, dat Polubios de eerste oen boeken vooraf 
deed gaan door тро f paci ( , de rest door 7:ροεκ9έσε : ς . 

19) Cobet gaat hier terug op G. M e i n e r s , Geschichte des Ursprungs . . . . der Wissen
schaften in Griechenland und Rom I 271-28S. Met diens theorien was hij erg ingeno
men "Meinersius vir perspicax, si quis alius, et (quod in philosophia perra-
rum est) opume Graeœsaenb'(p.325). E r w i n R o h d e heeft zich naderhand veel 
minder gunstig over Memers uitgelaten : in de meeste gevallen "ràth e r nur und meis-
"tens daneben" (Kl. Sehr. I p. 113). 

20) Volgens Memers (bij wiens mening Cobet zich aansluit, p.418) stammen c. 37-57 van 
Dikaiarchos, c. 94-103, c. 229-240 en с 248-251 van Anstoxenos. Verder schrijft 
Cobet nog c. 180-183 en c. 195-213 aan Anstoxenos toe. 

21) Als voorbeeld haalt Cobet de toespraak aan van Veturia tot Conolanus ( Ш 47 sqq. ) 
"refertam verbis et sententus et exemplis plane ab ilbus aetaos indole et natura a 
matronae anti quae Romanae ingenio abhorrenubus". 

22) Men kan dit volgens Cobet zeer goed zien aan het gebruik door Dionusios van de ver
schillende vormen van 91 όω en ζάω . I n bet Attisch zijn de volgende var-
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men in gebruik 
PRAES./IMPF. Ζω, εζων, ζ η , ζωην, ζω, ζτ;ν, ζων, ζ ώ ν τ ε ς . 
FUT. 3'.ώσομαι (bij Aristophanes en Platoon ζήσω ). 
AOR. Ε3ί'ων, 3ιοίτ)ν, 3tu, -ως, -ω, ^ιωναι, 3ιοΰς, 3ιόντες. 

PERF. ACT. 9ε3ίωκα, 3ε3ιωκε'ναι, 9ε3ιωκώς. 
PERF. PASS. 3ε3ίωταί μοι, τα έμοι 3ε3ιωμε'να. 

Latere vormen : 

PRAES./IMPF. 3ιω, (3ioîç, З ю Т ) , έ3ι'ο"ν, 3ιοίην, 3ιω, 3·-οΰν, 
3!U)v, 3 ι ο ΰ ν τ ε ζ . 

FUT. ζ ή σ ο μ ο ι . 
AOR. ε3ί/ωσο, 3ιωσαι, Зішоас, έζησα, ε ζ η ν , ζ η θ : , ζ ή ν ο ι . 
PERF. εζηκα, έ ζ η κ έ ν α ι , εζηκως. 
Oionusios gebruikt de latere vormen regelmatig tussen de goede Attische door : 
fut.: τ ί ν α ^ίον ζησομαι. (VIH 31), 3tov ζήσομη: (XDC 18), 
aor. : δ ιεζησαμεν (TV 29), 3ιωσκι (Ш 37) έπι3ίώσας (Ш 69), 
έπιϊΐώσασκ (TV 40), 3ιώσαντες (XDC 18), peri.: έζηκότας (V 68) enz. 

23) Enkele poëtische woorden : 
άδτ,μονέω (- άπορέω), άθέμιστος (• Ανόσιος), άμφίπολοι, άνακωχαί 

(· άνο>αί), άποσκtδνάμενοι, ά^τήνες, νεοττοι, άχαρις, δυσποτμια, 

(- δυστυχία, άτυγια), μαστευω (- ζητεώ), 9αμΐνά (- πολλάκις;, 

κλέος (- εΰκλεια, δόξα), λι'τη (- ΐκετεσία). 

Latinismen : 

γνωμην αγόρευε·.ν = sententiam dicere. 
^ε'ρειν ττιν γνώμη ν β sententiam dicere. 
T¡ ' ίτΛ τον όημον τ.ρόκλησι; = provocatio ad populum. 
εδωκεν εαυτόν ύ"νω β somno se dédit. 
ά^οδιδωμι χ maken tot (reddere). 
à γα9ην δ ι άν ο ι αν ε-χ ε t ν * bonum animum habere. 
κακώς τι vi Зоилга^г-, ι = male veile alicui. 

24) Bv. het commentaar van Purrhos op het zogenaamde zich ten dode wijden van P. Decius 
in de slag bij Asculum - zie Cassius Oioon (bij Zonaras Π 119), fragment aangeduid 
door Cobet op p.220-i21. 

25) Een inleiding hierop werd reeds gegeven in Mnemosyne 1859 p. 444 sqq. 

26) Naber , Riot. I p.24 sqq., 39 sqq. 

27) Cf. p. U6-187, 

28) Krateros is afkomstig uit Macedonië en tijdgenoot van Alexander de Grote (dus geen 
"antiquaxius aetate aliquanto recentior", zoals Cobet wil). Hij verzorgde een uitgave 
van alle Atheense πηφίσματα met verbindende tekst en commentaar. Ook andere 
op de ψηφίσματα betrekking hebbende oorkonden heeft hij in zijn verzameling 
opgenomen. 

29) ffier hebben we een typisch voorbeeld van het formalisme en rationalisme in Cobet' s 
сгШек. Zie hierover verder р.П7- sqq. en p. 204-2Ö6. 

30) ta Hermes К i (1875) p. 29 sqq. 

31) Ten aanzien vas de bemsterbusiaanse analogieleer merkt Cobet op "Morta et sepulta 
est illa olim mulmm decantata Hemsterhusiana Etymologia, quam apud ipsum ex
quisita doctrina et aureae observationes et eroendationes obtegunt, quibus nudata 
apud Lennepios et Scheidios nunc nauseam et fastidium parit. Ne dicam dolo, non 
est multo sanior bona pars Etymologiarum, quae nunc stmt in honore. Sed haec quo
que opinionum commenta delebit dies et tandem (ut semper antea) sana ratio prae-
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valebit" (p. 230). In de Bneven aan Geel toont Cobet zich ook niet zonder reserve ten 
aanzien van Hemsterhuis : "Met mijnen ouden codex in de hand zie ik dikwijls 
Hemsterhuis ad Pluu Scholia met medelijden aan. Ook zonder dat zoude mij Hemster
huis op duizend plaatsen niet voldoen : άκοσμα τε πολλά τε ηδει zonder 
smaak en met eene woordenrijke staugheid, die wanneer het zulke rampzalige beuze-
lingen geldt als het zoutelooze gesnap der latere grammatica stri, onverdragelijk 
wordt". (Brief van 23 oktober 1842, zie C o b e t , Brieven p.361.), 

32) Door Minoides Mynas (cf.p. 173) naar Parijs gebracht en door C.Wescher uitgegeven 
(1867). 

33) Met betrekking tot het laatste wijst Cobet op Eunapios' voorkeur voor Homerische 
woorden als τέθηπα, -χαρμοντί, έρ ικυδέστατος, ίμψετιόλευον, (• υπηρ
ε τ ο ύ ν ) , έ γ χ ρ ι μ π τ ο υ σ ι (• έ ν τ υ γ χ ά ν ο υ σ ι ) . 

34) In Mnemosyne 1880, p. 345-390; Mnemosyne 1881, p.1-32, 113-148. 

35) In de période 1849-1874 studeerden te Leiden 3643 Nederlanders en 47 buitenlanders. 
In de zeventiende en begin achttiende eeuw lagen de getalverhoudingen heel anders : 
van 1625-1650 lieten zich 5363 Nederlanders en 5713 buitenlanders inschrijven. 
Voor de periode 1700-1725 lagen de getallen nog op 3558 resp. 3164. Zie C o l e n 
b r a n d e r p. 302-303. 

36) Cf. K o n t o s p.45. 

37) In taalkundig opzicht was Kontos namelijk extreem punst en wilde hij het klassieke 
Amsch tot de taal van het gehele moderne Griekenland maken. 

38) Genoemd worden Philoon, Alexandros Poluhistoor, Arletoboulos en Aristeas. 

39) Ελημεντος 'Αλεξοτ'δρέως τα ευρισκόμενα . Clementie Alexandrini opera 
quae exstant, recogmta et illustrata per l o a n n e m P o t t e r u m . Oxonii e theatro 
Sheldomano A.D. 1715 sumpubus Georgu Mortlock. Deze uitgave is afgedrukt bil 
M i g n e , Ser.Graeca Vol. VIII-DC, Pans 1867, herdruk 1890-1891. 

40) Biblia sacra patrum ecclesiae graecorum pars П-Ш. Titi Flavi Clementis Alexandri-
m Opera Omnia. Recognovit R e i n h o l d K l o t z . 4 vol., Lipsiae Sumpubus E.B. 
Schwickerti 1831-1834. 

41) Cf. N a b e r , V.T. p.343. 

42) De laatste druk verscheen in 1913. Cobet' s Anabasisuitgave heeft het zelfs tot twaalf 
herdrukken gebracht. 

43) F r a n s Z a c h a r i a s E r m e r i n s (1808-1871) studeerde te Leiden, vanaf 1844 
hoogleraar m de geneeskunde te Groningen. Bszorgde uitgaven van Aretaios (1847), 
Hippokrates (1859) eu Seranos. Was kunstzinnig van aard en beoefende zijn·weten
schap meer in histonsch-ñlologische dan inductieve zin. Cf. H u i z i n g a , p.237-
238. 

44) Σ'.μτ.λίκι'ου ε : с τα 'Αριστοτέλους περί Ουρανού υπόμνημα. 
Simphcu Commentarli in ГУ Libros Aristotelis de Cáelo ex recensione S i m . K a r 
s t e n 11 mandato Regiae Acadenuae Dis-iplinarum Neerlandica editus. Trai, ad 
Rhenum apud Kemink en Filium CI I CCCLXV. 

Ш P e r s o o n 

1) Ί θ η ν ά Шр.7. 

2) B.P.U 2536. 

3) Ίθηνά Шр.в. 
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4) Zie p. J 94. 

5) Cf., uitlatingen in een brief van Cobet aan zijn Leidse vrienden ( C o b e t , Brieven 
p. 19-20) en aan Menzel van 4 maart 1842 ( C o b e t , Brieven p.202). 

6) Cf. Praef. p. XX] sqq. 

7) P o l a k , Cobet p.431-432. 

8) Zie voor deze brief M u l l e r p. 250-251. 

9) Zie H a m a k e r p.75. Het citaat is uit een brief van Geel aan H.G.Hamaker. 

10) Aanvankelijk had Cobet ten opzichte van Peyron nogal gereserveerd gestaan, vooral 
na lezing van diens boekje Empedoclis et Parmenidis fragmenta (1810). Toen hij in 
Turijn echter persoonlijk met hem in aanraking kwam, veranderde zijn oordeel en 
in een brief aan Geel van 21 september 1843 lezen we : "Peyron is de eenigste, die 
om zijn gezond verstand en heldere begrippen, meer dan om grondige grammaticale 
kennis, verdient gekend te worden" ( C o b e t , Brieven, p.439). 

11) Zie C o b e t , Brieven p. 208. 

12) Zie C o b e t , Brieven p. 238. 

13) C o b e t , Brieven p.384. 

14) Brief van Geel van 25 januari 1844 ( C o b e t , Brieven p.490). Vgl. ook p.204. 

15) Brief aan Geel van ultimo 1840 ( C o b e t , Brieven p.9). 

16) Brief van Cobet aan zijn Leidse vrienden van ultimo 1840 ( C o b e t , Brieven p.21). 

17) C o b e t , Brieven p. 561 

18) C o b e t , Brieven p. XXXII sqq. 

19) Zie H a m a k e r , p . 97. 

20) Ned. Spectator 1889 no 47 (p. 374). 

21) В.P. L.2536. Cf. ook C o b e t , In Memoriam J. G. Hullemanni p. 9. 

22) In zijn brief aan Menzel van 7 april 1837 (В. P. L. 2536) reageerde Cobet als volgt op 
een plechtige promotie aan de Latijnse School van Zwolle : "Wel foei! ik geloof dat 
ik nooit zal willen solliciteeren. Nog word ik misselijk bij de herinnering van die 
onkundige curatoren, domme Auditores, stompe discipels! En dit alles zal ik nog 
eenmaal zelf moeten waarnemen, pars magna ero! Di meliora!" 

23) Vgl. p. 188 sqq. 

24) Aan Menzel schrijft hij op 28 mei 1646 dienaangaande : "De bedoeling is te spreken 
over het misbruiken dat van de philologie en critiek wordt gemaakt en de daardoor 
ontstane geringschatting ervoor. Het is onaangenaam dit alles te doen door te pra
ten zonder met de bewijzen aan de hand der teksten op taiel te komen, hetgeen moei
lijk uitvoerbaar i s" (B.P. L.2536). 

IV O n d e r w i j s . 

1) "C.G. Cobet Elementa axtis metricae docebit die jovis et veneris bora ΧΙΓ'. 
" Inicia Palaeographiae Graecae provectioribus explicabit die martís et jovis 
hora ΧΙΓ. 

2) Zie N a b e r , V.T. p.338. Deze heeft, naar eigen zeggen, het antiquiteitencollege 
twee jaar lang gevolgd (p. 339). 

3) C o b e t , All. 1853, p . 15:'"Dabo singulis vestrum partem ex CäceroneSuetonio 
Tacitoque antiquitatum causa legendam et assidue ver san dam". 
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4) Naber, V.T. p.338. 

5) Naber, V.T. p.340. 

6) Naber, V.T. p.344. 

7) Ibid. 

8) Naber, V.T. p.345. 

9) IfltteheStudenten-almanak 1873, p. 184. 

10) C o b e t . All. 1852, p. 17. 

11) l£i(fate Studenten-almanak 1863, p.235. 

12) C o b e t , All. 1853, p. 15. 

13) Ibid. 

14) C o b e t , All. 1852, p.17. 

15) Cf. Leidsche Studenten-almanaJc 1862 p.230 en N a b e r , V.T. p.346. 

16) Zie N a b e r V . T . p.218-219. 

17) Zie N a b e r V . T . p.220-221. 

18) Cf. Naber, V.T. p.219-220. 

19) Cf. p. 155-156. 

20) C o b e t , All.1852, p.16-17. 

21) Zie p. 203. 

22) Zie Leidsche Studenten-almanak 1663, p. 7-11 en p.45-58. Reeds ш 1860 had Cobet 
op bepaalde uitingen over hem in de almanak gezinspeeld: "Si vestri loci saisi sunt, 
rideo, si insulsi - quid dicam 7 - celeriter obliviscor, si turpes et spurci eorum qui 
scripserunt aetati et ingenio puerili aliquid condonandum esse arbitror" ( C o b e t , 
Adhort. 1860 p. 15). 

V W e t e n s c h a p p e l i j k e p r i n c i p e s 

1) In een brief aan Menzel van 2 juli 1846 schrijft Cobet: "De heb mij vooral gesplitst 
in het uitwerken van het denkbeeld dat men in de classieke studies met met boeken 
maar met menschen te doen heeft, waarmede men moet omgaan en zamenspreken 
om ze te leeren kennen en waardeeren, ten einde van hunnen geest geheel doordron
gen te worden" (B. P. L. 2536). 

2) C o b e t , Adhort. 1860 p. 8. 

3) C o b e t , Adhort. 1860 p. 9. 

4) Ibid. 

5) b id . 

6) Adhort. 1860 p.9-10. 

7) Adhort. 1860 p. 10. 

8) C o b e t , Protrept. p. 8. 

9) C o b e t , Protrept. p .9 . 

10) Ibid. 

11) C o b e t , All. 1852, p . U . 
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12) All. 1852, p . 8. 

13) C o b e t , Protrept. p. 16. 

14) Had. Vgl. voor deze fijngevoeligheid van de Grieken de opvattingen van ν a η L i m 
b u r g B r o u w e r p.391 sqq. 

15) C o b e t , Protrept. p. 16-17. 

16) C o b e t , Adhort. 1856,p. 17 

17) Adhort. 1856, p. 17 

18) Ibid. 

19) Het bestuderen van talen, waarover weinig bekend i s , zoals het Etrurisch en Um-
b n s c h , achtte Cobet tijdverspilling. Cf. Comm. Phil. I p. 15. 

20) C o b e t , lnaug.Rede p. 16. 

21) C o b e t , Inaug. Rede p. 5. 

22) C o b e t , Comm.Phil. I p. 4. 

23) C o b e t , Inaug. Rede p. 9. 

24) C o b e t , Comm. Phil. II p. 5. 

25) C o b e t , Comm. PhiL. p. 12. 

26) C o b e t , Inaug. Rede p. 9. 

27) Het meest omstandig heeft Cobet dit aangetoond in de Variae Lectiones. Zie p. 133-
137. 

28) C o b e t , Or. mon. Litt, p. 7. 

29) Zie о. m. Misc. C n t . p. V. 

30) Vgl. voor toepassing Var. Lect. р. ХХГ . 

31) Dit komt practisch overal bij Cobet naar voren. Vgl. speciaal Praefatio van Nov. 
Lect. (cf. p. 138) en van de Coll. Cru, (zie p.144). 

32) Ook deze "analogia peccandi" vormt een centraal punt in Cobet's methodiek. Vgl. bv. 
Var. Lect. p. 2-4 en Nov. Lect. р. ΧΙΙ-Χ1Π. 

33) De betrouwbaarheid der oude grammatici is door Cobet behandeld in de Commentatio 
de auctontate et usu grammaticorum veterum in explicandis scnptonbus Graecis 
(1851). 

34) In 1853- ,54, 1854-'55, 1858- ,59, т г - ' б З , 1863- ,64. 

35) C o b e t , Praef. Hist. Vet, p.4. 

36) C o b e t , Praef. Hist.Vet. p. 5. 

37) Praef. Hist. Vet, p. 12. 

38) Ibid. 

39) Praef. Hist. Vet, p.20. 

40) Praef. Hist. Vet, p .21 . 

41) B.P. L. 2536. 

42) C o b e t , Brieven p. 509. 

43) C o b e t , Bneven p.586-587. 

44) C o b e t , Brieven p. 587-588. 
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45) Zie Betrachtungen über Homer's Utas von K a r l L a c h m a n n mit Zusätzen von 
M o r i t z H a u p t j Berlifi 1847, 

46) Cobet las vrijwel nooit de publicaties van vakgenoten. Zie p. 201. 

47) C o b e t , Brieven p.593. 

48) Vgl. C o b e t , Comm.Phll. I p. 18. 

49) Sophokles geeft volgens Cobet bv. van zijn wanbegrip blijk, wanneer hij "anker" 
weergeeft met ν η ος ίσχάδα (van ΐ σ χ ε ι ν ), zonder te bedenken dat 
ίσχάς " gedroogde vijg" betekent. Vgl. Comm.Phil. lp. 10-11. 

50) Comm. №11. I p. 9. 

51) Brief aan Geel d. d. 10 augustus 1842 ( C o b e t , Brieven p. 221). 

52) Zelfde brief ( C o b e t , Brieven p.217). 

53) Brief aas Geel van 10 augustus 1842 (Cobet , Brieven p.310). 

54) Brief aan Menzel van 27 november-1 december 1844 ( C o b e t , Brieven p.546). 

55) C o b e t , Brieven p.503-504. 

56) VgL Р.17І. 

57) C o b e t , Comm.Phil. I p. 12. 

58) Comm. Phil. I p. 17. 

59) C o b e t . Brieven p.253. 

60) C o b e t , Var.Lece p.76. 

VI C o b e t en h e t g e e s t e l i j k l e v e n van z i j n t i j d 

1) B.P.L. 2536. 

2) Brief aan Menzel van 23 september 1842 ( C o b e t , Brieven p.344). 

3) C o b e t , Brieven p. 491. 

І4) B.P.L. 885. 

5) C o b e t , Brieven p. 199. 

6) С o b e t , Brieven p. 204. 

7) C o b e t , Brieven p. 199. 

8) C o b e t , Brieven p. 200. 

9) B.P.L. 2536. 

10) De geestelijke vader van deze gevoelstheorie is J o h a n n e s J a c o b u s van Ο ο β -
t e r z e e (1817-1882) geweest in zijn boek Proeve over den tegenwoordigen toestand 
der Apologetische Wetenschap en hare wenschelijke ontwikkeling in onze dagen (1845). 
De waarheid van het Christendom wordt door hem verbonden aan de eigen ervaring 
van de mens en de Innerlijke bevrediging die het schenkt (cf. Roe s s i n g h p.79-80). 
De term "gevoelstheologie" is van Opzoomer. 

11) Tegen het orthodoxe calvinisme richt zich ook de volgende passage uit de brief aan 
Menzel van 28 mei 1846 : "Gij zult met des te meer overtuiging kunnen tegengaan, 
dat eere sombere en koudhartige dweeperij de ware betrekking tusechen God en zij
ne schepselen doe ontaarden". 
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Cf. C o b e t , Brieven p. 384-385. De brief heeft als dagtekening 23 december. Hij is 
echter in gedeelten geschreven en kennelijk later dan 23 december weggestuurd. 

Vooral te Florence en Rome. Cf. C o b e t , Brieven p. 165 en p.381 sqq. In Rome was 
het het ergste, maar dank zij Prof. van Lermep kreeg Cobet na verloop ook hier gele
genheid om zoveel hij wilde te werken. Cf. C o b e t , Brieven p. 603. 

N a b e r , V.T. p.209. 

C o b e t , Bneven p. 157. 

Vgl. р. 108, 

N a b e r , V.T. p . l98 . 

C o b e t , Brieven p. 18. 

Ibid. 

C o b e t , Bneven p. 21-22. 

C o b e t , Brieven p. 22. 

Brief aan Geel van 8-9 februari 1841 ( C o b e t , Brieven p. 32). 

Brief aan Geel van ulnmo november 1841 ( C o b e t , Brieven p. 147). 

Brief aan Geel van december 1841 ( C o b e t , Brieven p. 162). 

Brief aan Geel van 16 januari 1842 ( C o b e t , Brieven p. 178). 

B.P.L. 2536. De brief is gedeeltelijk afgedrukt in C o b e t , Brieven (p. 189-191, vgl. 
volgende noot). 

Zelfde brief ( C o b e t , Brieven p. 190). 

C o b e t , Brieven p. 191). 

Ibid. 

C o b e t , Brieven p. 378-379. 

C o b e t , Brieven p.387. 

C o b e t , Brieven p. 387-388. 

Brief aan Menzel van 4 maart 1842. Zie C o b e t , Brieven p. 202. 

Brief aan Geel van oktober 1841 ( C o b e t , Brieven p. 121). 

Bnef aan Geel van 21 september 1843 ( C o b e t , Brieven p.438). 

C o b e t , Brieven p.XIV. 

Aldus bleek na informane bij het college van kerkvoogden der Nederl. Herv. Kerk 
te Leiden. 

VII P l a a t s b e p a l i n g e n b e t e k e n i s 

1) H o l w e r d a p.437. Even verderop luidt zijn commentaar op Cobet' s voorkeur voor 
de emendatie van Attische schrijvers en zijn desinteresse t. a. v. dialecten en taal
wetenschap "Kunst kiest", (p. 438). 

2) P o l a k , Cobet p.420. 

3) H o l w e r d a p.439. 

4) V i l r t h e i m , Cobet p. 135. 
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5) Zie p. 55. 

6) Zie p.lSS-sqq. 

7) Zie p . 188. 

8) Zie p. 54. 

9) VgL citaat op p. 188. 

10) Cf. p . 185. 

11) Zie Ыег оог citaten op р. 171г172. 

12) Cf. p. 172. 

13) Bijvoorbeeld waar hij de eis stelt, dat iedere auteur op zichzelf en vanuit zijn eigen 
tijd moet worden beschouwd. Zie p. 126. 

14) Een dergelijke vaste, algemeen geldende wet was bijvoorbeeld die van het behoud 
der energie (zie p. 17), verder vooral de wet der evolutie van D a r w i n (uiteengezet 
in Origin of Species, 1859). Ook kan in dit verband de wet der causaliteit genoemd 
worden, die zegt, dat geen enkel verschijnsel kan beginnen te bestaan zonder een 
oorzaak van zijn bestaan te hebben. Ten onzent werd dit o. m. door Opzoomer aan
gehangen. 

15) Cf. P.49-S0. 

16) Zie p. 152-153, p. 125-sqq. 

17) P o l a k , Cobet p.418. 

18) Q. Horatii F lacci Carmina ed. P. H o f m a n P e e r I k a m p p. DC sqq. 

19) Zo schrijft Cobet op 20 maart 1844 aan Geel : " zoolang de geest van Valcke-
naer en Ruhnkenius en de soliditeit van de meeste anderen (in Nederland) zal blijven 
leven, behoeft men niet (nisi fallor) naar Duitschland te reizen om zich te volmaken" 

( C o b e t , Brieven p. 500). Nog welsprekender is een passage uit een brief aan Bake 
van 21 augustus 1852 : " indien ik ooit iets goeds zal nalaten, zoo zal het zijn 
in den trant van Porson en Elmsley en zulke menschen" (В. P. L. 1339). 

20) Zie hiervoor p. 92, 

21) Zie De Gids 1839 (Boekbeoordeelingen) p. 31. 

22) Zie p. 170-171, p. 172-174. 

23) C o b e t , Brieven p.217. 

24) B.P.L. 2536. 

25) Zie p. 178 sqq. 

26) Vgl. p. 97-98. 

27) Zie p. 175-176. 

28) Van de andere kant moeten wij ons het gevoel voor historische ontwikkeling bij Cobet 
ook weer niet te groot voorstellen. Zijn visie op het Grieks is sterk classicistisch 
gekleurd: in feite is alleen het Attisch volledig waard gekend te worden. 

29) P o l a k , Cobet p.420. 

30) P o l a k , Cobet p.421. 

31) Zie A . S c h m i d t , Das Perikleische Zeitalter 1877 I p.290, geciteerd in 
Pauly-Wissowa R.E. Ш 1716-1717 (s.v. Aspasia). 

32) Wel is Platoon in algemenere werken over de Attische comedie herhaaldelijk behan
deld. Cf. P a u l y - W i s s o w a R.E. XX, 2 2537-2541. 
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33) VgL P a n l y - W i e e o w a ILE. XX, 2 2538. 

34) Z i e P a u l T - W i e s o w « R.E. ihid. 

35) CC. M a a s , p.5-9. 

36) C o b e t , Brieven p.604-605. Het citaat i s uit bet algemeen overzicht van de door 
Cobet met betrekking tot SimpUkios verrichte werkzaambeden. 

37) M a a s p. 10. 

38) S c h w y z e r l p . 127. 

39) Zo zijn door Cobet weggezuiverd vormen als γ ο ν ε ί ς (ùp. ν . γ ο ν έ α ς ) in 
'Ттскр Εύξενίππου 6; και ε ι ς άγωνα καθέστακα ( υ . Εόξ_. 8); 
ήργάζετο ( ύ . Eú£.34)etc. Door G a s t o n C o l i n , die Hupereides 

voor Bude beeft uitgegeven, zijn al deze vormen weer hersteld (Introd. p. 72). Met 
betrekking tot Philostratos wordt Cobet door Jütbner ervan beschuldigd, dat hij ook 
daar de tekst naar klassiek-Attisch spraakgebruik heeft genormaliseerd. Zie 
JUthner p. 85. 

40) Cf. S c h w y z e r Ip.776. 

41) CL S c h w y z e r lp .575 noot 1. 

42) S c h w y z e r lp .688. 

43) Zoals bijvoorbeeld F . A . W o If, wiens resultaten tegenwoordig in het algemeen 
niet meer worden aanvaard - men zie zijn studie van Horneros - maar wiens metho
de doorwerkt tot op de huidige dag. VgL D r e r u p p.33. 

44) Waardering opbrengen voor Duitse geleerden kon hij overigens wel. Zo schreef hij 
aan F r i e d r i c h D ü b n e r : "popularium tuorum candorem et solidam erudinonem 
indefesso labore partam cum Gallorum lepore et festivi tate et sanitate féliciter 
conjungis" ( C o b e t , Philostr. p .84) . Ook voor E m p e r , T h . B e r g k , M e i n e k e 
en Nauck had hij achting. Cf. C o b e t , Brieven p. 491 e n N a b e r , V.T. p.353. 

45) Cf. H o l w e r d a p.439-440. 

46) Bijvoorbeeld door T h e o d o r G om pe r z , die aan zijn ergernis uiting gaf in Die 
Fragmente der griechischen Tragiker und Cobets neueste Manier (1877). Soortge-
lijke verwijten kwamen van L u с i a η M ü l l e r (L. Müller p. 117) en G . B e r n a r d a -
ki в. Deze laatste beweerde dat Cobet van К or a i s had overgeschreven. 

47) C o b e t , AU. 1852 p.9-10. 

48) C o b e t . Brieven p.ХХШ-ХХІ . 

49) C o b e t . Brieven p. 141. 

50) Brief van 23 maart 1842 ( C o b e t , Brieven p.226). 

51) C o b e t . Brieven p.228. 

52) C o b e t , T a r . L e c t . p.458. 

53) Z i e J . E . B . M a y o r p.124. 

54) H o l w e r d a p.437. 

55) Op zijn Specimen over Platoon na. 

56) O. m. de bespreking van Clemens van Alexandrie in Λόγιος 'Ερμης . Zie verder 
de emendaties van Philostratos (p. 140) en Demosthenes (p. І4І). 

57) N a b e r , У.T. р.337. 

58) Dud. 

59) P o l a k , Cobet ρ,403-404. 
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60) VgL p . 165. 

61) N a b e r , V.T . p.350. 

62) P o l a k , Cobetp.416. 

63) L u c í a n M i l l i e r p. 119. 

64) L u c í a n M ü l l e r p.118. 

65) B u r s i a n p.928. 

66) Cf. B u r s i a n p.928-929. 

67) W i l a m . M o e l l . Phil, p . 4 1 . 

68) In Utrecht door V a n H e u s d e , in Groningen door t e n B r i n k en van L i m b u r g 
B r o u w e r . 

69) O o k S i m o n K a r s t e n en С . M. F r a η с к e η hebben steeds voor een " bredere" 
opvatting van de filologie gepleit. Cf. p. 329 en 462. 

70) Zie p . 165.-166. 

71) Staatsblad no 87, par. 5. 

72) Van Herwerden raadde de studenten reeds in zijn inaugurale rede aan, de moderne 
literatuur niet te verwaarlozen (cf. Van H e r w e r d e n p.24 sqq.). Voorts heeft 
hij naam gemaakt als vertaler van Griekse tragedies. Herman Jozef Polak, opvolger 
van Halbertsma te Groningen is behalve Graecus in de geest van Cobet ook een be
langrijk literair criticus geweest. Zijn inaugurale rede handelde over "De aestheti-
sche waardeering der Gneksche letteren voorheen en than¿'(1894). 

73) N.N.B.W. X368. 

74) Cf. V ü r t h e i m , Levenbencht p.24 sqq. 

75) "Oie mit Recht gerühmte Ausgabe von Boissevain" ( L e s k y p.904 Anm.3). 
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H O O F D S T U K IV 

UNIVERSITEIT VAN UTRECHT 

I n l e i d i n g 

Aan de Universiteit van Utrecht was omstreeks 1800 de toestand 
van het Grieks uitgesproken ongunstig. In het midden van de achìtteh" 
de eeuw hadden de Griekse studiën een bloeiperiode doorgemaakt 
onder P e t e r W e s s e l i n g (1692-1764), vanaf 1735 hoogleraar m 
algemene geschiedenis, rechten, exegese van het Nieuwe Testament 
en Grieks . Deze sloot zich in zijn filologische opvattingen aan bij 
Hemsterhuis , met wie hij vóór zijn benoeming in Utrecht a ls hoog
l e r aa r te Franeker nauw had samengewerkt. Zijnuitgaven van Diodo-
r o s (1746) en Herodotos (1763) zijn werken van blijvende waarde. 
Door zijn beminnelijke persoonlijkheid en zijn grote gaven als do
cent won hij veel invloed. 1 ' Hij heeft voor het Grieks twee opvol
g e r s gehad: C a r o l u s S e g a a r (1724-1803) en R i j k l o f M i c h a e l 
v a n G o e n s (1748-1810). Laatstgenoemde is a ls filoloog de be
langrijkste. Zijn hoofdwerk vormt een editie van Porphurios ' 
Περί του εν Όδυσσει'α των Νυμφών άντρου . Daarnaast moe
ten worden genoemd een Diatribe de Cepotaphiis (1763) over het 
begraven in de open lucht door de Ouden, een Specimen Observatio-
num Philologicarum in N.Test , ex Artemidoro (1764) en enkele 
hoofdstukken uit zijn Qbservationes Miscellaneae (1764). In vele op
zichten behoort van Goens tot de richting van Hemsterhuis,bi jvoor
beeld door zijn voorkeur voor het natuurlijke en ongekunstelde en 
zijn verlangen om een dichter zo veel mogelijk uit zichzelf te ver
klaren. Ook was zijn opvatting van de filologie breed. De voor de 
Schola Hemsterhusiana karakter is t ieke belangstelling voor taalstu^ 
die heeft hij echter niet bezeten : hij was op de e e r s t e plaats een 
l i tera i r c r i t i c u s , die tegenover de normatieve rat ionalist ische 
kunstleer van het c lass ic i sme op krachtige wijze de rechten van ge
voel en verbeelding heeft bepleit. Van de andere kant is van Goens 
op vele punten nog een man van de Verlichting, zoals reeds blijkt 
uit de rede waarmee hij in 1766 zijn professoraat aanvaardde. De
ze i s één lofzang op de enorme vooruitgang welke de onvolprezen 
achttiende eeuw op alle gebied heeft gebracht. 2) De filosofische 
inslag, die de klassieke studiën in deze tijd steeds meer krijgen 
komt ook bij van Goens tot uiting, bijvoorbeeld in de opzet van zijn 
Porphuriosuitgave "ut inquiram, qua mente ad explicationem Nym-
phei Homerici Philosophus accesse r i t " . 3) Ook zijn plannen om 
Empedokles uit te geven wijzen in deze richting. Voor zijn artiké*-
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len in de Nieuwe Bijdragen tot opbouw der Vaderlandsche Letterkun
de bediende hij zich van het pseudoniem "le philosophe sans fard". 

In 1778 heeft van Goens als hoogleraar ontslag moeten nemen. 
Zijiheftig optreden tegen allerlei heilige huisjes en zijn geringe 
plooibaarheid hadden teveel weerstanden gewekt. Bovendien stond 
hij door zijn onrechtzinnigheid bij de orthodoxe predikanten in zeer 
kwade reuk. Na zijn aftreden is Utrecht voor de studie van het Grieks 
van geen betekenis meer. Segaar was op de eerste plaats theoloog 
en beperkte zijn colleges over het Grieks tot taalonderwijs aan zijn 
theologische studenten. In 1780 is hij naar de theologische faculteit 
overgegaan. Naast van Goens en Segaar is vanaf 1755 C h r i s t o p h o r 
Saxe (1714-1806) nog als hoogleraar in de letteren werkzaam ge
weest. Met het Grieks heeft hij zich echter nooit beziggehouden : 
zijn interesse ging hoofdzakelijk uit naar de Romeinse Antiquiteiten 
en de epigrafie. Bovendien stond hij volstrekt afwijzend tegenover 
de encyclopedische en wijsgerige opvatting der filologie door de 
Schola Hemsterhusiana, en is hij in zijn wetenschapsbeoefening blij
ven staan op het standpunt der zeventiende-eeuwse polyhistorie, 4 ' 
zoals dat bijvoorbeeld door Fabricius wordt vertegenwoordigd. 5 ' 
Van deze instelling legt zijn hoofdwerk Onomasticon Literarium sive 
Nomenclátor historico-criticus getuigenis af. Het is een enorme 
compilatie van biografische en bibliografische gegevens inzake lite
ratuurgeschiedenis, vanwege de geweldige hoeveelheid feitenmate
riaal ook heden ten dage nog waardevol. β ' 

Zo was omstreeks 1800 dringend verandering gewenst binnen 
de Utrechtse faculteit der letteren. Niet alleen voor het Grieks, 
maar ook voor het Latijn en de geschiedenis, die in de handen der 
beide afgeleefde hoogleraren Segaar en Saxe eveneens een kwijnend 
bestaan leidden. In 1803 is deze verandering opgetreden, toen Se
gaar overleed en Ph. W. van Heusde hem opvolgde. Onder hem is 
een nieuwe bloei begonnen - tot op zekere hoogte ook voor het Grieks. 
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PH. W. VAN H E U S D E 

I L e v e n 

P h i l i p W i l l e m v a n He us de is op 17 juni 1778 te Rotter
dam geboren. Zijn vader Mr. C o r n e l l s v a n H e u s d e (1737-
1809) was te Leiden in de beide rechten gepromoveerd, maar had 
zich later aan de handel gewijd en was lid der stedelijke regering 
van Rotterdam. In 1762 huwde hij met C a t h a r i n a J o s i n a Wybo 
uit Middelburg, uit welk huwelijk drie zonen en vier dochters gebo
ren werden. Philip Willem was de jongste zoon en het op twee na 
jongste kind. 

Op school maakte de jonge van Heusde van den beginne af grote 
vorderingen. Daarom besloot zijn vader hem, ondanks andersluiden
de adviezen, naar het Gymnasium Erasmianum te zenden. Het onder
wijs schijnt er in die tijd niet op bijzonder hoog peil gestaan te heb
ben, 1) maar de rector J o ha η A d a m No de iF'was een zeer be
kwaam man, en hij nam Philip Willem spoedig onder zijn bijzondere 
hoede. Ook nadat van Heusde op 21 december 1794 het gymnasium 
verlaten had, werkte hij, alvorens naar de universiteit te gaan, drie 
jaar onder Nodell' s speciale leiding. Waarschijnlijk is reeds in de
ze periode de basis voor zijn latere ontwikkeling gelegd. Hij las met 
Nodell Horneros, Horatius "grammatice apteque ad pulchri sensum 
acuendum" 3 ' en de tragici; verder moderne auteurs: Molière, Ra
cine, Wieland, Blair, Voltaire en Rousseau. De meeste aandacht 
werd geschonken aan Platoon en Frans Hemsterhuis. Van eerstge
noemde schrijver las van Heusde in het bijzonder Phaidros, Phaidoon, 
Apologie en Sumposion£)Ook bestudeerde hij de wiskunde onder lei
ding van de latere Leidse hoogleraar J a c . d e G e l d e r . 

In oktober 1797 heeft van Heusde zich, vooral op aanraden van 
Nodell, laten inschrijven als student in de rechten aan het Athena
eum in Amsterdam. Hij volgde hier de lessen van Cras in de rech
ten, van van Swinden in de geometrie en fysica en van Wyttenbach 
in de letteren. Over de voortreffelijkheid van de laatste had Nodell 
hem tevoren al veel verteld en van Heusde had er zich dan ook nog
al wat van voorgesteld. 5) Aanvankelijk werden deze hooggespannen 
verwachtingen enigszins teleurgesteld: "Esse inquit Heusdius eum 
putasses probrumhominem et honestum, sed unum de multis, cete-
rum subtristem et severiorem". R) Ook de contacten met mede
studenten waren in het begin wat moeilijk "want de Amsterdamsche 
studenten van dien tijd bepaalden zich meestal tot familiekringen 
waartoe zij behoorden en hadden hunne vrienden onder de zoons van 
stadgenooten".7, Toen Wyttenbach echter van van Heusde' s belang-

http://Jac.de
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stelling voor Platoon had gehoord, ontstond weldra een innige band 
tussen leermeester en leerling, "en de vereering die de leerling 
den leermeester opdroeg, vlamde op tot een waar enthusiasme". ö ' 
Ook kreeg van Heusde meer aansluiting bij zijn medestudenten. In 
de loop van 1798 werd door leerlingen van Cras het dispuutgezel
schap Literarum Studia Amicitiae Vinculum opgericht. Onder de 
eersten die toetraden, was van Heusde. Verder studeerde hij hard, 
las van de antieke auteurs bij voorkeur Platoon en Cicero, en van 
de moderne vooral wijsgeren als Baco, Locke, Descartes. Ook 
maakte hij in deze tijd kennis met Kant. 9) 

In 1799 vertrok Wyttenbach naar Leiden, om de door de dood 
van Ruhnke opengevallen leerstoel te gaan bezetten. Dit was voor 
van Heusde een grote teleurstelling. Hij hield echter regelmatig 
contact met zijn leermeester en gedurende de zomervacantie van 
1799 logeerde hij enige tijd in diens huis te Oegstgeest, waar hij 
kennis mocht nemen van de door Wyttenbach zojuist voltooide en 
nog niet gepubliceerde Vita Ruhnkenii. Onderwijl bleef hij zich in
tensief met Platoon bezighouden. Daarnaast eiste de rechtenstudie, 
waarvoor hij eigenlijk door zijn vader was bestemd, haar deel. De 
colleges van Cras over het natuurrecht en de beginselen van de 
rechtsleer van Hugo de Groot volgde hij met groot genoegen, maar 
de rechtspractijk stond hem tegen. Door toedoen van Cras kwam 
aan deze impasse een einde. Op diens raad stond van Heusde sr . 
zijn zoon toe, zich verder geheel aan de studie der letteren te wij
den en Wyttenbach naar Leiden te volgen. Jû) 

In Leiden heeft van Heusde, behalve bij Wyttenbach, college 
gelopen bij van de K e e s s e l over de Pandecten, bij К1 u i t o-
ver de Statistiek en bij S i e g e n b e e k over de geschiedenis van 
de Nederlandse Letterkunde. In 1801 maakte hij met zijn vriend 
Stratenus een reis van twee maanden naar Parijs. "Doctum illud 
ita dici nequit, si quidem latitare in bibliotheca et impallescere 
chartis a Consilio alienum erat; sed ad honestam oblectationem, 
ad hominum rerumque memorabilium cognitionem, ad sensum 
pulcri acuendum, ad recordationis suavitatem uberrimum fuit".1 1 ' 
Hij maakte verder kennis met de belangrijkste vrienden van Wyt
tenbach in Parijs: Vi H o i s o n , S te C r o i x , L a r c h e r . In ho
ge mate bewonderde hij de kunstschatten der oudheid, aldaar aan
wezig, vooral de standbeelden " aan welke beschouwing hij zich 
niet verzadigen k o n " . 1 2 ' 

In 1803 heeft van Heusde zijn studie in de letteren afgesloten 
door het uitgeven van een Specimen Criticum in Platonem, dat in 
de zomer verscheen. Op 14 september van hetzelfde jaar promo
veerde hij tot doctor in de beide rechten op 21 stellingen. 
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Van Heusde* s benoeming tot hoogleraar in de literarische fa
culteit aan de Universiteit te Utrecht is al geregeld geworden, voor
dat hij goed en wel afgestudeerd was. In Utrecht traden in die tijd 
als hoogleraren voor letteren en geschiedenis op S a x e en S e g a a r , 
resp. 90 en 80 jaar oud en niet meer in staat hun werkzaamheden 
naar behoren te verrichten. Verjonging was dringend nodig, en 
daarom werd aan Cras het verzoek gedaan, iemand op te geven, 
die voor een hoogleraarsantt geschikt was. Cras beval onmiddellijk 
van Heusde aan; hetzelfde deed Jerónimo de Bosch, zodra hij van 
de zaak gehoord had. De invloed van Wyttenbach en de gunstige 
ontvangst van het Specimen Criticum deden de r e s t . 1 3 ' Op 17 ok
tober 1803 werd van Heusde benoemd tot Historiarum Antiquitatum, 
Eloquentiae et Linguae Graecae Professor Ordinarius en op 26 
januari van het daarop volgende jaar hield hij zijn inaugurele ora
tie De antiqua eloquentia cum recentiore comparata 

Op 8 juli 1806 is van Heusde in het huwelijk getreden met 
C h a r l o t t e M a r i a Anna P o m p e y r a . Uit dit huwelijk zijn 
drie zoons en drie dochters geboren, waarvan de oudste dochter 
zeer vroeg is overleden. Van Heusde' s leeropdracht werd in het
zelfde jaar ten gevolge van de dood van Saxe nog uitgebreid met 
Latijnse letteren en Romeinse Antiquiteiten. 

Herhaalde malen is er , soms met zeer veel aandrang, gepoogd 
om van Heusde over te halen zijn leerstoel in Utrecht prijs te ge
ven voor een in Leiden. De eerste keer gebeurde dat in 1807, toen 
bij de ontploffing van het kruitschip de hoogleraar in het Grieks 
J . Lu z a c was omgekomen. Van Heusde ging er niet op in, de 
voordelen, die een benoeming te Leiden met zich meebracht, ten 
spijt. In 1815, bij het ingaan van het emeritaat van Wyttenbach, 
kwam er weer een verzoek. Van Heusde weigerde ook nu; benoemd 
werd Borger. Toen deze op 14 oktober 1820 plotseling stierf "wist 
men niet hoe in het onherstelbaar verlies der Hoogeschool te 
voorzien, tenzij van Heusde zich mögt laten bewegen om Utrecht 
voor Leiden te verlaten? 1-4 ' Het bleef nu niet bij onderhandelen, 
maar men plaatste hem als eerste op de voordracht, vóör D.J. van 
Lennep. De Koning "geheel bekend met van Heusde* s verlangen" 1 5 ' 
benoemde van Lennep, die echter bedankte. De Curatoren van 
Leiden besloten toen van Heusde nogmaals at s eerste op de voor
dracht te zetten en nu volgde 20 februari 1821 de koninklijke be
noeming. Men deed vanuit Leiden alles, om hem deze benoeming 
te doen aanvaarden. Hiertegenover stonden de dringende verzoe
ken van ambtgenoten, leerlingen en vrienden om Utrecht niet te 
verlaten. Deze laatste hebben uiteindelijk de doorslag gegeven; 
van Heusde nam de benoeming niet aan. In Leiden werd Hofman 
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Peerlkamp benoemd; van Heusde bleef doceren te Utrecht. Als dank 
dat hij hen niet had willen verlaten boden van Heusde' s leerlingen 
in Utrecht hem zijn portret in olieverf en een kopergravure aan. 

Door schokkende gebeurtenissen heeft het leven van van Heus
de zich verder niet gekenmerkt. Twee maal heeft hij gedurende zijn 
professoraat de waardigheid van Rector Magnificus bekleed: in 1806-
1807 en 1817-1818. Beide malen hield hij bij het neerleggen ervan 
een redevoering; de eerste keer De vi et efficacia quam ad excolen-
das recentiores gentes antiquae habuerint Literae,de tweede keer 
De pulcri amore. Alleen laatstgenoemde oratie is in druk versche-
nen. In 1816 volgde hij S. Rau op als bibliothecaris der universi
teit, hetgeen hij tot zijn dood is gebleven. In 1836 nam hij een werk
zaam aandeel in de voorbereidingen van het tweede eeuwfeest der 
Academie, en daar prof. Heringa plotseling ziek werd, hield hij de 
plechtige redevoering, die op de eerste dag moest plaats vinden. 
Zijn onderwerp was: De naturali artium et doctrinarum conjunc-
tione. De volgende dag mocht hij het genoegen smaken, zijn oudste 
zoon Johannes Adolf Carel op voorvaderlijke wijze'met de kap tot 
Phil. Theor. Mag. et Litt. Hum. Doctor te bevorderen. 

Drie jaar na deze plechtigheid is van Heusde overleden. Tij
dens een vacantiereis werd hij aangegrepen door een leveraandoe-
ning, waar hij ook vroeger al last van had gehad, en op 28 juni 
1839 stierf hij te Genève. Zijn stoffelijk overschot werd naar Ne
derland overgebracht en bijgezet in het familiegraf te de Bilt (14 
augustus 1839). 

II W e r k e n 

Specimen criticum in Platonem. 

Van Heusde's eerste wetenschappelijke publicatie, het Speci
men Criticum in Platonem is opgedragen aan de Curatoren van de 
Leidse Universiteit, omdat ze hem in de gelegenheid gesteld had
den alle hulpmiddelen van de Bibliotheek te benutten, (p. V-VIII). 
Op p. IX-XXIV leidt de schrijver zijn werk zelf in. Van jongsafaan 
voelde hij zich tot Platoon aangetrokken: "Placebat mihi continuo 
nativa venustas per totam aequabiliter orationem diffusa, nullo ea 
nitens alieno colore,atsua sepraebens simplicitate decoram: quae 
in intimum animi sensum mihi molliter obrepens penitusque se 
insinuane, miro me mulcere voluptatis affectu solebat" (p. IX). 
Bijzonder was hij ook getroffen door de kracht van taal en stijl en 
de voortreffelijk sluitende opbouw der Platonische dialogen die des 
te sterker blijkt, naarmate men er door gezette studie dieper in 
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doordringt (p. Χ). 
Vervolgens maakt van Heusde vol dankbaarheid gewag van de 

stimulerende invloed op zijn studie van Nodell en Wyttenbach, voor
al van deze laatste wanneer hij "Gxaecae linguae, unius uberrimae 
excultissimae atque ad omnes exprimendos animi affectus affectuum-
que variis quoscunque habitus modosque accommodatissimae, Grae-
cae igitur linguae vim, proprietatem copiam, gravitatem elegan-
tiamomnino interiorem quasi indolem ac naturam explicaret" (p. 
XII). Door dit voorbeeld werd van Heusde' s zelfwerkzaamheid ge
prikkeld, waarbij hij zich in de studie van Platoon vooral op het 
emenderen van de tekst wilde toeleggen; hoe storend is immers 
iedere fout in zulk een volmaakt auteur! (p. XII-XIII). Platoon ver
tegenwoordigt het hoogtepunt van de Griekse geest, zowel wat be
treft schoonheidsgevoel als om "divinam naturam inquirere, se 
ipsum animamque suam cognoscere, hujusque universi ordinem 
rationemque perspicere" (p. XEX). Het juist verstaan van een der
gelijk auteur brengt volgens van Heusde grote moeilijkheden met 
zich mee. Behalve kennis der Oudheid en een nauwkeurig critisch 
interpreteren der teksten is ook nodig "ea cogitandi efficacia, eo 
sentiendi acumine ut tanti ingenii et amplitudinem complecti totam 
et vim perspicere penitus queat" (p. XXII). Van Heusde besluit 
zijn voorwoord met het uitspreken van de hoop dat zijn arbeid e-
ventuele misverstanden omtrent Platoon en zijn filosofie zal kun
nen wegnemen. 

Van p. XXV-LX volgt de Epistola van Wyttenbach aan van 
Heusde. 1 ) Hierna komen lofdichten op hem van Jerónimo de 
Bosch, Nodell en H. Collot d'Escury. Het Specimen Criticum 
brengt emendaties op Eutuphroon, Apologie, Kritoon, Phaidoon, 
Anterastai, Theaitetos, Sophistes, Euthudemos, Protagoras, Hip-
pias II, Kratulos, Gorgias, Philebos, Menoon, Alkibiades I en II, 
Laches, Lusis en Politikos. Het werk sluit met enkele nagelaten 
collaties op Sophistes met Cod. Reg. Par. 1812 (p. 139-142) en op 
een gedeelte van Protagoras met Cod. Reg. Par. 3017 (p. 141-142), 
alsmede met een collatie door van Heusde van Minóos, Nomoi en 
Epinomis met de Leidse Codex Vossianus (p. 142-167).. Ook is 
nog opgenomen een "Index auctorum qui illustrantur et emendan-
tur" en een "Index rerum et verborum quae obiter explicantur". 

Om enigszins een indruk te geven van de wijze, waarop van 
Heusde getracht heeft de tekst van Platoon te verbeteren, laten 
wij hier zijn behandeling van enkele plaatsen uit Euthudemos vol
gen, (p. 56 sqq. ). 
"Euthyd.p. 271.С. *0 δε συ έρωτςίζ την σοφεαν αύτοΐν, 
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θαυμάσί ' ω Κρίτων πάνσοφοί άτεχνως, ως εγωγε οΰδ' ί'ΐδειν προ 

'τοΰ οτι ειεν ot παγκρατιασταΐ" τούτω γαρ έστόν κομιδή παμμάχω" 
Ét haec et quae proxime sequuntur, obscura pariter nee satis co-
haerentiá, omni erunt vitio purgata, si οτι minutissima mutat-
ione in υ, τι convertas. Sic Socratis sententiae lumen accenderis, 
ut non dicat quod reddidit Ficinus: "Et hactenus ignorabam equidem 
perfectos athletas esse": sed hoc, quod unum dicere et voluisse 
еиці et potuisse patet: "Sunt omnino sapientissimi; ut ego, quid 
tandem essent qui π α γ κ ρ α τ ι α σ τ α ΐ dicuntùr, antequam his 
conveni, piane ignoraverim.Hi enim, ad omne sunt instructi cert- " 
aminis genus, пес tantum corpore valent et pugno, qua πάντων 
έ σ τ ι κ ρ α τ ε ί ν , s e ( i ingenio etiam atque oratione, qua in judiciis 
certatur, κράτι 'στω sunt". 
P. 282. D. То με,ν εμον π α ρ ά δ ε ι γ μ α - ο ί ο ν επιθυμώ των 
π ρ ο τ ρ ε π τ ι κ ώ ν λόγων ε ί ν α ι . ) Malim: ο'ων επιθυμώ των 
π ρ ο τ ρ ε π τ ι κ ώ ν . # , , , - , „ , 
Sic supra p.278 D. Πρότερον δ εγώ σφωι · ε ν δ ε ι ξ ο μ α ι 
.οίον αύτο ύπολαμ,βάνω, και οΤου αύτοϋ επιθυμώ άκοΰσαι. 
Ëjusdem est formae Rep. V p.459 В. ВаІЗаТ, ω φίλε έ τ α Τ ρ ε , 
ως ара σφόδρα ήμΓν δ ε ι ε ί ν α ι άκρων των 
αρχόντων . Quam formam non intelligens Stephanus 

tollendum censuit ε ί ν α ι . 
Ρ*283.Ε. Είπον αν σοι ε ί ς κεφαλήν, υ, τ ι μαθών, 
μου καί των άλλων καταψεύδη τ ο ι ο ύ τ ο π ρ ά γ μ α . ) 

Cornarius pro μαθών substituendum censet μάτην non 
memor dictionis Atticae τι' μαθών- Quae dictio raro apud Plato-
nem, sed frequenter apud Aristophanem occurrit. Acham. vs. 826 
Ttr) μαθών φαίνεις άνευ θρυαλλι'δος . Vespis Vs. 251. 
Ti δη μαθών, τω δακτύλω την θ ρ υ α λ λ ι δ ' ω θ ε ί ς ; 
Sic item Pluto Vs. 909 Συ; τι' μαθών aliis locis. Propius 
etiam ad nostrum locum accedit Eupolidis illud apud Stob. Sermo
ne IV p. 53. 

Ευθύ γαρ προς υμάς πρώτον άπολογησομαι 
" 0 , τ ι μ α θ ό ν τ ε ς τους ξένους μεν λ έ γ ε τ ε π ο ι η τ α ς σοφούς· 

Vide Interpretes ad Aristoph. Plut. Vs. 909". 
Van Heusde probeert, zoals ook in bovenstaande passage te zien 
i s , de duistere plaatsen op te helderen, door veTgelijking met o-
vereenkomstige passages al dan niet bij andere schrijvers, door 
te letten op het taalgebruik van Platoon, vaak ook door een betere 
onderscheiding van de sprekers in de dialoog. Herhaaldelijk grijpt 
hij, zoals, ook in de aangehaalde passage al een keer gebeurt terug 
op de Latijnse Platoonvertaling van F i c i n u s £ E e n enkele maal 
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wordt een plaats op paleografische gronden geëmendeerd. 

Diatribe in civitates antiguas. 

Dit werk i s verschenen in 1817 in Commentarl i Latini Vol. II 
van de derde klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, maar 
was al een j aa r tevoren gereed. Het bestaat uit v ier hoofdstukken; 

De Antiquarum Civitatum origine (p. 15-27), De Antiquarum Civi-
tatum natura (p. 31-38), Quaestiönes politicae de antiquarum civi-
tatum vigore et lapsu (p.41-60), Animadversiones Politicae de 
Tyrannidi et antiquarum Civitatum interitu (p. 63-92). 

De antieke staat vindt volgens van Heusde zijn ontstaan in 
"communia sac ra" (de Amphiktuonen). De oudste antieke staten, 
zowel de Griekse a ls Rome. zijn naar dit model gevormd. Naast 
de religieuze band gaat e r op den duur ook een "wereldl i jke", "bur-
gelijke" samenhang groeien: deze vormt de grondslag van de civie
le staat . In Rome is de overgang naar de civiele structuur sneller 
in zijn werk gegaan dan in Griekenland. 

In het tweede hoofdstuk spreekt van Heusde over de "vergade
r ing" (contio) als middelpunt bij de Griekse s taat , zoals die van 
Horneros regelmatig optreedt. Nadruk wordt door hem gelegd op 
het Griekse gemeenschapsgevoel, ondanks alle bestaande verdeeld
heid. Grondslag van de staatsinrichting is het Patr iarchaat . 

In het derde hoofdstuk wordt het begrip "stadstaat" aan de or
de gesteld. De stadstaat i s een blijvende gemeenschap: de stad kan 
verwoest worden, de staat blijft. Zij beheers t de par t icul iere be
langen der burgers en houdt door de samenbundelende kracht van 
de wet al les bijeen. Dit in tegenstelling met het Oosten, waar de 
familie de bas is van de maatschappij blijft vormen en zucht naar 
roem gebaseerd is op par t icul iere overwegingen. Een typische ui
ting daarvan is de bloedwraak. In Griekenland en Rome zijn van de
ze opvatting alleen res ten aanwezig (zo bv. in het motief van de 
expeditie naar Tro je , waar het om een persoonlijke belediging 
ging). De staat is e r het beste aan toe "quando in communem sa-
lutem, in communem gloriam incumberent conjunctim omnes c i 
v e s " (p. 55). Dit sluit het bestaan van interne meningsverschillen 
niet uit : zolang het algemeen belang maar op de ee r s t e plaats 
blijft komen, zijn deze niet gevaarlijk. 

Uitgaande van Herodotos V78, 91 en Platoon Politela VIH 564 A, 
365 D schildert van Heusde in het laatste hoofdstuk de verderfelijk
heid van de tyrannie. De Griekse staten gingen ten gronde, toen 
ze na de slag bij Chaironeia onder eenhoofdige Macedonische lei
ding kwamen (p 78). Ook in Rome begint de verwording met het op
komen van de eenhoofdige heerschappij . Terecht beschouwt daarom 
Cicero al les wat e r aan werkelijke kracht tijdens het bewind van 
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Caesar nog te voorschijn kwam als afkomstig uit de republikeinse 
tijd. Dit betekent niet, dat tussen de verschillende tyrannen geen 
graduele verschillen mogelijk zijn. Nero was bijvoorbeeld een veel 
verschrikkelijker tyran dan Peisistratos. Ook kunnen tyrannen wel 
eens spectaculaire dingen tot stand brengen ; hun arbeid is echter 
nooit duurzaam. 

Tot slot van de verhandeling past van Heusde zijn betoog op de 
moderne tijd toe door te herinneren aan de dwingelandij van Napo
leon en aan de gemeenschappelijke inspanning der Europese landen 
om aan zijn macht een einde te maken. 

Initia Philosophiae Platonicae. 

Dit eerste grotere werk van van Heusde is in drie delen ver
schenen. Aan het eerste deel vooraf gaat een uitvoerige brief aan 
F r i e d r i c h C r e u z e r (p. 1 -43). Hierin vertelt van Heusde hoe 
hij door Nodell tot de lectuur van Platoon is gebracht en vervolgens, 
op zeer omstandige wijze, hoe hij in contact gekomen is met Wyt-
tenbach. Uiteindelijk loopt de brief uit op een omvangrijk elogium 
van Wyttenbach met weergave van diverse uitspraken van de grote 
meester. Na hem is de wetenschap in aanzienlijke mate vooruitge
gaan: "Exortum vero est Wyttenbachii aetate novum quoddam jure-
consultorum et vero Theologorum genus, humanum, cultum. Ute
r is perpolitum, quibuscum lubentius quis hodie de Cicerone, de 
Vergilio,de Horatio, de Xenophonte et Platone colloquatur, quam 
illis temporibus cum doctis literatisque plerisque" (p. 40-41). Iets 
dergelijks hebben Scaliger noch Hemsterhuis kunnen bewerkstelligen. 

Het eigenlijke werk begint met een inleiding "de philosophia" 
(p. 45-74) . Haar beginsel is "studium et amor cognoscendi" 
(p. 53-54), welk verlangen naar kennis tevens liefde inhoudt (p. 55 
sqq.). Als doel be schouwe men την όμοι'ωσιν τ~ο θεω, 
mits niet in Neoplatonische zin (p. 59). De wijsbegeerte verving in 
de oudheid voor een belangrijk deel de godsdienst (p. 67 sqq. ). O 
vergaande tot de filosofie van Platoon zegt van Heusde dat deze zich 
vooral gericht heeft op het naspeuren van het schone, het ware en 
het rechtvaardige ("pulcrum, verum, justum"p. 71). Volgens deze 
driedeling zal de wijsbegeerte van Platoon dan ook verder behan
deld worden. Het eerste deel is vanaf p. 96 tot het einde gewijd aan 
de "philosophia pulcri", vooral besproken aan de hand van de 
Phaidros . Eerst wordt de Liefde aan de orde gesteld - haar verde
ling in aardse en hemelse liefde en de ένθουσ (ασι ς die 
de laatste teweegbrengt. Vervolgens wordt gesproken over de "artes 
quae ad pulcri ducunt amorem" (p. 140 sqq. )., waaronder vooral de 
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muziek. Tenslotte wordt de "pulcr i scientia" behandeld (p. 175 sqq.). 
Het tweede deel i s in zijn geheel gewijd aan de "Philosophia Ve

r i " C'sive de mundo ν ο η τ ω " ) . E e r s t spreekt van Heusde "de ve
r i a m o r e " . Deze is de mens van nature eigen (p. 19 sqq. ). Zeer ge
schikt om hem tot ontwikkeling te brengen zijn de }ic. t ευ τ t y.η 
τ éy ν η van Sokrates, en - dank zij hun dramatische opbouw - de 
dialogen van Platoon (cf. p. 142 sqq. ). Met nadruk stelt van Heusde 
"Omnis es t philosophiae principium summum amor ver i " (p. 160). 
Vervolgens behandelt hij de wetenschappen "quae mentem evehunt 
in mundum ν ο η τ ό ν " ; ar i thmet ica, geometr ie , astronomie en 
vooral de dialectiek. Deze laatste wordt zeer uitgebreid besproken, 
met aanduiding van wat Platoon en Aristoteles voor haar ontwikke
ling hebben gedaan. 

Dan gaat van Heusde over tot de κόσμο ς ν ο η τ ό ς zelf en 
geeft een uiteenzetting "de veri α ύ τ ο ΰ τ ο υ δ ν τ ο ι sc ientia", 
hetgeen op de e e r s t e plaats inhoudt een behandeling van de Ideeën
lee r , uitgaande van de mythe van de grot. De Ideeënleer maakt de 
kern uit van Platoon* s denksysteem. Bij de beschouwing van deze 
Ideeën moet men zich, aldus van Heusde, niet op de ee rs te plaats 
afvragen, wat ze zijn, maar wat hun bedoeling i s : " minusque 
quales sint apud Platonem ideae quam, quo spectet philosophi doc
t r ina , quaerendum videtur" (p. 26). Daarop worden ze a ls volgt om
schreven : "Notiones igitur universae sunt, quae nisi ad cogitandum 
judicandumque adhibuerit mens nos t ra , cogitare illa aut judicare 
non potest. Sed aliud etiam eadem voce intelligitur notionum genus, 
earum videlicet quae ad faciendum quid sive informandum neces
sar ia sunt" (p. 26-27). Het zijn typen van het w a r e , die het ons mo
gelijk maken te denken en te handelen ; daarnaast ook idealen, 
π с. ρ α δ ε ί γ μ,:: τ с , die de mens nodig heeft voor het pract i sch 
handelen. Dit laatste is volgens van Heusde aan de Platonische Idee-
en het belangrijkste : "Vitae usum spectat in pr imis haec philosophi 
doctr ina" (p.30). Onderde Ideeën is de Idee van het Goede de hoog
ste (p. 43 sqq. ). Zij is echter niet gelijk te stellen met God. Na
drukkelijk wijst van Heusde er tenslotte op dat de Ideeënleer van 
Platoon iets heel anders i s dan de Metaphysica van Aristoteles 
(p. 61 sqq. ). Aristoteles begint met de objectief- waarneembare 
wereld buiten ons ; Platoon daarentegen met de inwendige wereld 
van het denken, van de ideeën, om vandaaruit de zinnelijk waar
neembare dingen te benaderen. 

Na deze uiteenzetting gaat van Heusde zich bezig houden met 
Platoon' s opvattingen over de zintuigelijke waarneming (p. 138 sqq.), 
vooral aan de hand van Theaitetos. Door middel van de zintuigen 
krijgt de ziel gewaarwordingen van hetgeen buiten ons i s : deze ge
waarwordingen zijn verstoken van wetenschap. Hetgeen de ziel 
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door zichzelf leert kennen, se. de Ideeën, τα δ ν τα , wendt ze aan, 
om wat ze aan gewaarwordingen krijgt te beoordelen : "Affici per eos 
(sensus) animum rebus externis, indeque ejus παθήματα quaedam 
exsistere ; esse autem haec παθήματα scientiae quidem expertia, 
at necessaria tarnen, ut mens iis adhibeat deinceps, quae ipsa.per 
se percepii, i. e. τα ν ο η τ ά , τα δ ν τ α " (p. 162). In de ziel berus
ten de maatstaven, waarmee ze alles beoordeelt, wat haar door de 
zintuigen bereikt. 

De werkelijke wetenschap van het ware is de wetenschap van 
de Ideeën. De godheid bezit deze in volkomenheid : de mens streeft 
er voortdurend naar, zijn leven is een "infinita ad veritatem pro-
gressio" (cf. p. 223). 

Van Heusde wijst er tenslotte nog nadrukkelijk op, dat zowel 
het onderzoek van het schone, als van het ware, een pedagogische 
functie heeft, nl. om de mens te brengen tot de waarheid van de 
Ideeën. Filosofie is πα tóe t'a : Omkering van de mens tot het 
ware. 

Het derde deel van de Initia houdt zich bezig met de "Philo-
sophia justi", alsmede met Platoon' s opvatting over de goden. Eerst 
wordt de rechtvaardigheid in engere zin behandeld, wat is zij , en 
in hoeverre kan zij samengaan mét geluk. In verband met dit laat
ste brengt van Heusde Platoons opvatting van de Staat ter sprake. 
Om recht en billijkheid te verzekeren zijn de mensen er toe overge
gaan, staten te stichten (cf. p. 53 sqq. ) vooral gedreven door "indi-
gentia" (p. 55) : slechts gezamenlijk kan men zich de noodzakelijke 
levensbehoeften verschaffen. Ter bescherming der staatsgemeen-
schappen zijn wachters nodig "qui tam humanitate (t. o. v. hun me
deburgers), quam fortitudine (tegenover vijanden) excellant" (p. 60). 
Hiervoor is een goede opvoeding vereist : zij moeten niet alleen 
door muziek en gymnastiek, maar ook door filosofie en vooral dia
lectiek worden opgeleid tot het ware. De staten zullen pas goed zijn 
ingericht, als er wijsgeren aan het hoofd staan. 

Op de tweede plaats worden de deugden aan de orde gesteld, die 
volgens Platoon de oorzaak vormen van een gelukkig en goed leven 
(p. 92 sqq. ). Eerst weer op de staat toegepast : waarin bestaat bij de 
staat de volmaaktheid. Een staat is volmaakt, als hij wijs, dapper, 
matig en rechtvaardig is. De wijsheid vinden we belichaamd in de 
bestuurders, de dapperheid in de wachters, de matigheid in alle 
burgers. Van rechtvaardigheid is sprake, als alle standen harmo
nisch samenwerken en iedere burger doet, wat hij moet doen. . 

Dezelfde deugden, die wij bij de volmaakte staat aantreffen, 
vinden wij ook bij de volmaakte mens, "want de standen in de staat 
zijn de deugden in het groot". 3 ' Aan de bestuurders uit de staat 
beantwoordt in de individuele mens de rede ( το λ ο γ ί σ τ ι κ ό ν ) 
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aan de wachters de moed ( το θυμοε ι δε ς)βη aan de handwerks
lieden de begeerte (το έ π ι θ υ μ η τ ι κ ό ν ) .Uit het λ ο γ ί σ τ ί κ ό ν 
komt de wijsheid voort, uit het θ υ μ ο ε ι δ έ ς de moed en uit het 
έ π ι θ υ μ η τ ι κ ό ν de matigheid. Wanneer al deze deugden onderling 
harmoniëren, heerst er rechtvaardigheid in de ziel. 

Volgens van Heusde is staatkunde bij Platoon zeer nauw ver
want met ethica. Platoon' s Politeia is dan ook op de eerste plaats 
een ethisch werk, waarin het wezen van de staat aan een onderzoek 
wordt onderworpen "met het doel een beeld te geven van den mensch 
en aan te toonen, hoe de rechtvaardigheid in hem heerscht". 4 ) 

Tot slot van zijn werk besteedt van Heusde nog enige aandacht 
aan Platoon' s opvattingen over het wezen van de godheid en het god
delijke. De godheid is goed, onveranderlijk en waar. Zij is niet te 
vereenzelvigen met de Idee van het Goede, maar heeft wel met het 
oog hierop gevestigd de wereld uit de ruwe, ordeloze materie ge
vormd. Aan haar gelijk te worden is het doel van de wijsbegeerte, 
zoals Platoon die opvatte. Eens verkeerde de mens temidden van de 
goden ; nu verkeert hij in de wereld van dwaling en uiterlijke schijn ; 
door de kracht der liefde, die in hem nog aanwezig i s , kan hij door 
de wijsbegeerte terugkeren naar de wereld der Ideeën en der waar
heid. 

Characterismi Principum Philosophorum Veterum. 

Behalve de Initia Philosophiae Platonicae zijn van van Heusde' s 
grotere werken ook de Characterismi Principum Philosophorum 
Veterum voor het Grieks van belang. In dit'in 1839 verschenen werk 
heeft hij een karakterisering willen geven van de filosofie van Sokra-
tes . Platoon en Aristoteles, uitlopend op een synthese. Het schijnt 
zijn bedoeling te zijn geweest, ook de rest van de Griekse wijsbe
geerte t. z. t. op soortgelijke wijze te bespreken, 5 ) maar zijn 
dood heeft de uitvoering van dit plan verijdeld. 

In de Characterismi wordt op p. 1-87 gesproken over Sokr a -
t e s . Nadat van Heusde eerst een overzicht gegeven heeft van de 
testimonia over hem bij Aristophanes, Xenophoon, Platoon en late
re schrijvers, noemt hij als een van Sokrates' meest kenmerkende 
eigenschappen de zelfbeheersing : "Abstinendo omnino et sese coer-
cendo vita Socratis fere tota continebatur" (p. 38). Zijn leer "ho
minem. . . . spectat maxime, ut, quemadmodum sit ad virtutem et 
honestatem adducendus, teneamus" (p.45). Hij ging hierbij op de 
eerste plaats uit ал het γνώθι σ ε α υ τ ό ν . Sokrates is 'de 
eerste geweest, die de wijsbegeerte uit de hemel heeft teruggeroe
pen en heeft aangepast "hominum moribus gravissimisque civitatis 
rebus" (p. 47). De invloed van Sokrates op het nageslacht is zeer 
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groot geweest, maar zijn meest echte leerlingen zijn Xenophoon en 
Platoon : Xenophoon".... quidem sic se ad Socratis effigiem infor-
mavit ut ingenium moresque doctoris in ipsius cogitandi sentien-
dique ratione paterent : quod scriptis suis omnibus probavit nobis" 
(p. 51). Platoon heeft zich weliswaar ook op andere bronnen geihspi-
reerd, maar is toch eveneens "ingenio doctrinaque Socra t icus . . . . 
philosophus" (ibid. ). Wat het verschil in weergave van de Sokrates-
figuur door Platoon en Xenophoon betreft, haalt van Heusde met in
stemming de uitspraak van Wyttenbach aan dat door Xenophoon 
"imago est Socratis vere et egregie expressa, sed imago : in Plato
ne est ipse Socrates, nisi materia, certe forma et ratione ; spirat, 
movetur, agit, loquitur, legentem animât, et in actionis societatem 
inducit" (p. 54-55). e ) Platoon is eigenlijk mimograaf : hij laat 
ook de minder gunstige kanten van Sokrates zien "ut hominem in eo 
agnoscamus natura libidinosum et voluptuarium" (p. 55). Platoon 
beeldt Sokrates uit als een mens, aan wie niets menselijks vreemd 
was ; Xenophoon schreef als de apologeet van Sokrates. 

Als belangrijkste oorzaak van de animositeit van Aristophanes 
tegenover Sokrates beschouwt van Heusde de nieuwheid van diens 
ideeën en optreden : "unus videbatur Socrates res novas moliri" 
(p. 70). Een ander bezwaar tegen Sokrates was, dat hij inging tegen 
"omnemdicendi artem, quae non proxime esset cum virtutibus ас 
justitiae studio conjuncta" (p. 71), hetgeen zijn populariteit niet ten 
goede kwam. Verder maakte de afkeer van de wijsbegeerte bij de 
grote massa Sokrates tot een geschikte figuur om in de comedie te 
worden bespot, (p. 73-74). 

Ondanks dit alles is Aristophanes in bepaalde opzichten als een 
"prodromus" van Sokrates en Platoon te beschouwen (cf. p. 75). Ook 
hij trachtte het Atheense volk zedelijk te verheffen, zoals op talrij
ke plaatsen in zijn stukken blijkt. Platoon heeft wat betreft taal, 
dramatische levendigheid en typeringsvermogen veel aan de come
die te danken (p. 76-77). Het grote verschil is echter ; "civitatis 
unice caussam Aristophanes spectabat, humanitatis vero insuper, 
et maxime quidem, Socrates" (p. 78). Sokrates wekte, door zijn 
onophoudelijk vragen naar de essentie van het goede, rechtvaardige 
etc. de indruk, dat de directe belangen van de staat voor hem slechts 
secundaire betekenis hadden. Voor zijn ware bedoelingen had men 
in die tijd nog geen oog. 

Samenvattend beschouwt van Heusde Sokrates (conform Apolo
gie 30 D-31 A) als "vates" en "propheta", als voorloper van het 
Christendom en wegbereider van een nieuwe wijsbegeerte ; "Nam 
fuit ille reapse turn religionis novae turn novae ad instruendam ju-
ventutem philosophiae, quam Plato post eum explicuit et fundavit, 
vates ас vindex, idemque ad vitam inducendam veluti viam stravit" 
(p. 86). 
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De rest van het boek wordt ingenomen door "Disquisitiones 
criticae de Platonica et Aristotelica philosophia". Uit deze titel 
blijkt al, dat van Heusde tussen beide wijsgeren nauw verband 
wil leggen, hetgeen ook blijkt uit de titels der laatste drie hoofd
stukken nüjOS02hiji£_Platonicae_et_Ari£^ (p. 198), 
Philosophiae Platonicae et Aristoteleae recte conjungendae ratio 
(p. 209), Philosophiae Platonicae et Aristoteleae rite conjunctae 
praestantia (p. 219). 

Bij de behandeling van Platoon wijdt van Heusde eerst uit o-
ver de literaire betekenis van zijn werk (" iudicium de oratione et 
scribendi genere Platonis" p. 99 sqq. ). Hij beschouwt hem als 
"mimographus" en "dramatis philosophi inventor" (p. 99). De vorm 
van zijn oeuvre heeft in diepgaande mate de invloed ondergaan van 
Aristophanes en de mimencüchter Sophroon; zoals de mimen het 
dagelijks leven uitbeelden (vgl. bijvoorbeeld de Adoniazousai van 
Theokritos), zo beelden Platoons dialogen veelal uit "publicam 
Sophistarum vitam- ïkriter autem in iis Sophistas et dicentes et 
agentes cemimus: in primis Socratem, ubi interrogandi doctis-
simorum disertissimorumque virorum placita réfutât" (p. 102). 
De latere dialogen zijn meer "dramata": "In Politia procedentibus 
sermonibus sensim sensimque magis veluti nodus adstringitur ut 
nesciamus quem exitum habitura res sit" (p. 103); zo ook in Phaidoon. 
De personen uit de dialogen worden ons levendig en suggestief 
voor ogen gesteld, evenals in het drama. Ook in de stijl van Pla
toon blijkt dat hij is een "mimorum dramatumque philosophorum 
s c r i p t o r . . . . non orationum" (p. 110). Dionusios van Halikarnas-
sos heeft bij zijn critiek op Platoons stijl hier onvoldoende reke
ning mee gehouden. 

De eigenlijke critische bespreking van Platoons wijsbegeerte 
richt zich achtereenvolgens op Platoon als "artium et disciplina-
rum instaurator" (p. 123), "philosophiae moralis stator" (p. 128), 
"politicae philosophiae conditor" (p. 132), "novae philosophiae 
auctor" (p. 135). Gewezen wordt op de ontwikkelingsgang, die in 
zijn dialogen te bespeuren valt (van "erotisch" naar "speculatief") 
(p. 114 sqq. ). Platoons filosofie is op de allereerste plaats een 
πα ι δ ε t'a : "verissimam hominis institutionem quae. . . . 
Simplex ipsa uno eodem tenore procedens, omnibus artibus ac 
disciplinis vim inderei ad recte excolendum hominem suscitan-
dumque in eo ac moderand um quidquid haberet divinum"(p. 122-
123). Zij is ook de bevestiging van de door Sokrates begonnen 
"moralis philosophia" (p. 123). Zeer belangrijk is daarom de eth
ica voor Platoon: de εν bei a in het Sumposion is een ε ν δ ε t' α 
op zedelijk gebied (p. 129) en bij de Politela "illud in bisce fingen-
dis spectavit potissimum ut felicem esse probaret, justum homi-
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nem, etiamsi pessime ab injustis hominibus haberetur, et videre-
tur adeo injustus: contra injustum hominem, quamvis laudaretur 
ab omnibus et Justus videretur, adeo infelicem esse"(p. 132). Pla
toon's filosofie is dus, behalve een "philosophia veritatis", opvoe
dend tot het ware inzicht (cf.p. 126 sqq.) ook vooral een ethisch 
gerichte wijsbegeerte. 

Tot slot van dit onderdeel geeft van Heusde weer een samen
vattend oordeel over Platoon's wijsbegeerte (p. 139 sqq.). Deze 
is "sublimis . . . . ut nullius facile philosophi sive veteris sive re-
centioris aetatis" (p. 139). Toch bevat zij wel enkele minder gun
stige kanten. Bij de "dialectische" dialogen is het Platoon wel eens 
overkomen "ut neglegeret plane divinum de semet ipso cognoscendo 
praeceptum, totumque se inanibus, quas vocamus, speculationibus 
traderet" (ibid.), bv. in de Philebos, Parmenide s en Sophistes. 
Een andere fout van Platoon is , dat hij soms datgene "quod in ideis 
perfectum cemebat", ten onrechte en op onjuiste wijze overdroeg 
op het dagelijks leven, met het gevolg dat "ejus philosophia rerum 
humanarum conditioni non esset congrua" (p. 142). Sterk spreekt 
dit in Platoon's staatsopvatting, zoals die in de Politela is neerge
legd ( bv. bij het gemeenschappelijk vrouwenbezit). Tenslotte 
draagt de Platoonse wijsbegeerte weinig of niets bij tot de kennis 
van de natuur (p. 144-145). 

Zeer duidelijk spreekt in de Platoonse wijsbegeerte " Socrati-
cae philosophiae ratio" (p. 145); " . . . . constat omnino, Socratis 
philosophiam per Platonem maxime et commendationem et vero 
auctoritatem accepisse; sed debuit haec eidem alia etiam et longe 
graviora. Effecit enim Plato, ut via et ratione proceder et, ut ar-
tibus et disciplinis, ipsi adeo morali et politicae disciplinae veluti 
vitam inderet, quin etiam, ut posteris esset cum Graecis tum Ro
manis religio purior" (p. 146). De filosofie van Platoon is een 
sublimering van die van Sokrates. 

De derde grote wijsgeer A r i s t o t e l e s wordt achtereenvol
gens beschouwd als "naturae observator" (p. 153), "doctrinarum 
instaurator" (p. 157), "historicus et criticus" (p. 160), "novae 
dialecticae auctor" (p. 163), "metaphysicae conditor" (p. 166). 

Het karakter van Aristoteles is niet als dat van Ріаіооп^ое-
ticum, sed acre, sed subtile, sed facúltate rerum explorandarum 
et discernendarum eximia quadam et propemodum singulari ac 
divina praeditum" (p. 149-150). Daarom trok hem de dialectische 
kant van de wijsbegeerte van Platoon meer aan dan de poëtische. 
Omdat wat van zijn werken over is , op het gebied van de dialec
tiek ligt, kunnen we ons over stijl en literaire gaven van Aristo
teles geen juist denkbeeld vormen: " dictio est subtilis, sana 
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et accurata, non vero elegans . . . . a Piatonis suavitate atque elegan-
üa abhorrens" (p. 151). Sterk is bij Aristoteles - evenals bij de Stoa-
de "novarum vocumfingendarum studium" (ibid. ). Van Heusde is 
hier niet bijzonder mee ingenomen: "Aristotelicae autem innovationes 
itemque Stoicae ab ipsa linguae Graecae ratione et consuetudine ab
horrent magnam partem magisque illis corrupta est, quam locuple
tata" (p. 151-152). 

De grote verdienste van Aristoteles als "doctrinarum instaura-
tor" is dat hij ze "hunc in modum instruxit, ut sua singulae optima-
que ratione colerentur" (p. 157). Tevoren behoorden de wetenschap
pen zonder meer tot de filosofie. Hij heeft ook in principe een we
tenschappelijke methodiek vastgelegd: "Aristoteles . . . verissimas 
discemendi conjungendique leges constituit; turn vero methodum in-
duxit qua et disputaretur de doctrinis et scriberetur" (p. 158) 
"Ille definiendi dedit praecepta, ut ne temere vagaretur oratio, sed 
qua de re sermo esset, constaret: descripsit, quemadmodum res 
de quibus ageretur, in partes distribuerentur, nee miscerentur dis
putando scribendoque omnia: ùnde norma exstitit disserendi" (p. ISS
I S I . 

Tevens is Aristoteles de eigenlijke grondvester van de logica 
en metafysica (p. 163 sqq. ). 

Op p. 170 sqq. geeft van Heusde ook van Aristoteles een samen
vattende beoordeling: ' . ' . . . . in physicis ille rebus praecipue versa-
tus, indeque a puero orsus, mundum moralem nee ipse cognoscere 
interius nee nobis patefacere potuit: obscuravit eum adeo, quam 
illustravit, magis" (p. 170). Doordat hij de zedelijke wereld op de
zelfde wijze benaderde als de natuurverschijnselen, kon hij zich 
deze niet anders voorstellen dan als iets dat was ύπερ τα φυσι κά. 
De deugden leidde hij niet af uit een de mens van nature eigen ver
langen naar schoonheid, waarheid en rechtvaardigheid. Hij beperk
te er zich toe de mensen enkel in hun uiterlijk leven en handelen 
gade te slaan en kwam daardoor niet verder dan dat "virtutes esse 
diceret inter duo extrema medias" (p. 172). Dit is "elegans sane 
animadversio . . . . philosophum vero qui ipsum penitus cognoscere 
hominem studeat, non referunt" (ibid. ). Over de onsterfelijkheid 
van de ziel heeft hij dan ook geen duidelijke uitspraak gedaan, (ibid. ). 
Weliswaar heeft hij de kennis van de menselijke geest niet verwaar
loosd ( " . . . Hominem omnino Aristoteles ut natura cogitantem et 
ratiocinantem observavit" p. 174) maar voor alles blijft hij 
gericht op de zichtbare wereld (p. 176). 

De vergelijking tussen Platoon en Aristoteles begint van Heusde 
met een overzicht van de geschiedenis van hun respectievelijke 
stelsels. ^ ' Daarbij wijst hij er op dat "nos Europaei natura 
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ingenioque magis Aristotelici quam Platonici sumus"(p. 198). Daar
om is Platoon voor ons vaak moeilijk te begrijpen. 

Zuiver op zichzelf gezien voldoet geen van beide stelsels volle
dig . De wijsbegeerte van Aristoteles mist "praecepta ad 
vitam instituendam recte, turn praecipue ad puriorem assequendam 
religionem idonea" (p. 215). Ook de filosofie van Platoon is op zich 
zelf niet genoeg: "Extemus nobis mundus non minus quam internus 
cognoscendus est. Nati non solum ad nosmet ipsos explorandos 
sed pariter etiam ad rerum naturam cognoscendam sumus" (p. 217). 
De systemen van Platoon en Aristoteles moeten elkaar aanvullen 
voor de "philosophia theoretica" neme men Platoon, voor de "phi-
losophia naturalis" Aristoteles als voorbeeld (p. 220-222). 

ΠΙ P e r s o o n 

Voor practisch al degenen, die met van Heusde in aanraking 
zijn geweest en zich daaromtrent schriftelijk hebben geuit, is de 
meest opvallende trek van zijn karakter zijn goedheid, beminnelijk
heid en hulpvaardigheid geweest. Van Heusde was de man, wiens 
humaniteit spreekwoordelijk was geworden. In de omgang was hij 
aangenaam, vriendelijk en openhartig, waardoor hij op degeneri, 
met wie hij in contact kwam, veelal een sterke aantrekkingskracht 
uitoefende. Van nature zag hij niet gemakkelijk de slechte kanten 
van de mensen: zo lang hij nog iets goeds in hen aantrof, kon hij 
hen niet verachten. 1 ' Van polemieken en strijdschriften had hij 
dan ook een hartgrondige afkeer; alleen in 1837 heeft hij zich door 
het geschrift van Groen van Prinsterer De maatregelen tegen de 
afgescheidenen, aan het staatsrecht getoetst tot een repliek laten 
verleiden. 

Van Heusde is, behalve om zijn goedhartigheid en beminnelijk
heid, door hen, die hem kenden, ook geprezen om zijn fijn gevoel 
en be scheidenheid. Deze laatste eigenschap blijkt ook objectief 
zeer duidelijk uit het feit, dat van Heusde in de Praefatio van de 
nieuwe, door hem vervaardigde catalogus der bibliotheek, uit
voerig spreekt over de reorganisatie hiervan, zonder zijn eigen 
aandeel in dit werk te noemen. Door twee Rectores Magnifici 
is hier later uitdrukkelijk opgewezen. 2 ) Het is dan ook gemak
kelijk te begrijpen, dat van Heusde bij al degenen, met wie hij 
in aanraking kwam zeer gezien was. Behalve op de tijdgeest 
steunt ook voor een belangrijk deel op deze persoonlijke good
will het grote succes van zijn leerstellingen. 
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IV Onderwijs 
Het optreden van van Heusde als academisch docent schijnt van 

de aanvang af een uitgesproken succes te zijn geweest. Weliswaar 
was bij zijn komst de toestand van het literaire onderwijs zo, dat 
iedere verandering een verbetering moest betekenen. Dat de verbe
tering echter in zo korte tijd tot stand werd gebracht, was zeker 
ook toe te schrijven aan de capaciteiten van de pasbenoemde hoog-
leraai . Op de eerste plaats stelde hij wetenschapsgebieden aan de 
orde, welke lange tijd practisch braak gelegen hadden als het Grieks 
en de geschiedenis.1 ' Verder maakte zijn groot enthousiasme voor 
de wetenschap en zijn ongemeen innemende persoonlijkheid direct 
grote indruk op zijn gehoor, dat in dit opzicht niets gewend was. 
Bovendien toonde zijn onderwijs reeds in het begin een duidelijke 
gerichtheid: van de aanvang af wilde van Heusde, zij het nog niet in 
zo* η uitgesproken vorm als later, de beginselen van de Platonische 
filosofie opsporen, om ze op de moderne tijd toe te passen. 2 ) Hij 
werd bezield door de drang eenheid te vinden in de verscheidenheid 
van kunsten en wetenschappen: "Ingenium quoddam philosophum in 
novo praeceptore inerat, quo plus aliis videret, cuius ardore alios 
incenderet, cuius acumine auditores concuteret, cuius elegantia 
omnes alliceret, omnes placeret". 3 ) Later zal deze eenheid in 
zijn wijsgerig hoofdwerk De Socratische School definitief worden 
omschreven en verantwoord. 

Ook van de wijze, waarop van Heusde zijn colleges voordroeg, 
schijnt een bijzondere bekoring te zijn uitgegaan. Hij had een "on
beschrijfelijke bevalligheid van voordragt, een zachte innemende 
stem, waarbij de gansche adel eener edele ziel zich afspiegelde in 
zijn minzaam oog. Hij was bezield door een heilige geestdrift voor 
al wat waar en edel en schoon en goed was". 4 ' 

Bij zijn benoeming tot hoogleraar in 1804 kreeg van Heusde het 
onderwijs toebedeeld in Griekse letteren, Griekse antiquiteiten en 
algemene geschiedenis. Na de dood van Saxe in 1806 kwamen hier 
het" Latijn en de Romeinse Antiquiteiten nog bij. In 1815 werd zijn 
oudleerling A. van Goudoever, op dat moment rector te Zwolle, 
naast hem tot hoogleraar benoemd, die het onderwijs in deze vak
ken van hem overnam. 

Wanneer we ons nader bezig gaan houden met de inhoud van 
het door van Heusde gegeven academisch onderwijs, moet voor ons 
doel op de eerste plaats worden nagegaan, welke Griekse schrij
vers vooral op zijn colleges werden behandeld. Uit de series blijkt 
dan dat het meest aan de orde werden gesteld P l a t o o j i , P l o u t a r -
c h o s . H o r n e r o s , H e r o d o t o s en Xe η oph o o n . Over eerst
genoemde gaf van Heusde college in 1812-· 13 (Phaidoon), 1817-' 18 
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( i d . ) , 1818-' 19 (Kritoon), 1819-'20 (Sumposion), 1826-,27) 1827-
'28, 1829-' 30 (Phaidoon), Ш О - ' З ! (Gorgias), Ш Ь ' З г (G orgia s 
en Sumposion), 1834- ' 35 (Sumposion), 1837- ' 38 (Phaidoon), 1838-
'39 (Sumposion). P l o u t a r c h o s vinden we op de series in 1805, 
1807, (Demosthenes) 1808 (id.), 1809 (Cicero), 1810 (id.), 1813 
(id.), 1815 (Demosthenes), 1824 (Gracchus), 1828 (Demosthenes), 
1830 (Cicero), 1832 (Perikles), 1839 (Brutus), H o r n e r o s werd be
handeld in de collegejaren 1804-'05, 1815-'16 (Ilias), 1816-· 17 
(Odyssee), 1817-48, 1818-· 19 fioca selecta"), Ш Ь ' г г , 1822-
' 2 3 , 1827- ,28, 1828-,29 (Ilias), 1838-,39 (cursorisch). X e n o -
p h o o n staat op de series in 1804, 1811, 1819, 1820, 1821, 1822 
(Kuroupaidie), 1824, 1826. In de eerste jaren van zijn hoogleraar
schap heeft van Heusde ook nog veel college gegeven over het Nieu
we Testament : van 1804 tot 1811 staan ieder jaar de Handelingen van 
de Apostelen op het programma, in 1811 en 1815 het Evangelie van 
Lucas, in 1818, 1819, 1820, 1821 en 1822 losse fragmenten. 

Andere Griekse schrijvers, die van Heusde op college heeft 
behandeld zijn S o p h o k l e s (1806 en 1814 Antigone, 1820 Oidipous 
Turannos, 1822 en 1836 Antigone), E u r i p i d e s (1819 Iphigeneia 
in Aulis, 1823 Medeia, 1825 Phoinissai, 1831 loon), D e m o s t h e 
n e s (1821, 1822, 1828, 1835, steeds de Kransrede), T h e o k r i -
t o s (1805, 1818, 1823, 1826), L o u k i a n o s (1815, 1816, 1817, 
1827), A r i s t o p h a n e s (1816, Ploutos, 1827), H e s i o d o s (1820, 
1825), P o l u b i o s (1811, 1838). "Moeilijker" auteurs als T h o u -
k u d i d e s , A i s c h u l o s e n P i n d a r o s schijnt van Heusde op col
lege nooit te hebben behandeld. 

Drie jaar na zijn benoeming, in 1807, begon van Heusde met 
een privaatcollege voor literatoren, dat op de series als volgt aan
gekondigd werd : "Caeterum die Mercurii hora vespertina VII fami
liari collocutione altera hebdomade iterabuntur lectiones Plutarcheae 
et explicabitur poëta Graecus; altera repetentur lectiones latinae, 
stili exercitatio instituetur et legetur poëta Latinus". Het volgend 
jaar lezen we : "Caeterum iterandis lectionibus Plutarcheis et legen-
do poetae Graeco alternis hebdomadis lubenter vacabit", hetgeen 
tot 1815 de formule blijft ; alleen wordt vanaf 1810 de "poeta Grae
cus" nader gespecificeerd tot "Homerus". Waren dus de eerste pri
vatissima blijkbaar vooral aan Ploutarchos en Horneros gewijd, na
derhand is in hoofdzaak Platoon behandeld, vandaar dat het college 
de bijnaam "Platonicum" kreeg. Hier kon van Heusde voor een se
lecte groep studenten zijn gaven het meest volledig tot zijn recht 
doen komen: "Wie, die het geluk had, die samenkomsten bij te wo
nen, herinnert zich niet nog langdurig, en na van Heusde' s dood 
meer dan ooit, de uren, voor sommigen de gewichtigste huns levens, 
waarin hart en geest zich voor wetenschap, vriendschap, iederen 
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goeden indruk, van zelve openden, en allen in bewondering en geest
drift voor den man ontvlamden, die zulke gevoelens op te wekken en 
gaande te houden wist?". 5 ' Op deze bijeenkomsten werden vooral 
moeilijker stukken uit Platoon besproken : bv. uit Phaidoon, Politeia, 
Nomoi of Timaio s, waarbij werd uitgegaan van de interpretatie van 
de tekst, maar meestal de Sokratisch-Platoonse wijsbegeerte zelf 
ook spoedig ter sprake kwam :"donec in praestantissimas sententies 
delatus de naturae humanae facultatibus, de hominis ad veritatem 
conversione, de immortalitatis sensu studioque, de ομοιώσει 
θεω κατά το δ υ ν α τ ό ν , donee in ea omnia incidens quibus 
praeclariora antiquitas non tulit, το συμφι λολογεΤν ad 
το σ υ ν ε ν θ ο υ σ ι α ν eveheret". R У 

Behalve de "verplichte" colleges over Grieks, Latijn (van 1806-
1815), antiquiteiten en geschiedenis gaf van Heusde nog over een zeer 
groot aantal andere zaken onderricht. Hiertoe behoorden o. a. Histo
ria Literaria (reeds in 1809-1810), Historia politica et litteraria 
gentium Europae recentiorum (1816-1817), Historia humanitatis 
( Ш г - ' г З , Ш Т - ' г в , 1834-'35), Introïtus in scripta etphilosophiam 
Piatonis (1823-· 24), Historia litteraria Graecorum (1823-'24), His
toria litteraria gentium recentiorum (1828-*29, ISSS-^ó), Historia 
litteraria cum historia philosophiae conjungenda (1832-*33), Ency
clopaedia universa e prineipiis dueta philosophiae Platonicae (1830-
' 3 1 , 1831-*32), Historia artium cum apud alias gentes antiguas 
tum maxime apud Graecos (1824-'25). Bij dit laatste college willen 
wij een ogenblik stilstaan. Van Heusde begint met een omschrijving 
van het doel van de kunst. De definitie van Batteux : "navolging van 
de natuur" is niet voldoende : als er nl. alleen maar van navolging 
sprake i s , hoe kan de kunstenaar de natuur dan overtreffen? Voor 
een juiste waardebepaling moeten we terug naar de oudheid: "Ines
se viderunt antiqui ingenio hominum sensum studiumque perfect!, 
quo ducti formas quasdam rerum perfectas omnique numero abso^ 
lutas fingerent, easque imitando exprimere studerent, unde artium 
exstitere monumenta, quae formas illas sive ideas (idealen) expri
mèrent" (p. 5). 7 ' In zijn definitie van het schone sluit van Heusde 
zich aan bij F. Hemsterhuis in de Lettre sur la sculpture ; "pulcrum 
contineri statuii simplicitate sive unitate summa in summa varie-
tate" (p. 7). Het schone is niet absoluut : "sed referri ad hominis 
cujusque et gentis sensum" (ibid. ). Vervolgens wordt na een kort 
overzicht der Egyptische, Babylonisch-Perzische en Phoenische 
kunst de Griekse beeldhouw- en schilderkunst besproken. 

Aanvankelijk placht van Heusde de collegestof te dicteren, zo
als in die tijd algemeen gebruikelijk was. θ ) Later bracht hij 
hier verandJering in, het eerst bij de interpretatiecolleges. De zelf
werkzaamheid van de hoorders leidde hier vanzelf tot vragen en 
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verbeteringen en zodoende tot een vrijere voordracht. Op den duur 
voerde van Heusde die ook op de andere colleges in ; geheel afschaf
fen deed hij het dicteren echter niet.Zijri practische beheersing van 
het Latijn was zeer goed: "Ejus Latinitas jucunda auditu, intellectu 
facilis erat. Vix putasses eum peregrino sermone uti".9 ) 

Iets nader willen wij 'ingaan op die colleges, welke min of meer 
rechtstreeks op de Griekse filologie betrekking hebben. Bij de inter
pretatiecolleges over Griekse schrijvers "bepaalde hij zich niet uit
sluitend bij grammaticale uitlegging en goede vertaling, maar drong 
in den geest der ouden diep in ; had gestadig aanmerkingen en gaf al
tijd wenken, welke den geest der tijden en het karakter der ouden 
leerden onderkennen".10 ' " voor van Heusde waren de schrij
vers nooit middel om taalmannen te vormen, maar de taal was hem 
de sleutel, de gouden sleutel, om de heerlijke producten te doen 
kennen en daardoor de oudheid zelve te leeren kennen, opdat zij ha
ren be schouwenden en ver lichtenden invloed op onze tijdgenooten 
niet mögt verliezen". 11 ' In diverse bewaarde collegedictaten vin
den we dit heel aardig bevestigd. Een college over Phaidoon van Pla
toon uit 1812-1813 1 2 ) begint met een kort overzicht van het leven 
van Platoon, dan wijdt van Heusde enige aandacht aan de dialoogvorm 
"qua forma ut nihil in scribendo difficilius, ita in legendo nihil sua-
vius", en de voortreffelijke wijze, waarop Platoon deze heeft gehan
teerd. Na gerefereerd te hebben aan Platoons stijl "media incer 
poeticam et prosaicam" geeft hij een inhoudsoverzicht van Phaidoon 
en zegt iets over de grote faam, welke deze dialoog in de Oudheid 
genoot. Besloten wordt de inleiding met het vermelden van de ge
sprekspartners en wat we van hen weten. 

In de tekstbehandeling zijn grammaticale uitweidingen tot het 
absolute minimum beperkt. Waar nodig geeft van Heusde woord
verklaring, een sterke nadruk ligt op de zaakverklaring. 

Een college over Herodotos uit het zelfde jaar (Annotationes 
in Herodotum 1812-1813) 1 3 ) begint met 6 Quaestiones : a. "de 
vita Herodoti" b. "quare pater dicitur historiae" c. "quomodo se 
ante eum historia habebat?" d/'quare Graeci primum historiam ve
re sic dictam tractarunt?" e. "progressus artis historiae conscri-
bendae" f. "quid sentiendum de historiéis Herodoti scriptis?" Type
rend voor van Heusde is het antwoord, dat hij op vraag d. geeft : 
"Nemo rite historiam tractare potest, nisi philosophiam adjunget. 
in Oriente non habebatur philosophia quae in indole et moribus 
contemplandis cernitur. hoc demum in Graecia invaluit unde Graeci 
hujus historiae auctores dici debent".14 ' 

Na deze algemene Quaestiones komen in het dictaat "Quaestio
nes et Observationes de locis Herodoti selectis", waarbij de "loca 
selecta" stammen uit de Selecta Principum Historicorum van Wyt-
tenbach. Behandeld zijn door van Heusde de nos. 1, 2, 3 , 6, 7, 8, 
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9, 11, 12 t /m 16, 18, 19 onder volkenkundig en historisch oogpunt, 
steeds weer aan de hand van enkele quaestiones. Zo worden naar 
aanleiding van het eerste fragment de volgende punten ter sprake 
gebrachtill'Unde mos repetundus veterüm historicorum ut de se 
ipsi tertia quod dicitur persona loquantur" 2. "Quae Herodotus pri-
mum de lus et Eimipae raptu dicit?" 3. "Ratio Orientalis mercaturae" 
4. "Observandum quomodo veteres mythis usi sunt" 5. "Quare belli 
causae a feminarum raptu ducuntur?" 

Het dictaat sluit met "Excerpta ex iis quae dicta sunt in singula 
peculiaria loca vel vocabula, Herodoti quatenus exstat Herodoti opus 
in Selectis Wyttenbachianis", waarin aantekeningen op de Griekse 
tekst der opgenomen fragmenten, op grammaticaal, zowel als op 
ander gebied, zijn verwerkt. 

In 1814-1815 gaf van Heusde een college over Antigone van So
phokles, i s ) Hij laat dit aanvangen met een korte levensschets 
van de dichter, waarna hij de vraag stelt : Wie van de drie grote 
tragici moet het hoogst worden aangeslagen? Dit is nauwelijks uit 
te maken, want ieder van de drie heeft zijn voortreffelijke eigen
schappen : "in Aeschylo apparet magna vis dicendi, ardens fantasia, 
ita ut in ejus poësi prope ad Orientalen! rationem accédât, Euripi
des philosophiam maluit, ut judice Cicerone, singuli ejus versus 
singulae sint sententiae. Medium inter utrumque viam secutus est 
Sophocles. Prodiit subinde poëticam Aeschyli vim, prodiit item 
Euripidis animi humani peritiam, utrumque autem superávit Dialog! 
ar te , quo factum ut ex antiquiore sententia Aeschylus et Euripides 
lecti, Sophocles spectatus magis placeret" (p. 2). Dan bespreekt 
van Heusde het onderwerp van de tragedie, waarna de tekstbehande
ling een aanvang neemt. De nadruk ligt hierbij voornamelijk op het 
verklaren van moeilijke woorden en uitdrukkingen. Van de lyrische 
gedeelten worden alleen de stasima 781-805 ( 'Έρως άν t κατε 
μ α χ ά ν . . ) en 944-987 ( ετλα και Δανάας ούράνιον 
φως . . . .)besproken. 

Hierna volgen in het dictaat, om het behandelde van een achter
grond te voorzien "Observationes et Quaestiones de Tragoedia Vete
rüm". De Quaestiones zijn: 
1. "Chori origo e ipsa hominis natura repetenda est. ("homini inest 

sensus harmoniae et sensus rhythmi ad quos voces suas et motus 
accommodât. Inde orti sunt chori. Populi enim pueriles incipiunt 
canere et saltare"). 

2. "Quare ad res sacras continuo referebantur chori?" 
3. "Quomodo e choris exstiterunt Comoedia et Tragoedia?" 
4. "Qua opportunitate illae exstiterunt?" 
5. "Unde nomina Tragoedia et Comoedia?" (Van Heusde leidt de na

men af van τράγου resp. Κώμου ωδη ) . 
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6. "Quid inde discimus? (Tragoedia initio inter homines incultos 
qui delectabantur bestiis, atque nomadum more vivebant")(p. 3). 

7. "Quid interest maxime inter Tragoediam et Comoediam?" Vol
gens van Heusde ligt het verschil niet op de eerste plaats in 

het vrolijke karakter van de een en het ernstige van de ander, maar 
in het feit dat de tragedie moet worden teruggevoerd "ad cultius 
moribus genus, ad Urbes, ad τα μεγάλα Δ ι ο ν υ σ ί α . Occur-
runt personae magnificae. Reges, principes, quia cultiores sensus 
ibi obtinent". De Comedie heeft meer betrekking "ad rus, referen
da (est) ad populum, mores repraesentat ex vulgo" (p. 3). 

In hetzelfde dictaat trekt van Heusde ook een vergelijking tussen 
het antieke en recentere drama aan de hand van de volgende Quaesti-
ones: 
1. 'De populis extra Europam in quibus studia apparuerunt artis 

dramaticae". 
2. "Quomodo se habent eorum dramata?" 
3. "Qua in re superarunt eos Graeci?" Volgens van Heusde hebben 

de Grieken de niet-europese, oosterse toneeldichters overtrof
fen in het uitbeelden van menselijke gevoelens en hartstochten. 
Het Oosten is nog primitief. 

4. "Qua in re utrosque superarunt recentiores?" Volgens van Heus
de gebeurt dit in het tot uitdrukking brengen van gevoelens van 
liefde op het toneel. 

5. "Qua in re cedimus recentiores utrique?" Dit is m. b. t. de mu -
ziek die zowel in het oosterse als Griekse toneel een belangrij
ke rol speelt en de voorstelling op hoger peil brengt. 

6. "Quare recentiores omiserunt choros?" 
7. "A recentioribus qui choros induxerunt?" 
8. "In tribus his dramaticis generibus tres cognoscuntur generis 

humani aetates. In Orientalibus pueritia, in Graecia adolescentia, 
studia societatis, caritatis, virtutis, in recentioribus viriles 
virtutes". !^ ) Zeer te betreuren is echter het verlies van de 
muziek. 

9. "De indole Dramatum Graecorum, imprimis Antigonae Sophocleae". 
Van Heusde sluit zijn verhandeling af met "Observationes de Sum

ma Artis Dramaticae Perfectione". De hier aan de orde gestelde 
kwesties zijn: "Propiusne hoc est a Recentioribus ut sensibus ex-
celsioribus excellent, cedent Veteribus musicae vi?" en "Soli no
bis exemplo esse debent veteres Tragici et Comici" en "Solusne 
nobis exprimendus Ossianus?" 

Van de "algemene" colleges, die van Heusde gaf, zijn voor ons 
op de eerste plaats de colleges over de Historia Poeseos Graecae 
en de Historia Literaria Graecorum Prosaica, van belang.^) Eerst-
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genoemd college begint met een doelomschrijving: "ut introïtus no
bis pateat ad recte legendos poetas Graecos, tum vero maxime ut 
ingenii humani varia studia in varus poëseos generibus attendamus 
diligenter". (p. 2). Van Heusde laat dan een literatuuropgave volgen, 
waar de volgende werken in te vinden zijn: F a b r i c i u s : Bibliotheca 
Graeca (vooral in de uitgave van H a r l e s i u s ) 1 θ ' , de inleiding van 
H a r l e s i u s op de Historia Linguae Graecae, 1 9 ^ G . y o s s i u s : 
De Poëtis Graecis,2üT Bay le : Dictionnaire historique Philosophi -
que, 2 1 ) B a r t h é l é m y : Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, 22) 
E s c h e n b u r g : Geschichte der Schönen Wissenschaften. 23) 

De Griekse taal is volgens van Heusde aanvankelijk geweest "rudis 
piane et barbara" (p. 3). Door muziek en poëzie (op religieuze fees
ten) kwam zij tot ontwikkeling. Geschreven werd er in die oude tij
den nog niet: alles werd gereciteerd en mondeling overgeleverd. 
Ten tijde van Peisistratos werd het pas schriftelijk vastgelegd, in 
definitieve vorm door de Alexandrijnen. Van deze alleroudste poë
zie is zeer weinig over. Als de meest bekende van de voorhomeri-
sche dichters noemt van Heusde L i n o s , O r p h e u s e n M o u s a i o s . 

Van de epische dichters in de eigenlijke zin bespreekt van Heus
de H o r n e r o s e n H e s i o d o s . Kenmerk van de epische tijd is vol
gens hem de "simplicitas". Dit zien we o.a. aan de vol welbehagen 
uitgevoerde beschrijvingen van kunstvoorwerpen (schild van Achil
les e. d. ), en aan uitdrukkingen als θαΰμα ι δ έ σ θ κ ι '."Solent 
omnino simplicioris ingenii homines puerorum instar ea advertere 
admirarique, quae arte confecta sint" (p. 16). 

Van de lyrische poëzie worden door van Heusde besproken 
A r c h i l o c h o s , T u r t a i o s , A l k a i o s en S o l o o n , A ü s o -
p o s , T h e o g n i s en P h o k u l i d e s , A n a k r e o o n , S i m o n i -
d e s en P i n d a r o s (p.17-31). 

Het hoofdstuk over de dramatische poëzie ("de Tragicis Comicis-
que Graecorum" p. 30-48) begint met een vermelding van het bestaan 
van koren bij primitieve volksstammen in Australië "in quibus ad 
musicorum instrumentorum sonos saltarent et canerent" (р. ЗР). 
Sommige van deze koren bevatten zelfs complete verhalen. In aan
sluiting hierop bespreekt van Heusde in het kort het ontstaan van 
het Griekse toneel en vervolgens de voornaamste verschillen tus
sen het antieke en moderne drama. In het moderne toneel speelt 
in tegenstelling met het antieke, het koor practisch geen rol, daar
entegen is in het antieke drama de liefde als drijvende hartstocht 
onbekend, maar is een essentiële taak weggelegd voor muziek, 
dans en poëzie. In het moderne toneel treffen we van deze drie al
leen de poëzie aan. Na deze inleiding worden van A i s c h u l o s en 
S o p h o k l e s alle stukken kort besproken, van E u r i p i d e s , 
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Medeia, Phoinissai, Hekabe, Hippolutos en de beide Iphigeneia' s 
als de meest geslaagde vermeld, en Hippolutos, loon en Cycloop 
kort behandeld. 

Bij de behandeling van de Comedie (p. 42-48) wijst van Heusde 
eerst op het verschil tussen comedie en tragedie. Eerstgenoemde 
is terug te voeren op de Μικρά Δ ι ο ν ύ σ ι α , de laatste op de 
Μεγάλα Δ ι ο ν ύ σ ι α . Wij treffen hier dus, evenals bij de verschil
len tussen antiek en modern toneel, eenzelfde opinie aan als in het 
Antigonecollege van 1814-1815. Na van de indeling der Comedie in 
Qide, Middel- en Nieuwe Comedie gewag te hebben gemaakt bespreekt 
van Heusde van Aristophanes Wolken, Ridders, '^κκλησιάζουσαι, 
Lu si strate , θεσ; ιοοορ ι ¿.ζουαα t , Kikkers en Vogels. De andere 
stukken worden enkel genoemd. Van de Nieuwe Comedie wordt aan -
dacht gevraagd voor M e n a n d r o s e n P h i l e m o o n ; ook zegt van 
Heusde iets over de mimendichter S o p h r o o n . 

Het dictaat eindigt met een hoofdstuk "De Poetis post Alexandrum 
Magnum". Van Heusde beschouwt de periode na Alexander als een 
tijd van verval. Op de eerste plaats "in rebus omnibus humanis 
tempora animadvertuntur increscendi vigendi turn magis labendi. 
Fieri enim nón potest ut in aeternum vigeat literarum artiumque 
flos" (p. 49). Verder heeft het verlies van de vrijheid zeer nadelig 
gewerkt omdat een van de sterk stimulerende factoren voor de Griek
se poëzie de vaderlandsliefde was. Ook kwam er een sterke stro
ming op, de kunsten alleen "delectationis causa" te beoefenen. Ten
slotte waren de Grieken door de tochten van Alexander de Grote met 
vele andersoortige culturen in aanraking gekomen, "quibus ipsarum 
artium lumen obrueretur plane" (p. 50). 

Van de auteurs uit deze tijd wordt door van Heusde aan T h e o -
k r i t o s de meeste aandacht geschonken. Korte notities vallen te 
beurt aan K l e a n t h e s , A p o l l o n i o s R h o d i o s , N i k a n d r o s , 
B a b r i o s , O p p i a n o s , Nonno s , Q u i n t u s van S m u r n a , 
J o h a n n e s T z e t z e s en de epigrammen-anthologieën. 

Het college over de Historia literaria Graecorum Prosaica(1825-
1826) begint met een bronnenopgave. Behalve de reeds bij het colle
ge over Griekse poëzie genoemde boeken van F a b r i c i u s , H a r -
l e s i u s , Bay le en B a r t h é l é m y zijn hierin opgenomen: Saxe : 
Onomasticon Literarium;24) T h o m a s Pope B loun t : Censura 
celebriorum aut(h)orum; 2 5 ' V o s s i u s : De veterum temporibus 
poetarum;E s c h e n b u r g : Handbuch der Classischen Literatur; 
F u h r m a n n : Handbuch der Classischen Literatur. 2 e ) Het dic-
taat omvat drie capita: Caput I: "De Historiéis Graecis" (p.5-82), 

Caput II: "De Geographis Graecis" (p. 83-96), Caput III "Historiae 



260 

Oratorum Graecorum Conspectus" (p. 97-slot). 
In Caput I spreekt van Heusde eerst over de drie grote historici 

uit de klassieke tijd: H e r o d o t o s , T h o u k u d i d e s en X e n o p h o o n . 
Herodotos wordt als volgt gekarakteriseerd: "Animadvertamus 
propriam qua usus est scribendo formam quae subinde poeticam 
vim Homeri refert. 2. Mira quaedam narrandi simplicitas obser-
vatur et candor in rebus hominibusque dijudicandis. 3. Cum sacris 
fere conjunxit Graecorum historiam maxime cum Delphicis oraculis" 
(p. 7). Voorts wordt een korte levensschets gegeven en gewezen op 
het nauwe verband tussen zijn werk en de poëzie. Tenslotte spreekt 
van Heusde over de meningen inzake Herodotos van de Oudheid, 
vooral over die van Ploutarchos. 

Bij de bespreking van Thoukudides zegt van Heusde iets over diens 
leven, en over de omstandigheden, waaronder zijn werk tot stand 
is gekomen. Voorts geeft hij de bedoeling van Thoukudides 'geschied
werk weer, en wijst hij op zijn duisterheid, in vergelijking met He
rodotos. Volgens van Heusde is deze vooral veroorzaakt door het 
feit, dat Herodotos nog helemaal op het epos geïnspireerd is en 
Thoukudides zich daar los van wilde maken. De "suavitas", "per-
spiciutaá'en "ele^ntia" van het epos bleef zo in zijn werk afwezig: 
bovendien was in de tijd van Thoukudides de "studium orationis rite 
instituendae" nog niet tot volle rijpheid gekomen. Tenslotte wordt 
iets gezegd over de betekenis van de redevoeringen. 

Bij Xenophoon wordt op de eerste plaats nader ingegaan op het 
verschil tussen hem en Thoukudides: in laatstgenoemde is meer 
"prudentia politica", in Xenophoon meer"philosophia Socratica". 
Zijn beste werk is wel de Anabasis "simplicitas, candor, ingenua 
judicandi ratio per totum opus dominatur" (p. 19). Enkele woorden 
worden gewijd aan Hellenika en Kuroupaideia. 

Andere geschiedschrijvers, door van Heusde genoemd en/of kort 
besproken zijn Kte s i a s , P h i l i s t o s , T h e o p o m p o s , E p h a -
r o s , H e r a k l e i d e s van P o n t o s , H i e r o n u m o s van K a r d i a , 
K a l l i a s , T i m a i o s , D e m e t r i o s van P h a l e r o o n , D i o -
d o r o s S i c u l u s , D i o n u s i o s van H a l i k a r n a s s o s , F l a v i u s 
J o s e p h o s , A r r í a n o s , A p p i a n o s , A i l i a n o s , C a s s i u s 
D i o o n , H e r o d i a n o s , P h i l o s t r a t o s I en II, Ζ o s i m o s , 
P r o k o p i o s e n A g a t h i a s . Meer aandacht wordt geschonken aan 
P o l u b i o s en P l o u t a r c h o s . 

In Caput II (over de Geografen) zijn opgenomen de Περ ιπλου ς 
van H a n n o , E r a t o s t h e n e s , S t r a b o o n , C l a u d i u s P t o -
l e m a i o s e n P a u s a n i a s . 

Bij de redenaars in Caput III vinden we alleen iets over A n t i p h o o n , 
I s o k r a t e s en D e m o s t h e n e s . 
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Colleges Griekse Antiquiteiten. 
Tot slot van de beschouwingen over het academisch onderwijs van 

van Heusde moge een ogenblik worden stilgestaan bij de colleges o-
ver Griekse Antiquiteiten, die hij vanaf 1815 geregeld heeft gegeven, 
en waarvan ook meerdere dictaten nog in mss. over zijn. Als uitgangs
punt voor zijn colleges nam hij het Compendium van L a m b e r t u s 
Bos met de aantekeningen van Leisner ^ 7 ) zonder zich hier echter 
stringent aan te binden: "Veruntamen non hoc nobis propositum est, 
ut compendii hujus commentarium exhibeamus,viam illius et rationem 
persequeremus". Ook werd niet iedere keer op dezelfde onderwer
pen nadruk gelegd: in het collegejaar 1822-'23 bv. werden vooral 
de staatsinstellingen en het krijgswezen behandeld, een door J. А. C. 
Rovers opgenomen dictaat van enkele jaren daarvoor gaat practisch 
uitsluitend over godsdienst en mythologie. 

Als reden waarom de Griekse Antiquiteiten bestudeerd moeten 
worden geeft van Heusde op: 
I "Fuerunt Graeci, qui in historiam gentium maxime partes ege-

runt artem militarem ordinarunt maxime, atque, ita victorias 
clarissimas reportarunt". 

II "Graeci primi pervenerunt ad vitam civilem, quae non ab regum 
arbitrio sed legum auctoritate regeretur 

III "Graeci exstiterunt auctores, qui et linguae suavitate et rerum 
gravitate sic excelluerunt, ut optima a recentioribus fere habi
ta sint cum dicendi tum cogitandi exempla. " 

IV "Graeci non habendi sunt universi tamquam peculiarem quendam 
populum prouti v. с fuerunt Persae, sed ipsius generis humani 
partem hacce gente contineri, in qua nova denique exsisterit ip
sius generis humani aetas". 

In het laatste punt zien we van Heusde' s opvatting van de historie 
weerspiegeld. We komen in het volgende hierop terug. 
Als bromen voor de Griekse Antiquiteiten gelden volgens van Heusde 
op de eerste plaats de Griekse schrijvers zelf. Voorts de werken 
v a n C a r o l u s S i g o n i u s , J o a n n e s M e u r s i u s , J o a n n e s 
P o t t e r , Ste C r o i x , V i l l o i s o n , B a r t h é l é m y . 28) 

V. W e t e n s c h a p p e l i j k e P r i n c i p e s 

De wetenschappelijke principes van van Heusde, zowel op het 
gebied van de filologie, als op ander gebied, zijn niet los te zien 
van heel zijn wijsgerig denken, waarvan we het meest duidelijke 
beeld kunnen krijgen uit De Socratische School of Wijsgeerte voor 
de Negentiende Eeuw. Zoals reeds in hoofdstuk II werd aangegeven !) 
is van Heusde de belangrijkste vertegenwoordiger in Nederland van 
de Common Sense-filosofie of wijsbegeerte van het gezond verstand. 
Hij gaat uit van een aangeboren sens commun bij de mens, een 
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aangeboren inwendige zedelijke z i n , die op het gewone bewustzijn 
berus t . Deze inwendige zin i s axiomatisch gegeven: wanneer de fi
losoof van het gezond vers tand hieraan zou gaan twijfelen, zou het 
fundament van heel zijn theorie instorten: "Het beste toch wat hij 
heeft, zelfbewustheid, zet hij op het spel , want aan het verstand 
laat hij het over om e r over te bes l i ssen , en dat vers tand is zoo be
perkt , bedriegt zich zoo iedere dag, ja slaagt daarin het best nog, 
met de vorige dwalingen in te zien en te verbe teren" . 2 ' 

In deze inwendige zin ligt op de a l l e r ee r s t e plaats het beginsel 
van de liefde opgesloten, die de grondtrek i s van ieder mens. Deze 
liefde differentieert zich achtereenvolgens in een liefde voor het 
schone, het ware en het goede. Aanvankelijk leeft de mens namelijk 
nog vooral in een zinnelijke wereld en wordt het meeste aangetrok
ken door het schone. Uit het gevoel voor het schone ontwikkelen zich 
ook de kunsten, die van de andere kant het gevoel voor schoonheid 
bij de mens moeten opwekken en tot ontwikkeling brengen. "3 ) Ver
volgens ontwikkelt zich de inwendige zin als zin voor het ware , wordt 
hij waarheidszin. 4 ) Uit deze waarheidszin komen de zuivere we
tenschappen voort , wier bestemming het ook weer i s de waarheids
zin te verhelderen en te scherpen. Tenslotte wordt de inwendige zin 
zedelijke zin, zucht naar het goede; 5 ) door deze zin voor het goede 
streeft de mens naar steeds hoger deugd en leer t hij ook oog te heb
ben voor de belangen van maatschappij en samenleving. Uit deze zucht 
naar het goede komen de hogere, pract ische wetenschappen voort , 
die de mens moeten brengen tot zelfstandigheid, hem moeten vrij 
maken van a l l e s , wat zijn uiteindelijke bestemming, de Godegelijk-
vormigheid in de weg staat . Tenslotte komt de gehele inwendige z i n , 
a l s r e d e , tot volle ontplooiing, en bereikt de mens de ware zedelij
ke en verstandelijke zelfstandigheid. 

Vanuit dit principe komt van Heusde tot de volgende opbouw van 
wat hij de Encyclopedie noemt. In het midden de wijsbegeerte, de 
analyse van de inwendige zin, die door het onderzoek van * s mensen 
vermogens de beginselen, doeleinden, bestemming en het verband 
van kunsten en wetenschappen opspoort. Hieromheen de afzonderlij
ke kunsten en wetenschappen, wier taak het i s , de mens tot ware 
wijsheid te brengen. Het meest aan de buitenkant bevinden zich de 
kunsten, a ls appellerend aan het schoonheidsgevoel . Onder de kuns
ten rekent van Heusde muziek, beeldende kunst en poëzie. Dan vol
gen de "zuivere" wetenschappen, appellerend aan het kenvermogen 
en de waarheidszin: hiertoe behoren de wiskunde, de dialectiek, de 
rhetor ica en de "fraaije le t teren". Het dichtst bij de kern van de 
encyclopedie treffen we de "toegepaste" wetenschappen aan, appelle
rende aan de zin voor het goede en het begeervermogen; namelijk de 
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natuur- en geneeskundige wetenschappen, die de mens door lichame
lijke welstand in staat moeten stellen tot de bevordering van het ze
delijke welzijn der maatschappij ; de rechtsgeleerde en staatkundige 
wetenschappen, die de verhouding tot zijn medeburgers moeten r e 
gelen en de godgeleerde en zedekundige wetenschappen, die zijn 
eigen lusten en verkeerdheden moeten neutraliseren^ q J 

Opvatting van de filologie. 

Van Heusde geeft dus de beoefening van de letteren met de wis
kunde, dialectiek en rhetorica een plaats onder de "zuivere" weten
schappen in zijn encyclopedie. Haar eerste doel is de waarheidszin 
van de mensen te scherpen. Temidden der zuivere wetenschappen 
bekleedt zij een centrale plaats : "Wijd en zijd strekt zich haar ge
bied uit : ja even als de muzijk, gelijk wij zagen, geheel het veld 
der kunsten, de beeldende niet uitgezonderd, beheerscht, zoo oefe
nen de letteren op alle wetenschappen, geene uitgezonderd, haren 
invloed, en wel tot het ware heil des menschdoms uit". 7 ) 

Voor de practische beoefening der filologie heeft van Heusde 
herhaaldelijk de noodzakelijkheid naar voren gebracht van gramma
tica-studie en nauwkeurige tekstinterpretatie. In het voorwoord van 
het Specimen Criticum in Platonem merkt hij op: "Sane,si gramma-
ticam legendi rationem captandis notandisque i verbis & phrasibus 
definiamus, ut earn exercentes, rebus omissis, voculas venemur, 
liberaliter agamus si tantam tamque abjectam humilitatem summo 
cum contemtu despiciamus. Atqui tarnen abest, ut aliquam cum hu-, 
militate conjunctionem habeat haec legendi ratio, ut eam spernen-
tes justum capere lectionis fructum nequeamus" (p.X-XI). Op het 
einde van zijn leven schrijft hij in de Character!smi : "Nee sane cr i 
tica ac grammatica neglectis, recte quis possit in historia sive gen
tium, sive philosophiae, sive eloquentiae procedere" (p. 162). Van 
filologie, opgevat als grammatica- en taaistudie zonder meer wil 
hij niets weten. Dit blijkt reeds duidelijk in de eerste zin van het 
hierboven gegeven citaat uit het Specimen Criticum ; verder ook 
o. m. in de Oratio de naturali artium et doctrinarum conjunctione, 
waar hij de strikt grammaticale studies aanduidt als "vanas gram-
maticorum quorumdam de verbis et vocibus contentiones, quae ipsis 
uteris labem adsperserunt". Met instemming citeert hij hierbij 
J. F. Gronovius in een brief aan Heinsius : "ego a prima aetate lectio-
ne veterum id potissimum habui, ut mei mores emendarentur, non 
ut apices et puncta librorum corrigerem" (p. 15-16). 

Van Heusde' s opvatting van de filologie en zijn behandeling van 
de klassieke schrijvers is op de eerste plaats filosofisch. "Onze in
terpretatie", zegt hij, vooral met betrekking tot het Platonicum, 
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"in ргятптягігяяі: daar moet alles mee aanvangen: ook critisch: 
zij geeft ons tot het maken van menige conjectuur of het be oor dee -
len van die van anderen nu en dan gelegenheid; maar tegelijkertijd 
ook wijsgeerig: zoodat wij, naar aanleiding der dialogen over de 
ware dialectica, de ware moraal, ook wel over de ware metaphysi-
ca te zamen spreken". e ' Het eigenlijke, hoogste doel van de stu
die der letteren is voor van Heusde het "schrijven in de zielen der 
menschen" { hetgeen ook de bedoeling van Platoon was (Phaidros276 A 
*0ς μετ_ ε π ι σ τ ή μ η ς γράφεται εν τη του μ α ν θ ά ν ο ν -
τ ο ζ ψυχτί ) : " maar in de zielen der menschen 
te schrijven, dat i s , zoo te schrijven, dat men als met hen spreekt, 
en dus doende zaden uit te strooijen, die in hunne gemoederen ont
kiemen en de heerlijkste vruchten voor hen zelve en voor anderen 
voortbrengen - dat is de ware beoefening der letterenf 9 ) Dit heb
ben de geschriften uit de school van Sokrates gedaan, in de vorm 
van dialogen ("afbeeldsels met letters van onderlinge gesprekken"), 
waarin werd gezocht naar deugd, naar rechtvaardigheid en vooral 
naar waarheid. Hierdoor werden Demosthenes en Cicero in liefde 
voor het ware en het goede ontvlamd, hierin ligt de grote weldadige 
invloed die de letteren op de mensen uitoefenen.1 0 'De studie der 
letteren (en speciaal van de filosofie van Platoon, want daar ligt 
bij van Heusde steeds alle nadruk op) dient te voeren "tot de ware 
kennis van den mensch en de ware methode om hem te vormen en 
op te leiden". ï ' i ) 

Waardering van de Grieken. 

Reeds in het Specimen Criticum gewaagt van Heusde van de uit
zonderlijke eigenschappen, welke de Grieken zouden bezitten:" om
nia quasi conspirasse (videntur) ut eorum turn animus ad fortitudi-
nem, magnanimitatem, decori honestique amorem en nullam non 
generosae indolis virtutem conformaretur,tum ingenium quam fieri 
maxime posset, excoleretur, amplificaretur, ad veri pulcrique ju
dicium acueretur, omnino ad omnes se artes disciplinasque applica-
xet" (р. Х Ш). Volgens hem waren de Grieken sterk geneigd 
"ad musica studia", waardoor zij zich bij uitstek kenmerkten door 
een perfect gevoel van harmonie. 12 ) Qp alle levensgebieden trad 
dit gevoel naar voren, ook in de s t a a t : " . . . . ubi ad communem sa-
lutem omnes cives apti sint, omnia Consilia spectent, omnes cupi-
ditates dirigantur, omnes affectus conspirent e qua veluti conten-
tione ea assistât harmonia, quam unice servare legislator debeat" 13) 
Terwijl de Grieken uitmunten in deze harmonie, zijn ze minder ge
disponeerd geweest voor strikt wetenschappelijke, op de empirie ge
grondveste waarneming.14 ' In literatuur en kunst zijn de Grieken 
tot de hoogste top gestegen: "artes elegantiores apud veteres 
solos vere vigentes reperimus". 1 5 ) D e op empirische waarneming 
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gebaseerde wetenschappen daarentegen als chemie, natuurkunde en 
geneeskunde zijn pas in recentere tijd werkelijk tot ontwikkeling ge · 
komen. Toch zijn de antieken en speciaal de Grieken "ad interiore ir: 
rerum indagationem" I e ) niet geheel van onwaarde. Ze hebben ver
schillende juiste ontdekkingen gedaan, "nam concitabantur hic inge-
nii impetus intimo ilio veri sensu,qui, velut instinctus quidem In
genium animât, rationem antevertit". Om de waarheid te vin
den kan de "vis poetici enthusiasmi" vaak van onschatbare waarde 
zijn. ι? ) 

In de Characterismi staat van Heusde duidelijker voor ogen, 
wat de Grieken ten opzichte van de empirische wetenschapsbeoefe
ning in de persoon van A r i s t o t e l e s hebben gepresteerd: hij be
schouwt deze als "doctrinae instaurator" i.e."(doctrinas) hune in 
modum instruxit, ut sua singulae optimaque ratione colerentui^JST)... 
"Hominem omnino Aristoteles ut naturam cogitantem et ratio-
cinantem, observavit idque fecit et novo et ipsi prorsus proprio mo
do nee dici potest quantum inde emolumenti philosophia ceperit" 
(p. 174). 

Belangrijk voor het begrip van van Heusde' s standpunt ten op
zichte van het Griekse volk is ook de positie, die hij het heeft toe
gedacht in zijn conceptie van de ontwikkelingsgang van het mense
lijk geslacht. Hij vergelijkt deze namelijk met de verschillende 
leeftijden van de mens. De Oosterse volken representeren de kinds
heid van het menselijk geslacht, de Grieken en Romeinen de leef
tijd van de knaap en jongeling, de Germaanse volken de mannelijke 
volwassenheid. Van Heusde heeft deze opvatting breedvoerig uitge
werkt en aannemelijk trachten te maken in de School van Polybius, 
het werk waarin hij zijn opvatting van de geschiedenis uiteenzet, 
maar ook reeds eerder vinden we haar bij hem terug, zo b. v. in de 
Brieven over Hooger Onderwijs, en reeds in 1814-1815 in het colle
gedictaat over Sophokles* Antigone: "In Orientalibus pueritia, in 
Graecia adolescenticia studia societatis, caritatis, virtutis, in re-
centioribus viriles virtutes" (p. 7). 

Volgens van Heusde wordt de knapenleeftijd gekenmerkt door 
zelfwerkzaamheid, zedelijkheid, en vooral door leerlust en stre
ven naar kennis en wetenschap.1^ ) Bij alle woeligheid en dartelheid 
komt de rede tot ontwikkeling. Het kind gelooft nog en vertrouwt, 
maar de knaap onderzoekt alles en tracht zich van de dingen reken
schap te geven. De vatbaarheid voor wetenschap en kunst wordt in 
hem wakker. Voorts krijgt het beginsel van liefde bij hem een an
dere oriëntatie: het richt zich niet meer uitsluitend op de eigen fa
miliekring maar op het zoeken van vrienden en metgezellen daar
buiten, ІЭ) 

Bij de Grieken 2° ) vinden we van deze eigenschappen veel terug. 
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Op de eerste plaats in hun godenleer, waar op een merkwaardige 
wijze woeligheid en loszinnigheid gemengd zijn met gevoel voor 
schoonheid en bevalligheid. De schoonheid spreekt uit hun voor
stelling der goden, (bv. Hebe die op de Olumpos de nectar inschenkt, 
Apolloon met de cither), de loszinnigheid bv. in de talrijke ruzies 
onder de goden en het weinig voorbeeldige gedrag van de oppergod 
Zeus. Karakteristiek is voor de Griekse godsdienst ook haar twee
ledigheid: de Grieken "hadden, behalve de dichterverhalen en wel
lustige feesten, ook mysteriën. Dáár eigenlijk gezegde godsdienst, 
ten minste beginselen om wel te leven en te sterven". 2 ^ In de 
Kikkers van Aristophanes hoort men "behalve het belachelijke koor 
der kikkers, de rijen der ingewijden, met de schoonste verheven-
ste muzijk en poëzij de Goden lofprijzen. Zoo wisselde bij de Grie
ken even als bij de knaap het belagchelijke met het hoogernstige af, 
ja ging er mede gepaard. "22) De "zin des knaaps" in het Griekse 
volk blijkt volgens van Heusde ook in zijn spelen - die alleen op het 
behalen van roem zijn gericht - min zijn kolonisatie gegrondvest 
op het idee van zelfstandig te willen staan ten opzichte van het ou
derlijk huis. Vooral echter blijkt ze in hetgeen de Grieken op het 
gebied van kunsten en wetenschappen hebben gepresteerd: "Die 
prille jeugd is de leeftijd van vlijt, werkzaamheid, onver
moeide arbeidzaamheid en tevens van leergierigheid, van beoefe
ning der schoone kunsten, der fraaije letteren, der wetenschappen, 
der wijsgeerte Wee den mensch die dien 
tijd van leeren en werken ongebruikt heeft laten voorbij gaan. Dan 
toch streeft de mensch van zelfs naar het schoone en goede, waar
voor zich dan in hem als een bijzondere zin openbaart. En van daar 
dat de kunstgewrochten der Grieken nog heden onze modellen zijn: 
van daar dat de wijsgeerte der Grieken nog heden de beginselen en 
methoden onzer wijsgeerte bevat: van daar dat wij nog heden ter 
beoefening onzer kunsten en wetenschappen uit de taal der Grieken 
en Romeinen, maar bijzonder uit die der Grieken, onze namen en 
woorden ontleenen. Het zijn altemaal de voortbrengselen van den 
bloeijenden leeftijd, van de jeugd des menschelijken geslachts".23) 

Standpunt ten opzichte van de taal en in het bijzonder de Griekse taal. 

Taalonderzoek- en dan vooral uit wijsgerig standpunt - is van 
Heusde altijd zeer ter harte gegaan. In zijn Collegedictaat Lectiones 
Rhetoricae' 24) besteedde hij aan de taal bijzondere aandacht, voor
al aan haar ontstaan. Zij wordt door hem teruggevoerd op het door 
God in de mens neergelegde verlangen om zijn gedachten aan ande
ren mede te delen: "Deus ita nos conformavit, ut cogitationes nos
tras cum alüs hominibus communicare studeamus" (p.15) Het ont-
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staan van de talen schetst hij dan als volgt: "Ejusmodi est hominum 
conditio, ut primum multas ac varias res sensibus percipiant, dein
de illas res inter se comparent, ас judicio aestiment. Hinc nata 
sunt primum nomina substantiva, deinde adiectiva, tum verba vel 
activa quae sunt fundamenta omnium linguarum. Sensibus percipi-
mùs arborem, flumen, solem, ceteras res . Has dèinde secus invicem 
comparamus et tunc adiectiva adicimus; magnus, celer, lucidus etc. 
Porro in illas res agimus v. c, arborem evellimus, flumen deduci-
mus, solem adspicimus. Tune iis rebus verba activa addimus, evel-
ere , deducere, aspicere. Ceterum ab iisdem rebus afficimur v. c. 
arbore defendimur, ilumine vehimur, sole fovemur. Unde verba 
passiva,defendi, vehi, foveri. Hae sunt quatuor primariae cujusque 
linguae partes quarum unaequaeque ad primariam ingenii vel actioms 
vel affectuum refertur". (p.l6)De waarneming der voorwerpen op 
zichzelf heeft dus tot het ontstaan der zelfstandige naamwoorden ge
leid, de waarneming der bijzondere kwaliteiten van deze voorwer
pen ten opzichte van elkaar tot de adiectiva, en de relatie van de 
waarnemer met deze voorwerpen tot de verba. 

De oudste woorden zijn volgens van Heusde gebaseerd op klank
nabootsing: "Homines qui ab omnibus artibus destituii sunt, si res 
quasdam cum aliis communicare volunt, res ipsas qualicumque mo
do imitando exprimere student"^p. 16) Als zulk soort woorden in het 
Latijn kunnen gelden "turtur", " cuculus", "baiare" e. d. 

Na verloop van tijd waren de mensen met deze vorm van taal 
niet meer tevreden en "Inventi igitur sunt et nomina et verba quae 
res non tantum corpóreas sed etiam morales referrent"^p.l6)Dit is 
zeer geleidelijk ("lente ас sensim") gegaan. Veel gevoelens werden 
met gebaren aangeduid. Maar hiernaast is het gebeurd dat "alii sen-
sa et res illas morales rebus corporeis compararent, atque ita ex
primèrent v .c . homo durus, mollis, lenis suavisque. In horum ani
mo et indole nulla est proprie durities, nulla lenitas, nulla suavitas: 
hae propria sunt rerum corporearum. Sed haec notiones morales 
ut qualicumque modo exprimerentur, comparandae erant rebus 
corporeis, atque ita significandae".(p.l7)In deze vergelijking ligt de 
oorsprong van de metafoor, die vooral bij volkeren "fervido ingenio" 
( in het Oosten bv. ) veel wordt aangetroffen. 

Van Heusde is in zijn taaiopvatting aanhanger geweest van de 
door Hemsterhuis gegrondveste analogieleer. Dit blijkt vooral in de 
Brieven B. W. Daarin wijst hij op het feit, dat bij de taal studie nie
mand "zoo met opzet en met zoo gunstigen uitslag in de talen analo
gie waargenomen en aangewezen heeft" als Hemsterhuis en Valcke-
naer: "En wat is er voor echte philosophie, in zoover zij zich met 
de vorming van begrippen en derzelver wijzigingen bezig houdt, be-
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langrijker dan diezelfde studie van de analogie der talen?" (p. 35). 
Etymologieën volgens de analogieleer treffen we aan Socr. School II 
p. 8 : " maar het μ ά θ ε tv waarvan φ ι λ ο μ α θ ή ς afkomt, 
komt dat zelf niet van μάω af, dat met een omzetting der le t ters 
het Latijnse ' a m o ' i s ? " , en p. 99 : "Dat (se. de liefde voor kennis 
en wetenschap) lag in het oorspronkelijke μάω hetgeen ' b e g e e r e n ' , 
m a a r ook ' leeren ' beteekent, gelijk uit het Latijnsche ' a m o ' en het 
van μάω afstammende μ α ν θ ά ν ω , μ ά θ η μ α , μ ά θ η σ ι ς 
blijkbaar i s " . Deze talenstudie volgens het principe van de analogie 
i s eigenlijk filosofie ; vandaar dat Hemsterhuis terecht gesteld heeft 
"Grammat icae studium philosophia e s t " . 

Herhaaldelijk heeft van Heusde geattendeerd op de waarde van 
de talenstudie voor de kennis van het karakter van mensen en volke
ren : "Ipsae linguae, pulcerr imi illi ingenii humani foetus, eadem 
diligentia examinantur,adidem propositum adhibentur : adhibentur 
tamquam specula, in quibus mentis humanae p r i m a s noti ones, nativas 
opiniones, ipsum opinionum progressum, cursum, var iam viam, 
divers i tatem omnem dilucide ас distincte adspic iamus" . 2 5 ' In de 
Praecepta Rhetorica , een nog voor 1810 gehouden college noemt van 
Heusde de talen 'efficax ad hominem populosque plenius cognoscen-
dos et vero a r t e s doctrinasque provehendas . . . . instrumentum" 2ft) 
en in de r e e d s e e r d e r aangehaalde Lectiones Rhetoricae concludeert 
hi j , na e e r s t de steeds wisselende inhoud van het begrip "deugd" 
("vir tus", "ver tu") bij verschil lende volken te hebben nagegaan 
"nee dubitemus quin ex ipsa lingua gentis cujusquam indolem et in-
genium cognoscere possimu^'ip. 20). De taal weerspiegelt de mense
lijke zie l , en in dit verband is het niet onbegrijpelijk, dat hij in de 
talen ook een krachtige bewijsgrond heeft menen te zien voor zijn 
wijsgerige denkbeelden. "De geheele wijsbegeerte toch ligt volgens 
van Heusde in de talen uitgedrukt, vooral in de onze. De mensch 
heeft met meerder of minder bewustheid heel zijn philosophisch den
ken in de woorden neergelegd, dat wij e r gemakkelijk in kunnen op
sporen, a ls wij s lechts acht geven op hun ware beteekenis" . 2 7 ) 
Dit idee heeft hij uitgewerkt in het begin van het tweede deel van de 
Socratische School, onder de titel Wijsgeerige navorschingen in de 
Talen. Hij gaat bij deze navorsingen uit van drie v r a g e n " Hoe 
komt de mensch tot waarheid?" - "Hoe komt de mensch tot deugd?" 
- "Hoe moeten wij eenmaal tot wijsheid komen?". Hierin ligt de 
hele encyclopedie, zoals hij die opvat, besloten. Hoe men tot het 
ware moet komen is bijvoorbeeld op te maken uit woorden als "waar
heidsliefde, waarheidszin, zintuigen, Sinnwerkzeuge, oordeelen, 
c e r n e r e , κ ρ ί ν ε ι ν , discernement, vatten, bevatten, begrijpen, 
comprendre, cogi tare, combiner, merken, bemerken, opmerkzaam
heid, kenmerk, oogmerk". 28) Hoe men anderen tot het ware moet 
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brengen, laat van Heusde zien aan de hand van de woorden "op
leiding, επαγωγή , inductie, onderwijzen". De Ideeënleer van 
Platoon wordt gedemonstreerd aan "denkbeeld", en "voorbeeld". 
In het hoofdstuk "Hoe komt de mensch tot deugd?" fungeren als 
sleutelwoorden " πάθη , passions, neigingen, Leidenschaften, 
indrukken krijgen, inprenten, inscherpen, karakter" e. d. Tenslot
te wordt naar aanleiding van de vraag : "Hoe moeten wij zelf een
maal tot wijsheid komen?" een onderzoek ingesteld naar de woor
den "sapientia, wijsbegeerte, godsdienst, geloven, weten" e.d. 

Standpunt ten aanzien van het Grieks. 

De musische aanleg, die het Griekse volk kenmerkt, treedt 
ook duidelijk naar voren in de Griekse taal : "Ab ea (se. Musica) 
repetenda ilia linguae suavitas et quasi harmonía, quae non minus 
in singulis vocibus, quam in universis sententiis et totius orati onis 
cur su observatur". 2 9 ' De "vis poetici enthusiasmi", die het 
Griekse volk in zo sterke mate bezit en die voor het bereiken van 
het ware van zo beslissend belang is , klinkt er ook in door ; van
daar "hac linguae vi imbuti, atque poetici cujusque ingenii totius-
que antiquitatis virtutem percipientes, sensim ipsi ad eandem ra-
tionem conformabimur, eodem ardore incalescemus, eodem spiritu 
animabimur, eodem plane enthusiasmi fervore ad veri sensum et 
vaticinationem inflammabimur". 3 0 ) Ook in later tijd blijft het 
musische karakter van de Griekse taal voor van Heusde belangrijk : 
"Graeca lingua ad Musicam formam a primis inde initiis tota ad-
ducta fuit, unde summa uniuscuiusque fere verbi ас nominis lenitas 
ac suavitas quae toti orationi quasi harmoniam quandam conci
liât»*. 31) 

Een ander kenmerk van het Grieks is zijn grote variatie en 
zijn vrije woordvolgorde : "Ita deinceps Poëseos ope ad Pronuncia-
tionis varietatem formata est, haec varietas maxime cernitur in 
verborum structura et ordine. Graeca lingua uti etiam latina jus-
tum, accuratumque verborum ordinem répudiât plane ас respuit, 
amat vero neglegentiam illam, quae cum gratia conjuncta jueunda 
sit ас placida". 32 ) De oorzaak van deze variatie is gelegen in de 
afkeer van de Griekse taal van nuchtere zakelijkheid en haar muzi
kaliteit. 3 3 ) 

Van bovengenoemde eigenschappen is bij de noordelijke volken 
niets te bespeuren. Geen elegantie en afwisseling, overal een strikt 
vaste woordorde. 3 4 ) Een nadeel hiervan is, dat men niet meer, 
zoals dat in de oude talen gebeurde, het belangrijkste voorop kan 
zetten. In navolging van Blair vergelijkt van Heusde hier Vergilius 
Aenei s I 1 "Arma virumque cano " met een Franse vertaling 
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als "Je chante le Héros ". Het Nederlands maakt soms een uit
zondering: men kan daarin bv. "arma virumque" voorop laten staan: 
"De held bezing ik". 3 5 > 

Waardering van de Griekse auteurs. 

De epische poëzie is volgens van Heusde krachtens haar aard 
geschiedkundig: "Zij is haren oorsprong aan dichters of barden 
verschuldigd, die bij gelegenheid van volksbijeenkomsten, bijzon
der van feesten, te midden eener luisterende menigte, op liefelij-
ken toon van de daden der voorgeslachten verhaalden". 3 f ì ' Eerst 
werd telkens ter ere van één held één gedicht gemaakt, later t re

den samenvoegingen op. Er is steeds één hoofdheid en één daad of 
beweegreden. 

Inzake Horneros en de Homerische kwestie neemt van Heusde 
in zijn collegedictaat over de Historia Poëseos Graecae het stand
punt in, dat Ilias en Odyssee uit meerdere gedichten zijn samenge
steld (dus niet als een geheel zijn geconcipieerd), maar wel afkom
stig zijn van één dichter : "Ceterum (satis patet) unum fuisse horum 
carminum auctorem, non plures, ut Wolfio placuit" (Collegedictaat 
p. 9). Onder Peisistratos is de definitieve redactie tot stand geko
men. Degene die deze tot stand bracht, staat ten opzichte van Ilias 
en Odyssee in eenzelfde positie als Mac Pherson ten aanzien van 
Ossian. 

Tot de lyrische poëzie voelt van Heusde zich bijzonder aange
trokken. Zij is volgens hem namelijk de meest zuivere vorm van 
poëzie 37 'die het meest rechtstreeks appelleert aan het de mens 
aangeboren schoonheidsgevoel, ons het meest verheft naar het hoge
re . 

De dramatische poëzie heeft krachtens haar aard connecties 
met de welsprekendheid en de redekunst. "Vinden wij bij Aeschylus 
en Sophocles, maar vooral bij Euripides niet hier en daar redevoe
ringen of tenminste redekunstige toespraken, die veel met de Home
rische gelijk hebben, ja ook inderdaad op den toon der Attische re-
denaren gestemd zijn? Vindt men die zelfs bij Aristophanes n i e t ? . . . . 
in zijnen Plutus, om van andere zijner blijspelen niet te gewagen, 
laat hij Penìa met Blepsiades over den rijkdom volkomen redekun
stig zamenspreken. "3Θ ) De essentie van de dramatische poëzie 
bestaat, zoals reeds Platoon heeft geleerd, in nabootsing " en, wat 
het treurspel betreft, in aanschouwelijke vertegenwoordiging der 
groóte daden en geschiedenissen der oudheid". " ) Essentieel is 
verder "het akkoord der drie schoonste aller schoone kunsten, van 
zang en dans en poëzij". De meeste indruk maken de koren, want 
deze staan het dichtste bij de lyrische poëzie. 4 0 ' Wellicht in ver-
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band met dit laatste toont van Heusde in zijn waardering der 
afzonderlijke tragici een lichte voorkeur voor A i s c h u l o s . 4 1 ' 
E u r i p i d e s heeft de verdienste van de tragedie in contact met het 
gewone leven en de wijsbegeerte te hebben gebracht: " Verumtamen 
sublimitate illa mirabili destitutus est quam in Aeschylo et Sophocle 
celebramus". 4 2 ' 

In A r i s t o p h a n e s slaat van Heusde het wijsgerig element 
zeer hoog aan: "Per omnia ejus dramata aequabiliter diffusa philoso-
phiae color dominatur". 4 3 ' Zijn stukken zijn vaak wel uiterst 
obsceen, maar dit hangt samen met hun sterke gerichtheid op het 
volk en de Atheners hadden nog niet een dergelijke "humanitatem 
in vitae usum et honestatem" bereikt als de latere volken. Specia
le aandacht schenkt van Heusde aan de Wolken. Aristophanes heeft 
de ware bedoelingen van Sokrates niet begrepen, want hij scheert 
hem met de sofisten over één kam. Toch loopt anderzijds zijn stre
ven met dat van Sokrates parallel: ook hij wilde zedelijk nut stich
ten. 4 4 ) 

De bucolische poëzie kan opzichzelf "zeer schoon en voortref
felijk" zijn, maar zij is meestal "het ijdel schaduwbeeld" der ware 
poëzie; zij brengt "ons in eene wereld over welke nooit bestaan 
heeft en nimmer bestaan kan, als die in den grond met de werkelij
ke strijdig is . Dit doet de ware poëzij niet, en dit heeft ook Homerus 
niet gedaan. Herders en landlieden ziet men niet zoo zorgenvrij 
daarheen leven, hoort men niet zoo bij beken en midden onder de 
grazende koeijen van liefde zingen". 4 5 ) 

Bij de prozaschrijvers is vooreerst de nauwe band opmerkelijk, 
welke van Heusde legt tussen Sokrates en D e m o s t h e n e s . Beiden 
waren in hun woorden eenvoudig en recht-op-de-man-af; en beiden 
trachtten zij hun medeburgers te doen inzien, wat voor de staat en 
voor henzelf het beste was. Hierin bestaat volgens van Heusde de 
zgn. δ ε t ν ó τη ς , van Demosthenes: "Erat haec autem in De-
mosthene ejus modi, ut Socratis referret παρρησίαν , libere 
sententiam diceret de gravissimis reipublicae caussis nec princi-
pibus in civitate viris nec ipsi populo parceret .Falsis eos 
(sc. de Atheners) praejudicatisque opinionibus libe rabat, ut ipsis 
maxime esset utile: quoque ipsi vidèrent, quid civitati quid ipsis 
maxime esset utile quoque magis hoc sequerentur, veri amorem, 
qui inest hominibus, inest in primis hominum concionibus, suscita-
bat et alebat". 4 ^ > 

Op de tweede plaats moeten wij een ogenblik stilstaan bij van 
Heusde' s appreciatie van Ρ o 1 u b i o s . Hij beschouwt hem als zijn 
leermeester voor de geschiedenis, zoals Platoon dat was voor de 
wijsbegeerte. Vandaar heeft hij het werk, waarin hij zijn opvat
ting van de geschiedenis uiteengezet. School van Polybius genoemd. 
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Polubios is de enige antieke geschiedschrijver, die er werkelijk 
naar streeft wereldgeschiedenis te schrijven : hij onderzoekt de 
mens in de ontwikkeling der volken en beschouwt de algemene vol
kengeschiedenis als het schouwtoneel, waarop men de mens als le
vend wezen werkzaam ziet. Alleen is - noodzakelijkerwijs - zijn 
horizon nog beperkt tot de volken rondom de Middellandse Zee. Hij 
heeft zijn werk zo opgebouwd "ut ex partibus illis tanquam membri s 
dispersis unum quoddam corpus idque vigens et spirans efficeret".4 7 ' 
Steeds poogt hij de diepste oorzaken der gebeurtenissen naar vo
ren te brengen. Minder gelukkige elementen in zijn werk zijn en
kel de soms te grote uitweidingen en zijn stijl ("simplex et gravis 
sed nee elegans пес cultus"). 4 8 ) 

Als laatste prozaschrijver, waarover van Heusde uitvoeri
ger heeft gesproken, noemen wij P l o u t a r c h o s . Zijn bedoeling 
bij het opstellen van de В ( o t was "ut viros in historia primarios 
maxime attenderet horum indolem et mores necminus res et vitas 
explorare! et describeret quod ita peregit ut Gracco fere Romanum 
apponeret, ac utriusque institueret comparationem". 49) Bijzon
der is hij te prijzen omdat hij "philosophiam eamque Socraticam ad 
historiam conscribendam adduceret". ^ 0 ' Daarom heeft hij alleen 
voortreffelijke mensen ("Excellentium virorum indolem") behandeld. 
Ook voor Platoon had Ploutarchos grote bewondering. Zeer veel aan
dacht besteedde hij in zijn biografieën aan het privaatleven van zijn 
helden, omdat daar hun deugden het duidelijkst aan het licht treden. 
Ook was hij doordrongen van het belang van de kindsheid en de 
jeugdjaren voor de ontwikkeling van goed en kwaad. Ploutarchos* 
stijl slaat van Heusde ook hoog aan: "Dictio ejus tersa est ас polita, 
ut legere nobis videamur aureae aetatis scriptorem. Et uti ejus 
ingenium totum erat ad philosophiam compositum ita philosophiam 
spirat et dictio ejus et oratio". 5 1 ' Alleen is hij soms moeilijk te 
begrijpen : "Autem (! ) obscurior est subinde ut sententiae non con
tinuo illigantur propter notionum copiam, quam paucis verbis con-
tinere studuit". 5 2 ' Deze duisterheid treedt echter in zijn wijsge
rige tractaten meer op dan in de В t o t . 

Tot slot vermelden we nog het zeer gunstige oordeel van van 
Heusde over de geschiedschrijver H e r o d i a n o s : " . . . .ineoque 
legendo placet nobis simplicitas,candor, veri studium, quibus vir-
tutibus sic sese commendavit, ut in optimis historiéis Graecishaud 
infimum habeat locum : tum magis in oratione ea est perspicuitas 
et facilitas, ut historici virtutibus plane sit consentanea". 53 ) 

Standpunt ten aanzien van opvoeding en onderwijs. 
Van Heusde' s filosofie is eigenlijk opvoeding van de mens tot 
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waarheid. In de verschillende leeftijdsfasen ontluiken telkens nieu
we vermogens van de inwendige zin, die op hun eigen wijze tot vol
wassenheid moeten worden geleid. Het is in dit verband begrijpelijk, 
dat van Heusde altijd grote belangstelling heeft gevoeld voor onder
wijs en opvoeding. Zijn opvattingen dienaangaande heeft hij het 
meest systematisch onder woorden gebracht in de Brieven over den 
aard en strekking van Hooger Onderwijs, welke niet alleen over 
hoger onderwijs gaan, maar waarin heel zijn pedagogiek uiteenge
zet wordt. Het werk omvat zeventien brieven, waarin zogenaamd 
aan een vriend verslag wordt uitgebracht van een aantal gesprek
ken, welke de schrijver in de lente van 1828 te den Haag gevoerd 
zou hebben met "een* door kennis, ondervinding en vastheid van 
beginselen en karakter eerwaardig grijsaard, vrij van vooroordee-
len, van liefde blakende voor de hoogste belangen van zijn vader
land, een Nederlander van den ouden stempel" · 5 4 ' De brieven 
worden gevolgd door een Woord uit Zwitserland aan mijne jonge 
vrienden en leerlingen. Naschrift des uitgevers op deze brieven, 
waarin van Heusde niet meer door de mond van de eerwaardige 
grijsaard spreekt. 

Nadat in de eerste vier brieven als inleiding gesproken is over 
de slechte toestanden op de latijnse scholen van vroeger en de goe
de zijden van de huidige tijdgeest, wordt in de vijfde brief (p. 68-81) 
de ontwikkelingsgang van de mens aan de orde gesteld. Deze loopt 
via de stadia van kind, knaap, jongeling naar de mannelijke volwas
senheid. Van deze ontwikkelingsfasen is die van de knapenleeftijd 
de belangrijkste: "de aanleg tot goed en kwaad komt eerst 
regt in den knaap te voorschijn: en van den omgang, gesprekken, 
leerwijze en tucht in dien leeftijd hangt het voor een groot gedeel
te af, hoedanig de man zal zijn, die er uit voort zal komen" (p. 74). 
Hier is dan ook een zeer wijze, voorzichtige en'Oienschkundige" 
leiding nodig, die met grote zorg de wilde lusten en begeerlijkhe
den (cf. p. 70) van de knaap in de goede richting tracht te sturen. 
Het eigen voorbeeld van de opvoeder is daarbij van groot belang. 
Het stadium van de jongelingsleeftijd duidt aan "de man in zijn 
worden, in zijne laatste ontwikkeling om welhaast volkomen zelf
standig mensch te zijn" (p. 77). Er breken nu door "besef van zelf
standigheid hooger eergevoel zelfs bewustheid van 
voor allen te leven en te handelen . . . . verhooging van zin, van 
hart, van verstand" (p. 78). Volledig zelfstandig en in staat om 
zijn eigen weg te gaan is de jongeling nog niet. Het academieleven is 
bijzonder geschikt om hem dit te leren. Het gymnasium is bedoeld 
voor de knapen. 

In de zesde brief geeft van Heusde de taak van de verschillen-
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de onderwijsvormen: het lager onderwijs voor het kind beoogt "op
voeding tot mensch", het middelbaar onderwijs voor de knaap "op
voeding tot beschaafd menscïh", de universiteit voor de jongeling 
"opvoeding tot zelfstandig mensch". De beide laatste onderwijsvor
men zijn voor een maatschappelijke élite. 

Nadat in de zevende brief gewezen is op het gevaar van te jong 
op het gymnasium of de academie te komen wordt in de achtste tot 
en met de tiende brief de inrichting van het gymnasiaal en middel
baar onderwijs behandeld. Als grondslag voor de opvoeding van de 
knaap moeten steeds de klassieken dienen, niet alleen op de gymna
sia, maar ook op de zogenaamde franse scholen: "wil men door ons 
middelbaar onderwijs onze natie beschaven, men rigte het dan ook 
zoo in, dat het zoo veel mogelijk klassiek zij, en het de jeugd in zoo
verre dit zonder kennis der oude talen doenlijk i s , met den geest 
der oudheid vervulle. . . " (p. 107-108). In de antieke literatuur is 
namelijk een ander, jonger geslacht aan het woord: " . . . . een ander 
menschenge s lacht dan het Germaansche, een anderen leeftijd des 
menschdoms dan de tegenwoordige, een' anderen geest, een' ande
ren zin, den zin, in één woord, niet des jongelings en des mans, 
als bij Ossian en bij ons, maar des knaaps, der prille jeugd, des 
bloeitijds van ons geslacht" (p. 115-116). Daarom staat de knaap 
bij uitstek voor deze literatuur open. Alles wat de knapenleeftijd 
eigen i s , alle neigingen, lusten en begeerten komen bij de antieke 
auteurs naar voren. Alle deugden worden er even verheven als alle 
ondeugden verfoeilijk voorgesteld (p. 118). Daarom kan het niet an
ders of een jongen, die er mee in contact komt, moet "voor deugd, 
voor regt en billijkheid, voor medeburgers en vaderland in liefde 
en geestdrift ontvlammen" (p. 119). Zeer belangrijk is ook, dat 
mende antieke wijsgerige literatuur, Platoon en de 'Απομνη
μονεύματα Σωκράτους van Xenophoon 5 5 ' niet verwaarloost : 
"men moet vooral wijsgeer worden in den ouden zin, om een
maal een sierraad voor den staat te zijn" (p. 123). 

De tiende brief bevat, in verband met het voorafgaande, een 
aantal practische suggesties voor de inrichting van het onderwijs 
aan de gymnasia. Men combinere deze niet met franse scholen, 
daar de onderlinge verschillen te groot zijn (cf. p. 142-143). Het 
gymnasium is , of dient te zijn een kweekschool voor de universi
teit, de franse school heeft deze doelstelling beslist niet. Verder 
moet iedere docent zich zoveel mogelijk aan zijn eigen vak houden 
- een wiskundige moet geen klassieke talen geven of omgekeerd (p. 
145 sqq. ). Ook streve men naar differentiatie van het onderwijs 
in de klassieken: gewenst is een afzonderlijke leraar voor Grieks 
en voor Latijn (p. 147). Een aparte docent voor de latijnse gram-
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matica dient deze er op de laagste klassen zeer grondig in te stam
pen en in de hogere klassen via thema' s op peil te houden; een soort
gelijke figuur moet hetzelfde doen voor het Grieks (p. 148 sqq. ). 
Daarboven en daarnaast komen afzonderlijke leerkrachten voor het 
lezen en interpreteren der schrijvers. Voordeel van een dergelijk 
systeem is dat de grammatica steeds grondig bijgehouden wordt 
(aparte uren! ) en de lectuur er niet door wordt opgehouden, zodat 
men zich volledig op de inhoud der schrijvers kan concentreren 
(p. 155-156). Afwisseling in leraren is pedagogisch nuttig voor de 
jeugd en in overeenstemming met het enigszins grillige karakter van 
de knapenleeftijd. Ook voor andere vakken stelle men naar vermo
gen afzonderlijke docenten aan. Wat betreft de cursusduur is 6 â 7 
jaar het meest aan te bevelen. Met het invoeren van nieuwe vakken 
zij men voorzichtig: natuurkunde, biologie, moraal e. d. horen op 
een gymnasium niet thuis (p. 174). 

In het slot van de elfde, in de twaalfde en dertiende brief behan
delt van Heusde de universiteiten. Deze vinden hun doel in de bevor
dering van de zelfstandigheid van de studerende jeugd (cf. p. 182-
183). Men stimulere daarom zoveel mogelijk de zelfwerkzaamheid 
op responsiecolleges en in de zgn. "sodalitia" der studenten onder
ling (p. 189-190). Bij het inrichten van het onderwijs hoede men zich 
voor te veel reglementeren, zonder echter alles geheel vrij te la
ten: "Onze Universiteiten moeten Hoogescholen blijven, en hoe hoog, 
hoe vri j , hoe liberaal het onderwijs daar zij , scholen moeten zij 
zijn en blijven en geene scholen zijn denkbaar zonder orde en gere
geld onderwijs"(p. 186). Zo dienen de studenten regelmatig college 
te lopen. Een te ver gaande reglementering strijdt echter met de 
aard van de jongeling " die daarom het gymnasium verlaten heeft, 
omdat hij nu in staat was geworden, om zich zelven in zelfstandigheid 
te oefenen" (p. 186). 

Luide wordt door van Heusde de loftrompet gestoken over de 
Nederlandse Universiteiten. Op de eerste plaats doet hij dat vanwe
ge het bestaan van twee afzonderlijke faculteiten voor de propaedeu-
se- de klassiek-humanistische en de medisch-fysische. Langs de
ze weg is er een uitstekende overgang geschapen tussen gymnasiaal 
en academisch onderwijs. In Duitsland heeft men dat niet: de stu
dent wordt zodra hij op de universiteit komt, direct met zijn hoofd
vak geconfronteerd, zonder dat hij precies het verband tussen het 
op het gymnasium genoten onderwijs en de eigen studie doorziet. 
Geen wonder, want op het gymnasium "had oude letterkunde hem 
beschaafd, maar nog niet door oude philosophie voor de wetenschap
pen opgeleid, dat eerst in de akademischen leeftijd mogelijk is . " 
(p. 198). "Dit toch vooral moet het doel van de propaedeusis zijn, 
dat men ziet, hoe alle wetenschappen met elkander verband houden. 
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hoe ze één geheel vormen, en hoe ze alle moeten saamwerken tot 
één doel en één bestemming'.' 5R ' Een groot goed acht van Heusde 
het voorts van de Nederlandse universiteiten, dat de meer moder
ne vakken, als algebra, vaderlandse literatuur en hedendaags recht 
in het Nederlands worden gedoceerd, en Romeins recht, exegese 
en "wetenschappen, die het gestadig lezen van latere Latijnsche 
schriften noodzakelijk vereischen", in het Latijn (p. 199). Ook hier 
staat Duitsland er minder goed voor, want daar wordt alles in de 
moedertaal onderwezen. Verder is volgens hem nog gunstig dat 
de cursus geen half, maar een heel jaar duurt, dat er geen profes
soren "volgens een geopend concours" (p. 200) kunnen worden be
noemd, en de Rectores Magnifici maar één jaar in functie blijven. 
Op deze wijze namelijk wordt de voor een goede gang van zaken 
noodzakelijke gelijkheid der hoogleraren gewaarborgd. Tenslotte 
waarschuwt van Heusde er tegen, het aantal universiteiten om eco
nomische of financiële redenen te verminderen: geld besteed aan 
beschaving en cultuur is altijd goed besteed (cf. p. 202). 

Zoals van Heusde' s wijsbegeerte eigenlijk opvoeding i s , is 
zijn opvoeding wijsbegeerte. Vandaar dat ook het hoger onderwijs 
in zijn encyclopedie een plaats heeft gevonden. Het heeft tot taak 
de mens in de jongelingsleeftijd door middel van de beoefening der 
toegepaste of "hogere" wetenschappen tot volledig inzicht in de 
wijsbegeerte van het goede en tot volledige zelfstcindigheid te breng
en. Geleerdheid is van het hoger onderwijs een noodzakelijk com
ponent, maar zij moet verlevendigd en bezield worden door de 
wijsbegeerte. Een zelfde gedachte komt steeds eerder naar voren 
in de Oratio de Fulcri Amore: "Ingenium excolendum est. Aca
demica institutione, iuventutis nostrae, sed magi s etiam animus. . . 
Et aegre expier emu s sane, quo placide nunc fungimur munus, si 
scholis nostris non nisi docti scilicet fingendi formandique essent 
homines " (p. 26). 

VI Van H e u s d e en h e t g e e s t e l i j k l e v e n v a n z i j n t i j d 

In het voorafgaande is er terloops op gewezen, dat van Heusde 
er ín zijn onderwijs op uit was, de beginselen der Platonische fi
losofie op te sporen, om deze op de moderne tijd van toepassing 
te doen zijn. Een combinatie van dit streven met zijn eigen wijs
gerig uitgangspunt - dat van de common-sensefilosofie of wijsbe
geerte van het gezond verstand - vormt de grondslag van zijn po
sitie in en tegenover het geestelijk leven van zijn tijd. 

Dat van Heusde voor zijn denken terug wil naar de filosofie 
van Platoon en Sokrates verklaart hij als volgt. Het wijsgerig den-
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ken vóór Kant was uitgeput en doodgelopen in elkaar tegenspreken
de stelsels, die voerden tot scepticisme. Een soortgelijke ontwik
keling had zich eertijds ook in de theologie voorgedaan, waar men 
door over woorden te twisten zonder zin of vaste betekenis, op 
den duur de ware geestvan het Christendom geheel dreigde te 
verliezen. Men heeft het gered "door het tot zijne oorspronkelijke 
eenvoudigheid terug te brengen" . 1 ' en zich weer te wenden tot 
"de geschriften der eerste verkondigers des Christendoms". 2 ' 
Zo moeten ook de hedendaagse wijsgeren, om uit het moeras te 
komen "de schriften der eerste beoefenaars en bevorderaars der 
wijsgeerte lezen en doorgronden. Socrates, de vader der wijsgeer-
te , waarvoor hij steeds gehouden i s , heeft niets geschreven, 
maar Xenophon, maar Plato, zijne ware leerlingen, deze, en Plato 
voornamelijk, hebben in hunne geschriften zijne wijsgeerte aan 
' t licht gebracht: en in die gedenkstukken der oorspronkelijke, der 
echte wijsgeerte, in die is ' t , dat wijsgeerte voorkomt, zoo als 
zij in waarheid in ' s menschen ziel ligt, zoo als zij de moeder al
ler kunsten en wetenschappen voor het menschdom geweest i s , zoo 
als zij den mensch van trap tot trap tot het hoogste, waar wij naar 
streven, opklimmen doet: in die is ' t ook daarenboven, dat de wijs
geerte zich aan ons vertoont in hare oorspronkelijke gestalte, niet 
zoo als zij door menschen en tijden verminkt, misvormd, schier 
onherkenbaar'gemaakt i s , maar zoo als zij in haar geheel, zoo als 
zij rein en zuiver, als het schoonste voortbrengsel van ' s menschen 
geest, aan ' t daglicht gebragt is". 3 ) 

De Sokratisch-Platoonse wijsbegeerte is voor van Heusde niet 
alleen de noodzakelijke basis van het ware filosoferen, maar zij 
komt z. i. ook geheel overeen met de aard van het Nederlandse volk, 
en is de ideale filosofie voor de negentiende eeuw. Het eerste heeft 
hij ervaren op het Platonicum: "Maar dan vooral, vriend! als wij 
zoo geheel aan het philosopheren zijn, dan openbaart zich in die 
jonge menschen de ware aanleg onzer natie. Het is niet dan met 
moeite en inspanning van geest, dat zij de meeningen en gevoe
lens en in ' t geheel de philosopheerwijze der latere wijsgeeren 
vatten, maar hier, bij het lezen van Plato, het is verwonderlijk, 
hoe zij mijne leiding volgen, als ik hun de Platonische dialectica 
en moraal voordraag, en die uit de geheele oudheid, bijzonder 
uit Cicero' s schriften zoek toe te lichten". 4 ) "Maar nog meer 
dan dat alles, is het mij alsdan onder dat interpreteren en zamen-
spreken opmerkelijk, hoe de geest der oudheid, om zoo te spre
ken, in waarheid die jongelingen bezielt, wanneer wij het over 
die verhevene plaatsen omtrent ' s menschen aanleg voor 
deugd en onsterfelijkheid hebben. Dan is het onder ons niet 
meer enkel συμφι λολογε Ι ν en συμφι λοσοφεΐ ν maar gan-
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schelijk σ υ ν ε ν θ ο υ σ ι α ν . " 5 ' Inzake de veronderstelde spe
ciale geschiktheid van de Platoonse filosofie voor de negentiende 
eeuw merkt van Heusde op,daternade stormen van de revolutie een 
reactie is gekomen op de in de achttiende eeuw algemene ontevre
denheid en opstandigheid tegen de bestaande orde, zoals die door 
Rousseau werd gepredikt. Men zoekt naar middelen om tot rustiger 
en gezonder toestanden te komen, " en onze levensbeginselen we
der op te wekken". *> ) Men wil de jeugd niet meer buiten maar 
in en voor de maatschappij opvoeden, men poogt de burger niet 
meer tegen de wetten op te zetten, maar hem er mee te verzoenen 
o. a. door ze zoveel mogelijk te doen stroken met de voorschriften 
van de rechtvaardigheid. Voor dit streven ontbreekt het echter nog 
"aan een vast doel, aan een wel beraamd plan, in de eerste 
plaats aan zoodanig een oorspronkelijk en vruchtbaar begrip of be
ginsel". 7 ' In deze leemte kan de Sokratisch-Platoonse wijsbe
geerte uitnemend voorzien " van nature geschikt om in on' 
ze kunsten en wetenschappen geest en leven te b r e n g e n . . . . . . om den 
mensch weder in onze eeuw met zijne naaste betrekkingen, met den 
staat, waarin hij leeft en met den godsdienst waarin hij geboren en 
opgevoed is, geheel te bevredigen en te verzoenen", θ ) 

Een zeer belangrijk punt is, dat van Heusde' s opvatting van 
Platoon zeer sterk gekleurd is door zijn filosofie van het gezond 
verstand. We zien dit op diverse plaatsen in de Initia, 9 ) voorts 
in de Socratische School, waar naar aanleiding van de Politela over 
de inwendige zin gesproken wordt: "Evenals de natuuronderzoekers 
beginselen in de natuur opsporen en daaruit de natuurverschijnse
len afleiden en ontwikkelen, zoo zocht hij (se. Platoon)in * s men
schen ziel beginselen, vooral zedelijke beginselen na te vorsehen. 
Hij vond daar in de eerste plaats liefde voor het schoone, in * s men
schen vroegste jeugd reeds blijkbaar, en daaruit verklaarde hij 
den oorsprong en den aard der kunsten, der schoone kunsten, ge
lijk zij genoemd worden, aan welker hoofd de muzijk is. Hij vond 
daar al verder liefde voor het ware, ja zelfs zekeren inwendigen 
zin, dien wij waarheidszin noemen, en die ons meer waard moet 
zijn dan honderd oogen daar wij er de waarheid door zien. Genoeg, 
om den oorsprong en den aard van andere verschijnselen dier we
reld, te weten de zuivere wetenschappen, die alleen waarheid ten 
doel hebben, en onder deze vooral de redeneerkunde te ontdekken. 
Maar zoo vond hij daar alsmede zucht naar het goddelijke, zeker 
streven naar het regtvaardige, naar het heilige, naar het goddelij
ke, bijzonder, wat in dat alles heerschende is, naar het goede. 
En zoo ontdekte hij, hoe in de staat zoo wel als in den mensch, als 
de schoonste verschijnselen der zedelijke wereld, de deugden voor 
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den dag zijn gekomen, inzonderheid de hoogste van alle, de wijsheid. 
Al die eigenschappen van ' s menschen ziel, of liever die beginselen 
des menschen, als zedelijk wezen, analyseerde hij, en gelijk de na
tuuronderzoekers, met dat analyseren zich niet vergenoegende, te
vens de natuurbeginselen en natuurverschijnselen tot ' s menschen 
heil in de uitwendige wereld zoeken te doen dienen, zoo poogde Pla
to die zedelijke beginselen, zoo poogde hij vooral die heerlijke ver
schijnselen in de zedelijke wereld, die er uit voortgekomen zijn, de 
schoone kunsten, de zuivere wetenschappen, de wetenschappen voor
al, die tot het goede strekken, die alle poogde hij tot volmaking des 
menschen en tot verbetering, zedelijke verbetering der staten aan 
te wenden" (II p. 166-167). Iets verderop spreekt van Heusde over 
de liefde, hoe deze de sluimerende vermogens in de menselijke ziel 
doet ontwaken: " Als de beurt van spreken aan Socrates gekomen 
is , merken wij dan op, hoe diep hij uit ' s menschen zedelijke na
tuur de liefde afleidt, als uit zijne zedelijke behoefte, zijne behoef
te en streven naar het schoone, het goede, het heilige en goddelij
ke afkomstig. Wie beseft niet bij het lezen dier geheele rede van 
Socrates en bijzonder bij het vernemen van zijn gesprek met de 
heilige Diotime, dat hij vermeldt, wie beseft niet hoe de liefde, als 
dusdanige behoefte, als dusdanig streven van den mensch, meer 
dan iets anders, wat ' t ook zij, geschikt en vermogend is om ons 
tot het schoone en goede, tot heiligheid, ja tot gelijkvormigheid 

aan de godheid te doen komen geene wijsgeer te, die dien 
naam mag dragen, zonder in de zedelijke wereld de liefde na te 
sporen, evenmin als er natuurkunde denkbaar is, zonder in de na
tuur het vermogen der warmte op te merken. Zonder warmte, zegt 
de natuur onderzoeker, kan het heelal geen * oogenblik bestaan. 
Maar zoo ook, zegt de wijsgeer, is de liefde het hoofdbeginsel der 
zedelijke wereld". De mens zou dus volgens Platoon een inwendige 
zin hebben, waarin vermogens en kiemen liggen, die door de kracht 
van de liefde worden opgewekt. De liefde ontstaat uit behoefte; de 
mens is namelijk een behoeftig wezen, dat echter streeft naar het 
volmaakte en naar ontplooiing van de kiemen en vermogens die in 
zijn ziel aanwezig zijn. De inwendige zin van de mens manifes
teert zich eerst, door de kracht van de liefde als zin voor het scho
ne, vervolgens als zin voor het ware, tenslotte als zin voor het 
goede. Hieruit zijn achtereenvolgens alle kunsten, wetenschappen 
en deugden tevoorschijn gekomen, die nu op hun beurt weer moeten 
worden aangewend tot verstandelijke en zedelijke vervolmaking van 
de mens. Dit alles komt precies overeen met van Heusde' s eigen 
wijsbegeerte van het gezond verstand. Ю ) 

Concluderend kunnen we zeggen, dat van Heusde de filosofie 
van het gezond verstand gelijk gesteld aan de filosofie van Pia-
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toon beschouwt a l s de ideale wijsbegeerte voor de negentiende eeuw, 
en speciaal voor Nederland. Hij spreekt zich herhaalde malen ook 
uitdrukkelijk in deze zin uit: "Het kenmerk van onze philosophie 
zoo wel, als van onzen wijsgeerige aanleg, is dunkt mi j , eenvoudig
heid, maar met gezond verstand en godsdienstzin gepaard. Men 
philosophere, zoo veel men wil, zijn wij gewoon te zeggen, maar 
men doe het toch nooit ten koste van ons bon sens , ons eenvoudig 
menschen-verstand Wij toch willen bij het philosopheren, 
eenvoudigheid, goed gezond verstand, en daarbij ook voornamelijk 
goede beginselen, die vooral niet met die onzer godsdienstleer s tr i j-
d e n . " 11 )De Neder landers hebben een andere aanleg voor filoso
fie dan de andere volken van Europa. Voor Frankri jk is karakter i
stiek geweest het wijsgerig dogmatisme van D e s c a r t e s , voor Enge
land het scepticisme van Baco, Locke en Hume. Specifiek Duits is 
de speculatieve filosofie van Kant с. s . , "die zich met zeker , hoe 
zal ik het noemen? metaphysisch enthusiasmus, ja ook wel met 
eenige metaphysische dweperij p a a r d e " . 1 2 ' De Nederlanders hou
den het goede midden en nemen uit ieder systeem, het goede, zon
der met de excessen ervan mee te gaan: "Wij zijn zoo als onze Kist 
het eens zoo wel uitgedrukt heeft, den bijen gelijk, die uit de bes
te bloemen in hunne nabuurschap de beste sappen inzuigen en daar
van den zuiversten honig toebereiden". 1 3 ' Die honing is ook wel 
in de Duitse speculatieve wijsbegeerte te vinden: "Want ook zelfs 
dat metaphysische enthusiasmus der Duitschers i s zoo onnut niet, 
a l s het velen onzer toeschijnt. Zoo het niet tot dweepen overslaat 
en het dan, zoo als in alle dweeperij, s lechts uit woorden en klank
en bestaat , geeft het aanleiding tot de verhevenste denkbeelden en 
gevoelens. Men moet m a a r weten te zoeken, m a a r doet men dat, 
dan vindt men in de werken van Kant, van Reinhold, van Fichte, 
van Schelling en van wien niet al van die Duitsche metaphysici? 
een * rijkdom van begrippen, die ons verbaasd doet s taan". 14 ) 
Ook van Locke en Rousseau is door ons terecht heel wat overgeno
men. 

Van Heusde neemt ten opzichte van de contemporaine en " schon-
dagewesene" filosofie een eclectisch standpunt in. De wijsgeren heb
ben in ' t algemeen eenzijdig óf alleen de subjectieve 6f de objectie
ve wereld onderzocht. Hij wil met zijn filosofie van het gezond ve r 
stand een harmonisch onderzoek van al lebei , hierbij profiterend 
van het goede van alle voorgangers. De e e r s t e , die de subjectieve 
wereld onderzocht, was Platoon, die hierbij t rad in het voetspoor 
van Sokrates. Door hem geïnspireerd moeten we , uitgaande van 
het γ ν ώ θ ι σ ε α υ τ ό ν , onze inwendige zin analyseren. Aristoteles 
heeft zich het e e r s t systematisch met de navorsing van de objectie-
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ve wereld beziggehouden. Van hem moeten we leren, hoe de ken
nis der uitwendige zinnen moet worden geordend. Hij is de vader 
van de synthetische, Platoon van de analytische methode. Beide 
methodes op de juiste wijze verenigd , 15 ) voeren volgens van 
Heusde tot de ware filosofie van het gezond verstand, waartoe spe
ciaal de Nederlanders een bijzondere neiging en geschiktheid to
nen, en die in het bijzonder geschikt is voor de behoeften van de 
negentiende eeuw: "Vera demum philosophia haec, me judice, est, 
quae e principiis ducta Socraticae disciplinae, e Platone eligit po-
tissimum, quae ad mundum moralem,Qc Aristotele vero, quae ad 
physicum mundum cognoscendum valent, ex utroque autem phi-
losopho methodum petit, quae nosmet ipsi, tanquam instrumento, 
usi, utrumque nobis mundum aperiamus. Haec, si qua alia, cum 
vera philosophia est, nostris maxime apta temporibus, turn una 
rectissime ecléctica dicenda".16 ' 

Uitgaande van dit alles, wordt het duidelijk dat van Heusde 
van de filosofie uit de School van D e s c a r t e s , en vooral van het 
systeem van Wolff niets moest hebben. 1 7 ' Daarom heeft Kan t 
zeer verdienstelijk werk gedaan, door dit alles te vernietigen. 
Van diens eigenlijke leer distancieert van Heusde zich echter ook: 
"Het ontbrak Kant, zoo ik er over oordeelen mag, niet aan ver
beeldingskracht, vooral niet aan kracht van denken, van redene
ren, van betoogen: hij was welligt, na Aristoteles, de grootste 
denker en redeneerkundige, die er immer geweest is; maar wat 
wij in Socrates en Plato zoo bewonderen, die eenvoudigheid in het 
philosopheren, vooral dat navorschen, dat diep navorschen van 
' s menschen ziel, dat vinden wij bij Kant niet. Hij spreekt ons al 
terstond van ruimte en tijd, als de vormen van * s menschen rede, 
in plaats van eerst , gelijk Plato begon, onze ziel, onze zielsver
mogens, bijzonder het hoogste daarvan, onze rede na te vorsehen. 
Zoo zou hij wijsgeerig, volgens de methode der wijsgeerte, tot 
de hoogste der wetenschappen den toegang geopend hebben: vooral, 
indien hij almede van stonde aan niet slechts van onze rede en 
zielshoedanigheden, maar ook, gelijk Plato, van den aard en aan
leg onzer geheele ziel, als tot het goddelijke, het eeuwige en on
veranderlijke gerigt, gehandeld had. Nu spreekt hij als metaphys-
icus, niet als wijsgeer, en het gevolg daarvan is , dat hij, met dit 
averegtsch beginnen der wijsgeerte, van ' s menschen ziel ons de 
zonderlingste voorstelling geeft, die wij nog immer, van welken 
wijsgeer of metaphysicus ooit, gekregen hebben Want wat zon
derling ding moet dan toch wel onze ziel zijn, met die twee vor
men van tijd en ruimte, met die twaalf categorieën, die tot vier 
begrippen, die van quantiteit, qualiteit, relatie en modaliteit, be-
hooren, om liiet te spreken van zoo vele andere eigenschappen. 
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die almede volgens Kant aan de ziel toekomen! " 1 8 ' 
Van Heusde' s voorstelling van het Christendom staat geheel 

onder invloed van zijn wijsbegeerte. Conform de geest van zijn tijd 
is hij er op uit Christelijk geloof en filosofie te verzoenen "wat 
hierin bestaat, dat het gezond verstand de bijzondere openbaring 
aanneemt, maar met zijn maatstaven van het goddelijke en het hei
lige keurt".1 9 Zoals Platoon* s wijsbegeerte "eene opleiding des 
menschen . . . . . . . tot wijsheid en wel bijzonder tot gelijkvormigheid 
met God" was, zo is het Christendom een navolgen door de 
mens van Christus, het Ideaal-Voorbeeld, naar Wie de mens zich 
moet vervolmaken om steeds meer godegelijkvormig te worden. 
Ook in andere opzichten komt het Christendom met de leer van Pla
toon overeen, bijvoorbeeld in het centraal stellen van de liefde als 
absoluut beginsel.21 ) Voor een ware beoefening van de wijsbe
geerte is het van onschatbare waarde; "om tot het hoogste te komen, 
dat de mensch kan bereiken, de natuur der ziel, het wezen der god
heid, der wereld" 2 2 ^is geloven even noodzakelijk als weten, en 
dit kan ons het Christendom leren. De voorstelling van Christus 
als Verlosser van de zondige mensheid is voor van Heusde van 
ondergeschikte betekenis.2 3 ' 

Van Heusde streefde dus in zijn opvatting van het Christendom 
naar een synthese van de openbaring met de filosofie van Platoon = 
van het gezond verstand. Het element van zonde, schuld en boete 
in het Christendom substitueerde hij door liefde en opvoeding. Het 
is in dit verband te begrijpen, dat de Afscheiding van 1836 zijn sym
pathie in genen dele heeft gehad. De publicatie door G r o e n van 
P r i n s t e r e r van De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan 
het Staatsregt getoetst heeft hem gebracht tot het uitgeven van het 
enige strijdschrift dat hij ooit heeft opgesteld: Een Blik op het 
werkje van den Heer en Mr. G. Groen van Prinsterer: De Maatre
gelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst door een 
Vriend van Waarheid en Liefde . De afscheiding gaat z. i. in de 
grond van de zaak terug op "ontevredenheid over de beschaving en 
verlichting in Nederland ontstoken, met snelheid doorgedrongen 
en ook toegepast op de uitlegkunde des Bijbels, op de geloofsbe
grippen, vooral der hervormden, en op Godsdienstige instellingen", 
(p. 28) àie bij velen een "geest van tegenkanting"(ibid.)opriep, voor
al bij de meer eenvoudigen. Reeds geruime tijd tevoren'Onttrok 
men zich aan de openbare Godsdienstoefeningen, verzamelde zich 
in grootere of kleinere bijeenkomsten, om zich of met het gelief
koosde van den ouden dag onledig te houden, of zichzelven aan 
dweepzuchtige geestdrijverij over te geven "(p. 29). Zij verklaar
den de Bijbel "op zulk eene wijze, waardoor zij het woord van God 
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verwrongen naar hunne geliefkoosde begrippen, van vroegere eeuw
en herkomstig". (p. 30). Bijzonder bedenkelijk acht van Heusde het 
dan een man van grote eruditie als Groen zich achter deze beweging 
schaart: "Met bevreemding echter mag gevraagd worden, hoe is 
het mogelijk, dat in onzen tijd dat alles gehoord wordt van een man, 
die in de rij der geleerden geplaatst, in staat i s , om onbevangen 
te oordeelen. Verre van mij, om den schrijver in eene rij te stel
len met zeer vele organen der afgescheiden, als zich reeds hebben 
doen hooren, maar met smartelijk gevoel ontwaart men toch, dat 
de ingenomenheid met de zaak, die hij voorstaat, het oordeel par
tijdig maakt en den blik in de toekomst treurig benevelt. Wat zou
den de gevolgen worden, als aan al die wenken of wenschen onvoor
waardelijk werd toegegeven? - Eene treurige achteruitgang in be
schaving en verlichting, zoo gezegend voor Nederland, zoude zich 
ras doen ontwaren", (p. 85) Zeer afkeurenswaardig van de Afschei
ding vindt van Heusde het ook, dat zij z. i. een inbreuk op rust en 
orde, en verzet tegen het wettige gezag in zich sloot (p. 58) . Het 
inwendige van de godsdienst, het persoonlijk geloofsleven, moet 
geheel vrij zijn, maar "eene leiding van of beheer over de inwen
dige of uitwendige inrigtingen of verordeningen van de onderschei
dene kerkgenootschappen of godsdienstige gezindten, is 
wel degelijk met eene billijke staatkunde overeen te brengen, ja 
daarvan eene noodzakelijke vereischte "(p.20). Gezien het feit, 
dat de afgescheidenen weigerden opening een inzage te geven van 
de statuten, waarnaar zij zich als afzonderlijk kerkgenootschap 
dachten te vestigen, had de Staat dus principieel het recht om ter 
bewaring van rust en orde in te grijpen. 

Met deze kwestie zijn we terechtgekomen in van Heusde' s op
vattingen op maatschappelijk en politiek gebied. Zijn opinie over 
de tijdgeest is gunstig. Zij kenmerkt zich door vrijheid en onbe-
krompenheid: " de liberale geest onzer eeuw die 
onbekrompenheid in het bevorderen van alles, wat goed en nuttig 
i s , bijzonder van hetgeen tot den bloei van kunsten en wetenschap
pen kan bijdragen - wat opent ons dat niet een schoon vooruitzigt 
voor beschaafd Europa en boven al, mag ik zeggen, voor ons Va
derland! " 24 ) Er heerst " gezond menschenverstand, met zuive
re Godsvrucht vereenigd". In de filosofie heeft de metafysiek "dat 
ijdel maar vermoeiend woordenspel" 2 5 ' aan de universiteiten 
geen vaste voet kunnen krijgen. Sterk toegenomen is daar echter 
de beoefening der oude letteren "het beste tegengif tegen 
de besmetting van athëismus en dweeperij". 2 '7 ' Het Nederland
se volk kenmerkt zich door een "onvergelijkelijke l e e r g i e r i g 
h e i d " , 2 8 ) o.a. blijkend in de stichting en werkzaamheden van 
de Maatschappij tot Nut van't Algemeen. Een sterk bewijs voor 
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de uitnemende wetenschappelijke aanleg van het Nederlandse volk 
vormt ook de glorierijke geschiedenis van de Leidse Academie in de 
zeventiende en achttiende eeuw. Voorts beschikt het in hoge mate 
over zelfwerkzaamheid en soliditeit. Men moet er alleen voor zor
gen de tijdgeest goed te leiden. ^ ; 

Volgens van Heusde is onderwijs staatszaak. Slechts door het 
onderwijs kan de staat zedelijk en verstandelijk werkelijk goed en 
zelf standig worden. Het openbaar onderwijs is daarom voor van 
Heusde "dat alvermogende middel tot bevordering en bevestiging van 
de zedelijkheid der natie". з 0 ' Ook hier moeten we Sokrates en 
Platoon volgen, voor wie opvoeding en onderwijs factoren van door
slaggevende betekenis in hun staatsopvatting zijn. 

Als algemene basis voor zijn staatkundige opvattingen neemt van 
Heusde in navolging van Platoon het principe: ' niemand leve of han
dele voor zich alleen, maar ieder tevens om in de behoefte van allen 
te voorzien'. Hiermee wordt uiting gegeven aan het in ieder mens 
levende rechtsbesef. Het principe is "een beginsel van algemeene 
welwillendheid en bereidvaardigheid voor elkander, van onderlinge 
toegenegenheid, ja, van liefde en vriendschap". 3 1 ) Vrijheid is voor 
van Heusde geen synoniem met ongebondenheid, maar de mogelijk
heid om in overeenstemming met zijn ingeboren rechtsgevoel te han
delen. Dit moet ook weer gezien worden in verband met de door van 
Heusde aangehangen wijsbegeerte van het gezond verstand: in feite 
is " de mensch vrij, als hij zich kan ontwikkelen naar het schema 
van de philosophie van het gezond verstand". 3 2 ) De wetten zijn 
bedoeld om hem deze vrijheid te verschaffen. 

Een duidelijke afkeer toont van Heusde van de democratie. In 
Athene én tijdens en na de Franse revolutie is de zogenaamde volks
heerschappij omgeslagen in de tyrannie van een groep of een enke
l ing. 3 3 ' Verder laat hij zich over de concrete verdiensten van 
bepaalde staatkundige stelsels niet uit: het belangrijkste voor hem 
is , dat aan bovengeschetste principes tegemoetgekomen wordt en 
in de staat rechtvaardigheid en echt mensengeluk heersen. Persoon
lijk actief op politiek terrein is hij niet geweest. De Afscheiding 
was de enige actuele kwestie, waar hij een duidelijk standpunt heeft 
ingenomen; de Brieven over Hooger Onderwijs hebben hun ontstaan 
mede te danken aan verzoeken van hogerhand om zijn mening over 
het onderwijs te formuleren. 

Van Heusde bewoog zich - en voor iemand met zijn beminnelijk 
karakter en zijn uitgesproken maatschappelijk gerichte belangstel
ling is dit ook begrijpelijk - wel vrij veel in het openbare leven: 
hij ontving veel mensen en stond ook met velen in regelmatige cor
respondentie. 34 ) Buiten de universitaire functies die hij waarnam -
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in 1806-1807 en 1817-1818 Rector Magnificus, in 1807-1808 en 
1819-1820 Secretaris van de Academische Senaat en vanaf 1816 Bi
bliothecaris - was hij lid van meerdere "geleerde genootschappen"; 
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut maakte hij vanaf de oprich
ting in 1808 al deel uit. Een functie, die hij met zeer grote toewij
ding en nauwgezetheid waarnam, was die van Curator van de La
tijnse School te Utrecht, en het is dan ook niet verwonderlijk, dat 
aan deze school diverse van van Heusde' s ideeën op pedagogisch 
gebied verwezenlijkt zijn. 3 5 ' 

Tot slot van dit hoofdstuk moet nog iets worden gezegd over 
van Heusde' s opinie over de niet-antieke literatuur. Zijn kennis 
hiervan schijnt vrij aanzienlijk te zijn geweest: "Hij wist even on
derhoudend en aesthetisch over Petrarca, Boccaccio, Dante en Tas
so; over Klopstock, Wieland, Schiller en Göthe; over Ossian, 
Shakespeare, Milton en Young; over Corneille, Racine, Voltaire 
en Molière te spreken als over de wijsgeeren en geschiedkundigen 
die in die landen uitgemunt hebben, met kennis van zaken te оог-
deelen" . 3 6 ' De basis van deze belezenheid moet al vrij vroeg, 
in van Heusde' s studententijd en daarvoor nog, zijn gelegd. In la
ter tijd is hij aanmerkelijk minder gaan lezen: "Zeer keurig in 
zijne lectuur, had hij slechts met het beste naar zijn oordeel 
naauwkeurig kennisgemaakt". 3 Hij hield meer van bespiege
lingen over zijn eenmaal opgevatte levens- en wereldbeschouwing 
dan dat hij een veellezer w a s " . 3 8 ' Deze beperkte lectuurkeuze 
gold voor bellettristische zowel als wetenschappelijke werken, zo
dat Rovers, die hem toch altijd bijzonder toegedaan is geweest, 
meende te moeten opmerken: "Volgens mijne bescheidene meening 
zou een wat meeromvattende, zich ook tot de werken van anders
denkende geleerden uitstrekkende lectuur hem wenken hebben ge
geven, die voor eigen onderzoek van belang hadden kunnen z i j n " . 3 9 ) 
De waardering van de afzonderlijke schrijvers ligt bij hem ook weer 
in wijsgerig perspectief. De reien uit de Esther en de Athalie van 
R a c i n e , en uit de Gijsbregt van Aemstel van V o n d e l wekken 
volgens van Heusde onze godsdienstzin op; in deze is "de hoogste 
muzijk, de hoogste poëzij, de lyrische, in volle kracht en luister 
heer sehende". 4 0 ' De poëzie van S c h i l l e r en G o e t h e is "zoo 
vol ware philosophie".41 ' De gedichten van O s s i a n vormen 
een weerspiegeling van de Germaanse geest, van het menselijk ge
slacht in zijn volwassenheid. 4 2 ) S h a k e s p e a r e " ^ i s voor van 
Heusde het hoge voorbeeld aller latere dichters. Tegenover con
temporaine Franse schrijvers als V i c t o r H u g o , B a l z a c en 
S c r i b e staat hij gezien hun zedeloosheid antipathiek. 4 4 ' 

Neiging om zelf zuiver belletristisch werk te verrichten heeft 
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van Heusde, voor zover valt na te gaan, nooit gehad. 

VII P l a a t s b e p a l i n g en B e t e k e n i s 

Evenals in Leiden heeft ook in Utrecht een rechtstreekse leer
ling van Wyttenbach in de persoon van van Heusde bezit genomen van 
de leerstoel voor Grieks. Hiermee houdt de overeenkomst echter op. 
Want waar in Leiden direct na Wyttenbach een radicale koerswijzi
ging der klassieke studiën heeft plaatsgehad, heeft in Utrecht van 
Heusde vastgehouden aan de "filosofische" beoefening der oude talen, 
zoals deze zich in de loop der achttiende eeuw en vooral onder Wyt
tenbach had ontwikkeld. Hij doet dit intussen op een geheel andere 
wijze dan zijn leermeester. Had deze zich uitsluitend op de Oudheid 
georiënteerd als op een absoluut ideaal, van Heusde wil zijn eigen 
tijd toebehoren en de studie van het Grieks nuttig laten zijn voor de 
moderne maatschappij. De beginselen van ware kennis, beschaving 
en vorming moeten wel bij de Grieken worden gezocht, maar met het 
uitdrukkelijk doel om de eigentijdse samenleving te dienen. In deze 
doelstelling klinkt door het sterke verlangen van deze tijd om nut te 
stichten =n op te voeden. Van Heusde is vóór alles een typische ex
ponent van de geestesgesteldheid, die Nederland in de eerste decen
nia van de negentiende eeuw kenmerkt, en waarvan we in het tweede 
gedeelte van Hoofdstuk II een idee hebben trachten te geven. Het 
onverwoestbaar geloof in de goedheid van de mens, het optimisme, 
de pedagogische instelling, het anti-speculatieve rationalisme van 
de wijsbegeerte van het gezond verstand - waar van Heusde in Ne
derland dé vertegenwoordiger van is - en ook het gevoelige: we vin
den het allemaal bij hem terug. Met zijn eigen tijd toont hij zich dan 
ook steeds zeer ingenomen.1 > 

Een ander belangrijk verschilpunt tussen Wyttenbach en van 
Heusde is de critischer houding van laatstgenoemde tegenover de 
Oudheid. Van Heusde verlangt bij alle hoge achting voor de Grieken, 
niet meer, zoals zijn leermeester, aan hen gelijk te worden. 2 ' 
In zijn Specimen Criticum geeft hij als zijn mening te kennen, dat 
de Grieken voor strikt empirische waarneming slechts in beperkte 
mate oog hadden. Later komt hij hier, vooal door de bestudering 
van Aristoteles, enigszins van terug, maar in zijn opvatting der 
geschiedenis treedt herhaaldelijk de mening naar voren, dat de Ger
maanse volken, als representanten van de volwassenheid een hogere 
fase in de ontwikkelingsgang van het mensdom vertegenwoordigen 
dan de Grieken: "Een hooger karakter vond ik in de Germaansche 
dan in de Grieksche volken: dat voelde ik bij het lezen van onzen 
Ossian en het vergelijken van hem met Homerus". 3 ' Hier 
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heeft van Heusde' s ingenomenheid met de eigen tijd het dus duidelijk 
gewonnen van zijn liefde voor de Oudheid. Het idee van een ontwik
keling van het mensdom, waarin de Grieken een vroeger, jeugdiger 
fase representeren dan de latere volken, is overigens niet door van 
Heusde uitgevonden. Voordien had o. m. H e r d e r zich meermalen 
in deze zin uitgelaten; 4 ' gelijktijdig met van Heusde H e g e l 5 ' 
en V i c t o r H u g o . R ) 

Zijn eigen tijd en zijn eigen land: daar is van Heusde voor alles 
op gericht. Hij wil zijn landgenoten opvoeden, de kiemen van het ge
zond verstand in hen tot steeds rijkere ontwikkeling brengen, om 
hen zo op te leiden tot Godegelijkvormigheid. Op dit ideaal heeft hij 
alles afgestemd: ook de studie van de oudheid en van het Grieks. 
Deze dienstbaarheid aan de wijsbegeerte van het gezond verstand 
heeft de richting van van Heusde* s filologische studies bepaald op 
de Sokratisch-Platoonse filosofie. Zelden heeft hij zich erbuiten 
bewogen, tenminste voorzover het zijn gedrukte publicaties betreft.7 ' 
De Platoonse filosofie heeft voor van Heusde een zeer bijzondere 
betekenis. In haar ziet hij de wijsbegeerte, zoals zij waarlijk in de 
harten der mensen ligt, en hen regelmatig doet opklimmen naar 
het allerhoogste. Met andere woorden: in haar vindt hij het proto
type, de meest oorspronkelijke vorm van de wijsbegeerte van het 
gezond verstand. Daarom acht hij haar bestudering in de opvoeding 
tot godegelijkvormigheid van beslissende betekenis. Van Platoon 
moeten wij leren de kiemen van onze inwendige zin te analyseren 
en tot volle ontplooiing te brengen. De bestudering van Platoon voert 
"tot de ware kennis van den mensch en de ware methode om hem te 
vormen en op te leiden". 8 ' Voor het eveneens noodzakelijke 
onderzoek der zichtbare wereld is Aristoteles van grote waarde. 
Dit is echter pas in de allerlaatste levensjaren van van Heusde een 
rol gaan spelen; omstandiger uitgewerkt is het nooit. 

De boven aangeduide beschouwing van Platoon breidt zich bij 
van Heusde ook over de andere oude schrijvers uit, zonder dat deze 
echter een eigen reliëf krijgen. "Het lezen der ouden, ñet kritisch 
behandelen hunner geschriften, het wijsgerig navorsehen van den 
zin, die in hunne letteren, in hunne kunsten en wetenschappen, 
vooral in hunne philosophie te merken i s , dat is het, wat in iemand 
wijsgeerige aanleg, zoo hij dien van nature heeft, opwekt en aan
kweekt, en hem eenmaal op de rechte wijze en tot de ware doelein
den de wijsgeerte doet beoefenen".9 ' Dit geldt dan nog heel bij
zonder voor Nederland: "De oude letteren maken de philosophie 
onzer natie uit". Ю ) Met deze uitspraken staan we aan het einde 
van een ontwikkeling, meer dan honderd jaar geleden in de klassie
ke studiën bij Perizonius en Hemsterhuis begonnen. Door hen is 
het idee geihaugureerd, dat de Oudheid, en speciaal de Griekse 
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Oudheid op de eerste plaats bestudeerd moest worden om geestelijke 
en zedelijke verheffing te bewerkstelligen. Deze "wijsgerige" be
schouwingswijze is gedurende de achttiende eeuw hoe langer hoe 
meer overwegend geworden; nu, bij van Heusde, is de filologie in 
feite geëvolueerd tot filosofie. Zij wordt in de grond van de zaak 
niet meer om haars zelfs wil beoefend, maar geheel gezien in het 
licht van de wijsbegeerte i .e . de wijsbegeerte van het gezond ver
stand. 

De betekenis van van Heusde voor de Griekse studiën in Neder
land wordt door deze constatering volledig bepaald. Hij is tot Pla
toon gekomen en heeft Platoon bestudeerd, niet op de eerste plaats 
om diens gedachten te leren kennen, maar om er argumenten te 
vinden voor zijn eigen commonsense - filosofie. Zo werd Platoon* s 
Ideeënleer voor hem de leer van de inwendige zin met zijn alge
meen geldende maatstaven van het schone, het ware, het rechte 
en het heilige, welke, door de zinnen opgewekt, zich verhelderen 
en door de mens in het practische deven worden aangewend. :L 1 ' 
Daarom zag hij heel de Platonische filosofie op de eerste plaats 
als een practisch pedagogisch p r o c e s , 1 2 ) daarom beschouwde 
hij dialogen als Philebos,Parmenides en Sophistes als mislukt1.3 ^ 
Met E. Ζ e 11 e r moet daarom van Heusde' s opvatting van Platoon, 
zoals deze in de Initia Philosophiae Platonicae en elders is uitge
werkt, worden beschouwd als "ganz modern und unplatonisch". 1 4 ' 
Hij schuift Platoon zijn eigen wijsbegeerte van het gezond verstand 
in de schoenen; voor het speculatieve in zijn leer heeft hij geen 
oog. Met zijn interpretatie der Ideeën als maatstaven in de ziel 
van onbeperkte geldigheid huldigt van Heusde nog volslagen opvat
tingen uit de Verlichting, zoals die o. m. door C h r . Wolff zijn 
uitgesproken: "Es liegen nach diesem System in der Menschenna
tur feste Begriffe, gesetzliche Verhältnisse, eine Gleichförmich-
keit, welche überall die Grundlinien von wirtschaftlichem Leben, 
rechtlicher Ordnung, moralischem Gesetz, Schönheitsregeln, 
Gottesglauben und Gottesverehrung zur Folge haben muss. Diese 
natürlichen Anlagen, Normen und Begriffe in unserm Denken, 
Dichten, Glauben und gesellschaftlichem Handeln sind unveränder
lich und vom Wechsel der Kulturformen unabhängig. Sie beherr
schen alle Völker, sie wirken in allen Gegenden. Die Autonomie 
des Menschen ist in ihnen gegründet. Sofern die Menschheit die
selben sich zum Bewusstsein bringt und zur Richtschnur ihres 
Handelns macht, sofern sie allen vorhandenen Glauben und alle 
bestehenden Institutionen vor das Tribunal des aus ihnen abgelei
teten Systems bringt, tritt sie in dem Stadium der Mündigkeit und 
der Aufklärung. Vor diesem Tribunal haben sich nun alle Institute 
der Gesellschaft und alle Dogmen der Kirche zu verantworten".15 ' 
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Van Heusde heeft - ook al weer onder invloed van zijn eigen tijd -
het star-mechanistische van deze opvattingen aanmerkelijk ver
zacht; 1P' ' in de grond van de zaak is het principe echter gelijk 
gebleven en doet geen recht aan het speculatieve karakter der Pla
tonische Ideeën. Door van Heusde wordt Platoon geïnterpreteerd 
vanuit de in die dagen heersende anti-be spiegelende common sense-
filosofie ; zijn interpretatie heeft dan ook slechts historische waar
de. Zij laat ons zien, hoe de wijsbegeerte van Platoon aan de geest 
des tijds werd aangepast ; dichter bij de kern en bij het rechte ver
staan van deze wijsbegeerte brengt zij ons niet. 

Zoals de filologie i 7 ) staan ook andere wetenschappen bij van 
Heusde in dienst van zijn wijsgerige principes. Zeer duidelijk zien 
we dit in de Encyclopedie, waar iedere wetenschap zijn bijzondere 
taak heeft bij de opvoeding van de mens tot volmaaktheid. Evenals 
de filologie worden dus ook de andere wetenschappen niet op de 
eerste plaats om zichzelf beoefend, maar terwille van de filosofie. 
De nadruk is daarom niet zozeer op exact feitenonderzoek gelegen 
als wel op het speuren naar analogieën met de wijsbegeerte van 
het gezond verstand. Zeer duidelijk is dat te merken in ац Heus
de* s taalbeschouwing, waar hij zijn onderzoek welbewust beperkt 
tot een aantal speciaal uitgezochte "natuurwoorden", І ) omdat voor
al daarin houvast gevonden kan worden voor het dogma van de sens 
commun. Ook zijn opvatting van de geschiedenis toont deze aanpas
sing aan de common sense-filosofie. Zoals bij de individuele mens 
zijn inwendige zin geleidelijk tot ontwikkeling komt, zo treedt ook 
in de afzonderlijke volkengroepen telkens een der vermogens van 
een algemene inwendige zin naar voren, zodat op den duur alles tot 
ontplooiing komt en het mensdom zedelijke en verstandelijke volwas
senheid bereikt. De mensheid maakt bij deze ontwikkeling in haar 
verschillende volkenwerelden ook dezelfde stadia door als de indivi
duele mens : zo representeren de Oosterse volken de kindsheid, de 
Grieken en Romeinen de "knapenleeftijd" en de jongelingschap, de 
Germaanse volken de volwassenheid van het mensdom. Het vreemd 
staan tegenover critisch onderzoek en de zucht naar het algemene , 
hetgeen uit deze beschouwingen zo sterk naar voren treedt en zo'η 
treffende eigenschap van van Heusde uitmaakt, is overigens, zoals 
we reeds zagen, in Nederland gedurende deze jaren geenszins onge
woon. Van Heusde zet er op duidelijke wijze de traditie van Mun-
tinghe - met wie hij ook verder op meer dan één punt overeenkomst 
toont - en Kemper mee voor t . 1 9 ' 

Van Heusde' s interpretatie van het denken van Platoon - kwan
titatief zijn belangrijkste prestatie op gebied van het Grieks - heeft 
dus, hoe interessant zij als tijdsdocument ook moge zijn, voor de 
kennis van de Griekse wijsgeer zelf geen waarde. Het Specimen 
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Criticum in Platonem heeft evenmin veel betekenis. Het is een uit 
de vele boeken met "Observationes" op een antiek auteur, zoals ze 
ook in deze tijden nog verschijnen, bevat gelukkige en minder ge
lukkige invallen, maar is zeker niet als een methodische poging te 
beschouwen om tot een betere tekst van Platoon te komen. Het her
haaldelijk terugvoeren van emendaties op de Latijnse Platoonverta-
ling van Ficinus is het boek niet ten goede gekomen. Het meest in
teressante is misschien nog wel de publicatie door van Heusde van 
enkele nagelaten papieren van Ruhnke met collaties van dialogen 
van Platoon met Parij se handschriften. 

Door sommigen - ook door zijn levensbeschrijver Lakke 2 0 ) " 
is van Heusde een neo-humanist genoemd. Zonder bezwaar lijkt ons 
dit niet. Onder Neo-Humanisme wordt namelijk in de eerste plaats 
verstaan de met de opkomende Romantiek samenhangende herleving 
der belangstelling voor Griekenland in de Duitse landen, en aan de 
geest, die deze bezielde, is van Heusde in wezen volkomen vreemd 
gebleven. Het is hem er nooit om te doen geweest in de ideale Griek
se mens een inspiratiebron te vinden. Hij inspireerde zich op zijn 
eigen tijd : op het gevoelsgetint en Christelijk doorademd rationalis
me, op de behoefte aan opvoeding, op het optimisme, dat hierin 
leefde, en paste de Griekse cultuur veeleer als dienend element in 
dit kader, dan dat hij eerbiedig naar haar stem luisterde. Van Heus
de* s voorkeur voor Griekenland boven Rome is niet door invloed 
van het Duitse Neo-Humanisme teweeggebracht, maar vormt de er
fenis van de Schola Hemsterhusiana, die de studie van het Grieks 
in Nederland had hersteld, en waar van Heusde een der laatste uit
lopers van vormt. Het is dus een zuiver Nederlandse traditie. 

Zoals van Heusde niet gegrepen is geworden door het Duitse 
Neo-Humanisme, zo staat hij ook los van de Altertumswissenschaft, 
en daarmee van de leidinggevende stroming der klassieke filologie 
in West-Europa. Hij beoefende de klassieke filologie niet om haars-
zelfs wil, en daarom al lag het buiten zijn gezichtskring om in theo
rie of practijk te streven naar een alzijdig doordringen in de antie
ke beschaving. Hij bestudeerde en beoordeelde haar naar gelang hij 
haar voor zijn eigen "wijsgerige" inzichten kon gebruiken. 

Met dit alles willen wij niet beweren, dat van Heusde van het 
Neo-Humanisme en de Romantiek in het geheel geen invloed heeft 
ondergaan. Voor zijn geschiedbeschouwing heeft hij bijvoorbeeld 
veel aan Herder te danken, daarnaast aan Lessing en vooral aan 
Hee ren . 2 1 ' Ook van de zijde van F r a n s H e m s t e r h u i s (1721-
1790), de in vele opzichten al romantisch ingestelde filosoof, heeft 
hij invloed ondergaan. Zo voert van Heusde het idee van de inwen
dige zin voor een groot deel op hem terug. 2 2 ) Aan het essentiële 
van van Heusde' s persoon hebben deze ontleningen niet geraakt. 
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Integendeel heeft hij er het stempel van zijn eigen innerlijk op ge
drukt. Door er naar te verwijzen kan men niet aannemelijk maken, 
dat van Heusde méér romanticus of Neo-Humanist was dan de mees
te van zijn tijdgenoten. Een historisch denker, of iets wat daarop lijkt, 
is hij evenmin geweest. Ook aan methodisch wetenschappelijk on
derzoek is hij in feite nooit toegekomen. 

Toch heeft van Heusde' s optreden voor de studie van het Grieks 
een positieve waarde gehad. Ondanks het feit, dat het niet terwille 
van zichzelf werd bestudeerd, nam het Grieks en vooral Platoon een 
sleutelpositie in zijn denksysteem in. De invloed van dit denksysteem 
was groot : "Geen vaderlandsche Hoogleeraar van eenige Faculteit 
heeft, in latere dagen althans, zoo wijd strekkenden invloed op het 
onderwijs in verschillende vakken van geleerdheid, inzonderheid in 
onze wetenschap, uitgeoefend, als Schröder' s ambtgenoot Philip 
Willem van Heusde. Vóór zijn verscheiden waren reeds, om van 
een' beroemden Amsterdamschen Regtsgeleerde niet te spreken, 
op onderscheidene katheders van al de Nederlandsche Akademien, 
veelal op zijne aanbeveling, kweekelingen zijner school geplaatst".23) 
Zijn succes zal van Heusde zeker niet op de laatste plaats eraan te 
danken hebben gehad, dat hij zo bij uitstek in het Nederland van die 
dagen levende idealen onder woorden bracht. Wel de meeste invloed 
verschafte hem zijn academisch onderwijs. Niet alleen in zijn theo
rieën, maar ook in de practijk moet van Heusde een geboren opvoe
der zijn geweest, die door zijn grote gaven als docent en zijn ster
ke bezieling op ieder, die hem hoorde een diepe indruk maakte. 
"Toen van Heusde te Utrecht bloeide, was aan de Hoogeschool al
daar een eigenaardig leven, ' t welk vooral uit zijn onderwijs ont
sproot Er kwam geen Utrechtenaar bij ons, noch een van ons 
te Utrecht, of van Heusde' s persoon en geestesrichting, zijn onder
wijs, zijne belangrijke colleges, zijne humaniteit, zijn beschouwing 
van de verschillende volken en velerlei anders over van Heusde was 
de schering en inslag der gesprekken. Het was, alsof men over U-
trecht sprak, zoo men van Heusde noemde ; hij was de Hoogeschool, 
haar ziel, haar leven". 2 4 ' Deze invloed is niet alleen tot Utrecht 
beperkt gebleven. Het meest blijvend heeft zij zelfs daarbuiten ge
werkt, en wel in de rechtsschool van G. A. den Т е х (1795-1854). 
2 5) te Amsterdam en vooral in de theologie van de Groninger Rich
ting. Deze is in de dertiger jaren ontstaan, toen achtereenvolgens 
enkele leerlingen en geestverwanten van van Heusde hoogleraar in 
de theologie te Groningen werden, en vormt een wezenlijke fase in 
de ontwikkeling van de Reformatorische godgeleerdheid naar het 
modernisme. 2 ñ ) Op andere gebieden is de invloed van van Heusde 
na zijn overlijden snel afgenomen. Dit hangt samen met het in de
ze jaren veranderende geestelijke klimaat in Nederland. Door de 
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opkomst van de natuurwetenschappen verschuift de aandacht van al
gemene beschouwingen naar de strikt rationalistische analyse der 
verschijnselen uit de zichtbare wereld. De wetenschap, het klaar 
en zeker weten aan de hand van ervaarbare feiten, komt op de voor
grond te staan. Van een dienstbaar zijn der wetenschap aan een on
bewijsbaar filosofisch dogma als dat van het gezond verstand met 
zijn kiemen en vermogens, kan geen sprake meer zijn. De weten
schap ontdoet zich van de bevoogding der filosofie, en neemt in fei
te haar plaats in, om de mensen tot de waarheid en tot de beheer
sing van de wereld te voeren. Er is hiermee een nieuw tijdperk aan
gebroken, waarin voor opvattingen als die van van Heusde geen plaats 
meer was. Wat de Griekse studiën betreft moeten wij hem echter 
dankbaar zijn. In al zijn beschouwingen heeft hij Griekenland een 
belangrijke plaats toegekend en door zijn uitgesproken gaven als do
cent heeft hij er bij zijn leerlingen grote liefde en belangstelling 
voor gewekt. In deze zin mag hij een waar "humanist" heten, en 
heeft hij tot de consolidatie van de positie van het Grieks in Utrecht 
en elders aanmerkelijk bijgedragen. Zij opvolgers hebben ervan 
kunnen profiteren. 

o-o-o-o-o-
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S I M O N K A R S T E N 

I L e v e n 

S i m o n K a r s t e n is geboren te Utrecht op 13 juni 1802 als 
enige zoon van H e r m a n n u s K a r s t e n , conrector van de Latijn
se School en M a r i e T h é r è s e G o r t o n . Vanaf 1813 volgde hij 
de lessen op deze school, die hij, dank zij de speciale hulp van zijn 
vader reeds in 1817 kon verlaten.1 ' Op 9 december van dat jaar 
werd hij als student in de letteren ingeschreven aan de Utrechtse 
Universiteit. Als leermeesters kreeg hij daar van Heusde en van 
Goudoever. Hij werd lid van het gezelschap Musis Coniunctiores en 
onderscheidde zich daar "door netheid van stijl, grondig nagaan van 
' t geen hij las, vlug Latijn spreken en stellen en eene onvermoeide 
werkzaamheid". 2 ' Actief deelnemen aan het studentenleven deed 
hij niet. 3 ) In zeer sterke mate onderging hij de invloed van van 
Heusde en weldra werd hij dan ook onder diens intimi in het Plato-
nicum opgenomen. Onder de studenten ging hij vooral om met A. Ek-
ker, 4 ' Star Numan 5 ) en Rovers, s ) 

Al ruim ббг het einde van zijn studies heeft Karsten een be
trekking als docent geaccepteerd. Op 2 december 1822 werd hij in 
plaats van zijn vader, aan wie wegens gevorderde leeftijd pensioen 
was verleend, derde praeceptor aan de Latijnse School te Utrecht 
op een salaris van 500 gulden ! s jaars. Ruim twee jaar later, op 
24 januari 1825 sloot hij zijn academische studies af met een dis
sertatie "Pindari Carmina tria Olympiorum II en IV, Pythiorum I 
Proemio et annotatione explanavit S.Karsten'. In hetzelfde jaar 
werd hij van derde tot tweede praeceptor bevorderd. Lang bleef hij 
dit echter niet, want reeds in oktober van het volgend jaar (1826) 
vertrok hij naar Brussel om daar "Professeur de Syntaxe" te wor
den aan het Koninklijk Athenaeum. Doordat hij daar kennis maakte 
met enkele Nederlanders, die aldaar bestuurlijke posten bekleed
den, kwam hij ook zelf meer dan voorheen in het openbare en poli
tieke leven terecht. Ook kwam hij in contact met Victor Cousin en 
Hegel. Zijn onderwij sar beid verliep door de zeer geringe be
langstelling voor de klassieken van leerlingen en schoolbestuur niet 
bijzonder voorspoedig. Het was niet te wijten aan gebrek aan ijver 
bij Karsten zelf. Hij nam allerlei initiatieven, o. a. tot de oprich
ting van een tijdschrift op onderwijsgebied, en van een pedagogisch 
genootschap "met het doel om het goede dat in het Noorden en het 
Zuiden gevonden werd, door onderlinge mededeeling meer algemeen 
te maken." 8 ^ Tot een realisering van deze plannen kwam het ech
ter niet, waarschijnlijk door de geringe belangstelling van de lera-
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ren en andere betrokkenen. 
Ook Karsten moest aan zijn verblijf in België door de revolutie 

van 1830 een einde maken. Hij keerde naar het Noorden te rug ,waar 
hij twee jaar moest wachten, alvorens hij weer een vaste aanstel
ling kreeg. Hij werd toen (met ingang van 14 september 1832) derde 
praeceptor aan de Utrechtse Latijnse School, dezelfde positie die 
hij had bekleed aan het begin van zijn onderwijsloopbaan, en welke 
lager was dan die welke hij voor zijn ver t rek naar België had gehad. 
Bijzonder veel ambitie had hij e r aanvankelijk niet voor , maar het 
verlangen, weer vaste werkzaamheden te krijgen, deed hem door 
de zure appel heenbijten. Slechts een jaar heeft hij deze betrekking 
behoeven te vervullen, want reeds in juli 1833 werd hij benoemd tot 
rec tor van de Latijnse School in Amersfoort . 9 ' Zijn positie was 
hier veel onafhankelijker dán in Utrecht : het sa la r i s echter gering 
(max. f 1100). Bovendien waren e r weinig mogelijkheden voor regel 
matig wetenschappelijk verkeer . In 1838 probeerde hij daarom op
volger te worden van F .A.Bosse a ls rec tor in Leiden, echter zon
der succes . Ook mislukten pogingen om D. J. van Lennep te Amster
dam en J. Bosscha aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda 
op te volgen. Het volgend jaa r echter kreeg Karsten aanbiedingen 
uit Utrecht zowel a ls uit Groningen om als opvolger van respect ieve
lijk van Heusde en ten Brink op te t reden. Hij accepteerde het ee r 
ste aanbod en werd op 4 januari 1840 benoemd tot hoogleraar aan de 
Utrechtse Academie met a ls leeropdracht Griekse taal en le t teren, 
Griekse antiquiteiten, oude geschiedenis en geschiedenis van de an
tieke filosofie. Zijn op 7 mei van dat j aa r uitgesproken inaugurele 
oratie droeg de titel : Oratio de antiquarum l i terarum doctrina cum 
philosophia conjungenda. 

Van Karstens wederwaardigheden a ls academisch docent valt 
vooreers t te vermelden, dat hij over 1846- '47 rec tor magnificus 
der universiteit w a s ; op 25 maar t 1847 legde hij dit ambt neer met 
het uitspreken van een Oratio de Cautione adhibenda in ver i ta t is 
indagatione. In 1855 trok zijn collega proximus van Goudoever zich 
terug, wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. Zijn op
volger werd J . A . C . R o v e r s , eens Karstens Utrechtse studie
vriend. Overeenkomstig diens wens had e r een andere verdeling der 
vakken plaats ; Karsten kreeg Latijn en Grieks te doceren, maar 
werd van oude geschiedenis en antiquiteiten ontheven. Het Latijn 
was nieuw voor hem als object van wetenschappelijk onderzoek, 
maar hij heeft zich met grote vlijt ingewerkt, blijkens de monogra
fie over Horatius en de beide verhandelingen over Cicero ' s Oratio 
pro Sext. Roscio Amerino en Horatius Carm. 1 2 , . 1 0 ) die hij in de 
periode 1860-1864 het licht deed zien. 

Eén j aa r voor zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar - op 7 mei 
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1864 - is Karsten aan pleuritis overleden. Vanaf 14 november 1833 
was hij gelukkig gehuwd met B a r b a r a M a r i a S c h a d e v a n 
We s t r u m (1804-1866), die hem in totaal negen kinderen schonk, 
zes dochters en drie zoons. Een van deze laatsten, H e r m a n T h o 
m a s , (1839-1915) zou van 1882-1909 de leerstoel voor Latijnse 
Taal- en Letterkunde bezetten aan de Amsterdamse Universiteit. 

Π W e r k e n 

Pindari Carmina Tria. 

De behandeling van de tweede en zesde Olympische en eerste 
Pythische ode van Pindaros, waarop Karsten in 1825 promoveerde 
is verdeeld in een proëmium (p. 1-26), gevolgd door een inhouds
overzicht en de tekst der drie behandelde epinikia (p. 29-64) en de 
Annotatio (p. 67-123 op de tweede, p. 124-166 op de zesde Olympische 
en p. 167-218 op de eerste Pythische zegezang). Vooraf gaat een 
inleiding (praefatio) (P. V-VIII), waarin Karsten o. m. vertelt, dat 
het onderwerp voor de dissertatie hem door van Heusde rechtstreeks 
is gesuggereerd (p. VI). 1 ' Behalve deze aansporing van hogerhand 
was er ook persoonlijke genegenheid: "admirabar sententiarum gra-
vitatem dictionis magnificentiam et venustatem et generosum illum 
alti pectoris sensum, quem tota ejus spirat poësis" (p. VI). Ook de 
onderwerpen welke Pindaros bezingt hadden hem aangetrokken : ze 
zijn volgens hem "domestica et Graecis paene propria" (p. VII), be
horen dus tot het meest echte en authentieke van de Griekse geest. 

In het proëmium gaat Karsten nader in op het karakter van de 
poëzie van Pindaros. Eerst sprekende over de lyrische koorpoëzie 
in het algemeen, voert hij deze terug op het musische karakter van 
de Grieken en hun aangeboren schoonheidsgevoel (p. 4), en wijst op 
het nauwe verband bij hen tussen lyriek en godsdienst rApolloon, 
Bakchos en de Muzen waren uit de hemel afgedaald om de mensen 
de koorpoëzie te brengen "ad labores sublevandos vitamque 
exhilarandam" (p. 4). Hieraan heeft de lyrische dichtkunst haar ver
heven aard te dainken (p. 7-8). Pindaros heeft haar in diverse genres 
beoefend. Om tot een juiste waardering van de Epinikia te komen 
moet men rekening houden met de zeer belangrijke plaats, die spe
len en lichaamsoefeningen in Griekse ogen innamen "non modo ad 
robur et velocitatem, sed ad formaespeciem et ad valetudinem tuen-
dam augendam firmandam, totiusque omnino corporis habitum per-
ficiendum óptimas esse opes arbitrabantur" (p. 16). Hieruit valt te 
begrijpen, dat zeer veel zaken van groot gewicht gemakkelijk ineen 
zegezang vernoemd kunnen worden : de goden "tam ludorum praesi-
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des quam patr i i" (p. 21), overwinningen van belangrijke voorouders 
(veel aanzienlijken gaven voor, af te stammen van goden en/of he
roën) - door hun roem werden de eigen verdiensten, naar men 
meende, ve rmeerde rd (cf. p. 22). 

Bij de kenschetsing van de "vis poetica" van Pindaros gaat 
Karsten uit van Quintilianus X 1. 6. 2 ' en merkt op:" tantam 
esse Pindari divinitatem,tantam ad aráiros vel delmiendos vel moven-
dos et extollendos vim et efficaciam, ut , qui his dotibus eum adae-
quaret , nedum superare t , tota Graecorum antiquitas habuerit for-
t asse neminem. Ecquis enim divinum poëtae ingenium non sentit 
et admira tur , cum r e rum cogitationumque copia repletus et impul-
sus , amnis instar monte decurrent is fervet immensusque rui t ore 
profundo; ñeque tarnen ita .effrenata ru i t ,u t in omnes par tes l ibere 
se effundat, neque ull is legibus teneatur: immo potius intra ce r tos 
fere l imites se continet, et modo lenius, modo anci ta t ius decur-
r e n s , veluti per var ium regionis t rac tum ad metam tendit" (p. 24). 
Volgens Karsten i s Pindaros dus in staat om, wanneer dat nodig i s , 
zijn inspirat ie in vaste banen te leiden. Wel is hij in zijn vergel i j 
kingen en stijlfiguren soms zo exuberant " ut ad Orientalium 
splendorem et maghiloquentiàm accédât" (p. 25). 

De zedelijke stemming van Pindaros * poëzie is waardig en ve r 
heven: "Videmur nobis Deorum nuntium aut vatem videre , qui 
praeceptis homines format, ad vir tutem, temperant iam, pietatem 
admonet; ab invidia, fastu, insolentia de te r re i , fortunaeque vic is-
situdines aequo animo fer re docet" (p. 25). Niet te ontkennen echter 
is de grote moeilijkheid van zijn gedichten, die bestaat in "sentent-
iarum orationïsque contractione et brevi ta te , verborum commuta-
tione, compositionis au s ter i tate"" (p. 26). 

Het zwaartepunt van Kars ten ' s boek ligt niet op de tekst , die 
pract isch letterlijk i s overgenomen naar de uitgave van B o e c k h 
en D i s s e n , 3 ' maar op de Annotatio. Deze i s tamelijk uitvoerig 
van opzet en hoofdzakelijk exegetisch van aard . In ruime mate wor
den steeds parallelplaatsen opgegeven. Waar nodig, wordt ook op 
grammaticale kwesties ingegaan, maar dit is bepaald geen hoofd
zaak. Conjecturen treffen we pract isch niet aan. In de Annotatio 
toont Karsten zich aanzienlijk zelfstandiger ten opzichte van Boeckh 
dan in de tekstvaststelling: herhaaldelijk geeft hij van een eigen in
zicht blijk. Hij laat hierbij duidelijk uitkomen, dat de zedelijke les 
sen en wijsgerige spreuken voor hem een essentieel onderdeel van 
Pindaros * poëzie vormen. Waar deze voorkomen, worden ze zeer 
uitvoerig toegelicht (cf. p . 84,85,100, 111, 179). 

Philosophorum Graecorum veterum praese r t im qui ante Platonem 
floruerunt rel iquiae. 

Behalve dat van Heusde een ro l gespeeld heeft bij het ontstaan 
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van Karsten' s dissertatie over Pindaros heeft hij ook diens aan
dacht gericht op de fragmenten der voorsokratische filosofen. 4 ' 
Op het Platonicum vooral kwamen deze herhaaldelijk ter sprake in 
verband met de wijsbegeerte van Platoon,.waar ze een niet onbe
langrijke invloed op hebben uitgeoefend. Het nagaan hiervan bleek 
echter zeer moeilijk door het ontbreken van een betrouwbare sa
menhangende uitgave. Op raad van van Heusde is Karsten nog voor 
zijn promotie begonnen met het verzamelen en bewerken van wat van 
deze wijsgeren ons nog rest. Door zijn drukke werkzaamheden aan 
de school en zijn vertrek naar Brussel, waar hij aanvankelijk niet 
over de noodzakelijke boeken en hulpmiddelen kon beschikken, vor
derde het werk niet bijzonder snel, zodat het tot 1830 duurde voor
dat de fragmenten van de eerste behandelde auteur, X e n o p h a n e s 
verschenen. Aan de verhandeling over deze schrijver laat Karsten 
een algemene inleiding op het hele project voorafgaan. Hij wijst 
hierin op de noodzaak om bij alle wetenschapsbeoefening steeds 
uit te gaan van de bronnen vooral ook bij de wijsbegeerte "omnium 
artium principe" (p. I). De Grieken hebben aan de filosofie haar 
vorm gegeven, daarom is hun wijsbegeerte op de allereerste plaats 
de bestudering waard. (p. II). 

Volgens Karsten is de Griekse filosofie ontstaan "ex ipso 
Graecorum ingenio et humanitate, quae quum ad cultus maturitatem 
pervenisset, sponte hominum ánimos quaerendi studio commovit, 
et ad philosophandum deduxit" (p. V). Deze onderzoekingsdrang 
("quaerendi studium") richtte zich, aldus Karsten, allereerst 
op de beschouwing van de natuur, waarbij sommigen zich beperk
ten tot wat ze met hun zintuigen konden waarnemen, anderen al 
trachtten door te dringen tot de wereld, die daar achter lag. In de 
aanvang echter waren ze eensdeels nog "experientiaierum expertes, 
in disserendo paene rudes" (p. IX), anderzijds nog sterk onder de 
invloed van de poëtische verbeelding en fantasie. In verband hier
mee trachtten ze hetgeen door onvoldoende scherpte en exactheid 
van observatie niet begrepen werd, op min of meer mythisch ge
kleurde wijze te verklaren "sic multi philosophorum commentarli 
poetarum fabulis fuerunt similes" (p. IX). Dit sluit echter geens
zins het bestaan van werkelijke wijsgerige aanleg bij hen uit (p. 
X). Essentieel voor filosofie is namelijk volgens Karsten het zoe
ken naar een algemeen beginsel voor al wat bij de normale waar
neming verward en onsamenhangend lijkt: "Philosophiae vis prae-
cipue in eo cemitur ut rerum genera anquirat, quae in natura viden-
tur dissoluta et dispersa, ratione componat, legibus adstringat, 
certisque comprehendat formis mente expressis, quas intuetur 
tanquam exempla et species eorum quae adspiciuntur" (p. X). Op 
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dit punt hadden de oudste Griekse filosofen al veel bereikt: zij na
men waar "quoddam constans et ab omni mutatione vacuum 
(ni. het zijnde, το δ ν ) ..', quae sola esset revera 
sola divina et aeterna haberetur" (p.X-XI). Op dit kardinale punt 
hebben zij reeds voorvoeld, wat latere geslachten nauwkeuriger 
zouden omschrijven ïp. XII). Om deze reden al zijn ze het bestude
ren waard. 

De moeilijkheden, welke aan een dergelijke bestudering ver
bonden zijn, mogen echter niet onderschat worden. Pas laat is er 
in de "philosophiae compendia" van Ploutarchos, Galenos en Stobaios 
sprake van systematische navorsing der voorsokratische wijsgeren, 
en daarin treffen we doorgaans alleen losse uitspraken aan, zonder 
dat enig zicht op de achtergronden wordt geboden. Bovendien houden 
deze "compendia" algemeen vast aan de geforceerde indeling der 
wijsbegeerte in ethica, dialectica, physica e .d . , die ten tijde der 
voorsokratici in het geheel niet bestond (p. XV). In later tijd hebben 
zich met de praesocraten vooral beziggehouden H. S t e p h a n u s , 
B r a n d i s , B o e c k h , S c h l e i e r m â c h e r , S t u r ζ en S c h a u 
b a c h . 5 ' Op hun voorbeeld wenst Karsten als onderwerp van stu
die te nemen de fragmenten van Xenophanes, Parmenide s, Empedok-
les, Anaxagoras, Demokritos "aliique doctrinae ratione cum his 
conjuncti" (p. XIX). Hieronder verstaat hij о. a. de Pythagoreërs, 
Philolaos, Archutas en eventueel de Orphische poëzie. Hij wil dit 
dan zo doen "ut omnia ex ipsis fontibus depromta recenseam, et 
adhibitis illorum operibus, mea ratione illustrem, tum etiam quaesti-
ones subjungam, quibus gravissima eorum philosophiae piacila et 
rationes declarantur" (p. XIX). 

Van dit ambitieuze plan heeft Karsten slechts een gedeelte kun
nen realiseren. Na de uitgave van Xenophanes in 1830 verscheen in 
1835 Parmenides en in 1838 Empedokles. De opzet, die Karsten 
aan zijn werk gaf, was zeer uitgebreid, zodat het hierdoor al niet 
bijzonder opschoot, en bovendien lieten zijn diverse maatschappe
lijke verplichtingen, meer in het bijzonder zijn lessen, hem maar 
weinig studietijd. Ook toen hij in 1840 hoogleraar was geworden, 
eiste deze nieuwe werkkring,speciaal in het begin* veel aandacht. β ' 
In 1843 verscheen daarenboven in Berlijn de Demokritosuitgave van 
Muellach, 7 ) en dit heeft Karsten ertoe gebracht van een voort
zetting van het werk af te zien. 

De opbouw van de drie gereedgekomen stukken toont geen onder
linge verschillen. Er wordt overal begonnen met een overzicht van 
het leven en de werken van de betreffende filosoof, dan komt de 
tekst van de fragmenten, vergezeld van een exegetisch commentaar, 
en de zaak wordt afgesloten door een verhandeling over zijn leer 
en theorieën. 
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X e n o p h a n e s wordt door Karsten gedateerd tussen de 45ste 
en 70ste Olympiade, dus ca 600-510. Zijn poëzie is strikt didac
tisch, hetgeen echter niet betekent, dat zij van iedere literaire 
schoonheid verstoken is "arguunt ipsae elegiarum reliquiae, quae 
etsi interdum non nimis limatae tarnen antiquo venustatis colore tinctae 
sunt" (p. 18). Karsten meent dat Xenophanes "non literis consignas
se versus suos, sed voce tantum edidisse" (p. 26-27). Daarom .zijn 
al zeer vroeg het verband en hele reeksen van verzen verloren ge
gaan. 

Na de fragmenten met het commentaar volgt dan de behande
ling van Xenophanes' leer, verdeeld in drie stukken "de nature 
divina" (p. 91-143), "physica" (p. 144-183),"de rerum cognitíone" 
(p. 184-198). Voor het eerste onderdeel zijn als de meest belang
rijke bronnen te beschouwen Simplikios' Commentaar op de Phusi-
ka van Aristoteles en het op naam van Aristoteles overgeleverde 
geschrift Περί Ζήνωνος, Tept Ξενοφάνους, Περί 
Γοργι 'ου. De godheid is eeuwig (p. 109) en volmaakt (p. 113) ; 
voorts is de goddelijke natuur één (p. 117). Xenophanes heeft geen 
rechtstreekse naspeuringen naar het zijnde ondernomen. 

In zijn fysica gaat Xenophanes geheel uit van de zintuigelijke 
waarneming. Hij lijkt hierin op de Ionische natuurfilosofen (p. 181). 
Wel koestert hij ten aanzien van de betrouwbaarheid der zintuigen 
enige argwaan, waarin Karsten een eerste bewijs van zelfreflectie· 
ziet (p. 195). 

De grote verdienste van Xenophanes bestaat hierin, dat hij als 
wegwijzer is opgetreden. Wat hij over het Ene, het Eeuwige e. d. 
heeft geleerd, is door latere wijsgeren, zowel uit de Eleatische 
als Pythagoreische School verder uitgewerkt (cf. p. 197). Zijn be
schouwingen over het goddelijke staan op hoger niveau dan die over 
de natuur. 

P a r m e n i d e s wordt door Karsten chronologisch geplaatst 
tussen 504 en 460 v. Chr. Hij heeft Pythagoreische invloeden onder
gaan, die zijn leer echter niet in beslissende mate hebben bepaald 
(p. 10). Op de literaire kwaliteiten van zijn gedicht Περί Φύσεως 
had de Oudheid wellicht een wat te ongunstige kijk. Uit de aanhef 
kan men concluderen "Parmenidem etsi magis docere quam delec
tare versibus studerei, non prorsus tarnen ditioris venae fuisse 
expertem" (p. 17). Men lette op de tweeledige opbouw τα προς 
ήληΟειαν en τα προς δ ό ζ α ν . Ορ ρ.28-48 is de tekst 
der fragmenten opgenomen met een Latijnse vertaling. Karsten 
heeft zoveel mogelijk geprobeerd ze tot een enigszins samenhan
gend geheel aaneen te voegen. De pp. 49-132 brengen het commen
taar, in hoofdzaak van exegetische aard. Opmerking verdient dat 
Karsten op meerdere plaatsen de naar zijn oordeel oorspronkelijk 
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Ionische vormen heeft hersteld. Van p. 135-274 wordt de wijsbegeer
te van Parmenides besproken, het boek sluit met drie indices Index 
auctorum qui de Parmenide memorarunt. Index vocabulorum Grae-
corum en Index rationis grammaticae (deze laatste zeer kort). 

Parmenides is volgens Karsten de eerste geweest, die duidelijk 
onderscheid heeft gemaakt tussen το δοξαστον en το ν ο η τ ο ν . 
Als definities voor beiden geeft hij :"Veritatem dicit quae certa ra-
tione cognoscitur, quae cernitur in eo quod immutabile et aetemum 
est ; visa appellat quae rati one quidem probari non pos sunt, sed 
sensu percipiuntur, et externarum, e quibus effectae sunt vicissitu
dine variantur" (p. 145). Daarom moet de Platonische leer over 
waarheid en schijn niet zonder meer op hem worden teruggevoerd, 
zoals sommige Neo-Platonici dat gedaan hebben. 

Bij de bespreking van Parmenides' theorie over het zijnde ves
tigt Karsten er de aandacht op, dat het Parmenides er hierbij in de 
eerste plaats om te doen was "ut esse probaret, refelleret eos, qui 
fieri et labi cuneta dicerent"_(p. 162). Of dit zijnde eenvoudig of veel
voudig ( άπλως η πολλαχως ), één of veel ( εν η πολλά ) 
was, vond hij minder belangrijk, of heeft hij in ieder geval niet aan 
de orde gesteld; dat is iets van later tijd. Men moet er niet van uit
gaan dat het zijn bedoeling was "ut ad unum omnia reduceret, sed 
etiamsi varias των όντων species non definite distinxeret, 
tarnen rerum notionumque discrimen non sustulisse, sed tacite agno-
visse" (p. 165). Men vergelijke hiervoor Parmenides 67. Ook wanneer 
verderop de vraag aan de orde komt, wat het zijnde van Parmenides 
nu eigenlijk i s , laat Karsten dit uitkomen ; in tegenstelling met Pla
toon en Aristoteles gaat het Parmenides om het zijnde strikt op zich
zelf : "Parmenides ens simplex per se ponit, nulla partium concreti-
one, nulla generum diversitate ; illi (se. Platoon en Aristoteles) ens 
unum et multa appellant, simplex idem et varium. Parmenides, en
te sublato negat cogitari quidquam posse, sed illud esse omnis co-
gitaüonis fundamentum ; Platonici esse et cogitare ambo ita con-
strinxere, ut inde naturam effinxerint mente vigentem, cogitatione 
praeditam. Ille ens dicit vacuum omni motu, et constans natura ; hi 
movendi principium faciunt. Ille in ente veritatem ponit ; hi initium 
rerum omnium, caussam universi, summum Deum praedicant. Ille 
ens a rerum natura piane secernit ; hi ens dicunt fontem et originem, 
a qua omnia tam supra quam subter manaverint. Denique,^ ut uno 
verbo complectar, Parmenides statuit simplex ens sive το απλώς δν. 
Platonici ens perfectum sive το παντελώς ο ν h. e. tale in 
quo sit una των όντων πάντων complexio" (ρ.210-211). 
Tussen het zijnde van Parmenides en dat van Platoon en Aristoteles 
bestaat dus een fundamenteel verschil. Een duidelijke tegenstelling 
bestaat ook tussen het zijnde van Parmenides en de zichtbare we-
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reíd (p. 213). De dialectiek van Parmenides kent wel het scheiden 
en onderscheiden, maar verwaarloost nog het verbinden (p. 218). 

In het stuk over E m p e d o k l e s bespreekt Karsten, na in een 
korte inleiding iets over de vroegere literatuur over deze schrijver 
te hebben medegedeeld, op p. 1-78 zijn leven en werken. Chronolo
gisch valt hij tussen de 72ste en 87ste Olympiade, dus van 492-432. 
Hiermee staat hij op de grens van twee tijden : "Empedoclis enim 
tempore mores nee a prisca integritate et vigore prorsus degenera-
verant, et tamen vergebant jam ad labem illám , quae serius omnia 
concussit" (p.34). Duidelijk is dit ook aan Empedokles te zien: ener
zijds is hij een ziener als Epimenides of Orpheus, anderzijds lijkt 
hij al sterk op fanatici als Apollonios van Tuana (p. 33-34). Over 
zijn dood is niets met zekerheid bekend. Zijn leer heeft talrijke 
aanknopingspunten met het Pythagorisme (p. 47 sqq. ), zijn belang
rijkste leerling is de rhetor Gorgias. 

Als dichter blijft Empedokles zich overal van zijn lerende taak 
bewust, maar dit doet aan zijn waar kunstenaarschap nauwelijks af
breuk. Terecht heeft daarom Aristoteles hem ομηρικό ς ge
noemd "quippe qui non solum studiose Homerum imitatus sit, sed 
eundem quamquam in genere diverso carminis, référât ingenii über
täte, dictionis vi, metaphorarum lumine tum comparationibus et 
descriptionibus, quibus; sententias et placita sua illustrât" (p. 58). 
Stilistisch is Empedpkles volgens Dionusios van Halikarnassos een 
voorbeeld van de αρμονία αυστηρά , evenals Aischulos en 
Thoukudides. De epitheta gebruikt Empedokles niet als louter ver
siering, maar om zijn uiteenzettingen levendiger en duidelijk te 
maken. Als voorbeelden hiervan geeft Karsten o.m. άμςη [upóτη 

χθων "lichaam", πολυα['ματον "lever", б^иЗеХік "zon". 
Empedokles maakt gebruik van het Ionisch dialect, soms met afwij
kingen in het woordgebruik. Ook treffen we herhaaldelijk woorden 
met ongewone betekenis en nieuwgemaakte woorden aan, zo bv. 
ούλοφυηζ, έ θ ε λ υ μ ν ό ς , ά γ η ζ , ηνεκέωζ, άμουργός , 
(cf. ρ. 60). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de 
van Empedokles bekende titels, waarbij van ΚαΟοφμοί, 'Ιατρικά 
en Τα περί Φύσεως nog resten over zijn. Het laatste werk 
omvatte volgens Karsten oorspronkelijk 2000 verzen in drie boeken. 
Καθαρμοί telden 3000, ' Ι α τ ρ ι κ ά 600 verzen. 

Op p. 81-155 laat Karsten de tekst volgen der fragmenten, voor
afgegaan door een inhoudsoverzicht. P. 159-304 wordt ingenomen 
door het commentaar, dat evenals bij Parmenides vooral is bedoeld 
ter verklaring van moeilijke woorden en constructies. Ook heeft 
Karsten weer geprobeerd de fragmenten dusdanig te rangschikken, 
dat er een doorlopend geheel ontstaat. Men kan dit duidelijk waar-
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nemen bv. op p. 191 (t .a.v. vss.84/86), p.195 (t .a .v. vss. 96/98), 
p.202 (t .a.v. vss. 124/137), p.207 (t .a.v. p. 138/149) enz. 

Op p. 307-517 behandelt Karsten de doctrine van Empedokles. 
Achtereenvolgens wordt gesproken "De Veri cognoscendi Facúltate" 
(307-312), "De Mundi Fabrica" (312-315), "De Uno sive Sphaera" 
(316-328), "De Elementis,,(329-345), "De Amicitia et Discordia" 
(346-359), "De Casu et Necessitate" (359-363), "De perpetua mun
di Conversione mutatis Amicitiae et Discordiae vicibus" (363-369), 
"De Mundi duplici οασθητω κ cu ν οητω " (369-381), "De rerum 
mortalium vicissitudine" (381-385), "Cosmogoniae Empedocleae 
ratio" (385-391), "De rerum natura" (392-393), waaronder valt : 
"De mutua elementorum communione ; de similium appetitione ; de 
pori s ; de vacuo" (394-402), "De concretione et discretione, de ex-
cretione, de mixtione ( κ ρ ά σ ε t ) " (403-408), ''De' formatioriis 
principio sive τω λόγω" (408-415). Van p. 416-502 geeft Karsten 
Empedokles' inzichten weer "De Mundi Rerumque Naturalium Con-
ditione", m.a.w. over de hemellichamen, natuurverschijnselen, de 
diverse levende wezens en huh eigenschappen. Tenslotte volgt nog 
een hoofdstuk "De Rebus Divinis" (p. 502-515), met een epiloog an
nex samenvattend overzicht over Empedokles. Evenals in de uitga
ve van Parmenides zijn ook hier opgenomen een "Index scriptorum 
qui de Empedocle commemoraverunt", een "Index vocabulorum 
Graecorum" en een "Index rationis grammaticae". Op p. 518-528 
tenslotte treffen we aan "Addenda" op het commentaar, waarin o.a. 
diverse annotationes van Jacob Geel zijn opgenomen, die deze ter 
beschikking van Karsten had gesteld. 

Volgens Karsten is het moeilijk Empedokles bij een bepaalde 
filosofische richting in te delen. Met de Eleatische School stemt 
hij in zoverre overeen, dat hij meent "mundi universitatem sive 
elementa et principia rerum omnium, tam divinarum quam huma-
narum, aeterna esse, nee nata unquam пес interitura" (p. 313-314), 
en dat er slechts van vormverandering sprake i s , niet van een wer
kelijk geboren worden en vergaan. In de voortdurende wisseling 
en verandering via ft λ t et en N e Τ κ o ς weerspiegelen zich 
de theorieën van Herakleitos. In zijn visie op de ziel en het godde
lijke komt Empedokles overeen met het Pythagorisme, hier en daar 
ook met het Orphisme. Bij een juist interpreteren van Empedokles 
dient mei} in de eerste plaats rekening te houden met zijn dichter-
lijkheid en met de poëtische, niet strak-logische inkleding van zijn 
gedachten. Hij is "omnium fere qui apud Graecos de rerum natura 
carmina scripsere, πο t ητ ι κ ώ τ α τ ο ς " (p. 3,07). Zijn religiosi
teit blijkt o. a. uit wat hij zegt naar aanleiding van de betrouwbaar
heid der zintuigelijke waarneming, dat op de eerste plaats "abstru-
sam esse et arduam hominis naturae cognitionem... . non humana 
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ope sed divino potius instinctu sapientiam pari, eamque adeo sancti-
tate et modestia esse conjunctam" (p. 309). 

Verhandeling over Palingenesie en Metempsychosis. 

In hetzelfde jaar, waarin de uitgave van de fragmenten van Em-
pedokles verscheen (1838) heeft Karsten op 9 oktober voor de derde 
klasse van het Instituut, waarvan hij in 1832 correspondent en in 
1837 lid van was geworden, een voordracht gehouden over palinge
nesie en metempsychose. Pas acht jaar later, in 1846 is deze ver
handeling in druk verschenen. De volledige titel luidt : Verhandeling 
over Palingenesie en Metempsychosis. Eene Bijdrage tot de kennis 
der Qrphische en Pythagorische leeringen. Karsten zegt hierin, dat 
de leer van de palingenesie, dus de wedergeboorte reeds voor Pu-
thagoras merkbaar is bij de zgn. Orphische priesters, zij het in 
eenvoudige vorm, als een terugkeer uit de dood in dit leven. Putha-
goras heeft het element van de zielsverhuizing, zoals dat in Egypte 
leefde, meer naar voren gebracht en zich openlijk uitgesproken 
voor het overgaan van de zielen na de dood in een ander lichaam, 
hetzij van een mens, hetzij van een dier (cf. p. 31). Karsten demon
streert dit aan diverse testimonia uit de oudheid, o. a. van Herodo-
tos, Platoon en Pindaros. Vervolgens gaat hij in op de plaats die de 
zielsverhuizing innam in de Pythagoreische leer. Uit de omstandig
heid, dat ze in strijd is met de door Puthagoras geleerde harmonie 
van de ziel en met het gebonden zijn van haar vermogens aan bijzon
dere organen van het lichaam, mag men niet de conclusie trekken, 
dat ze strikt zinnebeeldig is op te vatten. De Pythagoreische doctri
ne is allesbehalve een systematisch geheel ; door lateren zijn er 
veel wijzigingen in aangebracht, die met het oorspronkelijk geheel 
niet overeenstemden, en "bovendien hoe dikwijls missen wij zelfs 
bij de latere wijsgeeren eene volkomene overeenstemming tusschen 
hunne wijsgeerige redeneringen en hunne godsdienstige of zedelij
ke overtuiging ; veel minder mogen wij dit bij de ouden verwachten, 
wier stelsels, indien we ze zoo mogen noemen, veel minder omvat
tend en gesloten waren dan die der lateren ; vooral zijn hunne mee-
ningen betreffende de natuur en de zigtbare wereld met die betref
fende het onzigtbare en goddelijke niet zelden moeijelijk overeen te 
brengen" (p. 36). De leer van de metempsychose heeft in het Pytha-
gorisme een zedelijke functie : men vindt erin het raadsel opgelost 
van de oorsprong, het levenslot en de bestemming der mensen en 
ook een aansporing tot het betrachten van vroomheid en deugd "als 
zijnde overeenkomstig aan de wet en orde des heelals, en het eenig-
ste middel òm uit dit oord van ballingschap eenmaal in den vrijen 
aether terug te keeren" (p. 38). 
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De Tetralogia Tragica et Didascalia Sophoclea. 

Ook voorgedragen voor de derde klasse van het Instituut is 
Karstens verhandeling over de tetralogie. Ze i s verschenen in het 
zelfde j a a r a l s het stuk over de palingenesie en metempsychose 
(1846). Uitgangspunt i s de uitlating bij Suidas s.v. Σ ο φ ο κ λ ή ς : 
κ α ι α υ τ ό ς ι (sc. Sophokles) η ρ ξ ε τ ο υ δράμα π ρ ο ς 
δ ρ ά μ α ά γ ω ν ί ζ ε σ θ α ι , άλλα μη τ ε τ ρ α λ ο γ ι α ν , 

m . a . w . Sophokles zou de inrichting der wedstri jd dusdanig hebben 
gewijzigd, dat een dichter niet m e e r , zoals v roeger , met een te
tralogie behoefde optreden, m a a r s lechts met één stuk. Karsten 
acht dit weinig waarschijnlijk. Hij meent dat het opvoeren van te 
tralogieën van het begin af aan niet zozeer op een wettelijk voor
schrift a l s wel op een geldend gebruik steunde en dat r eeds door 
Aischulos stukken zijn opgevoerd die geen rech t s t reeks verband 
meer met elkaar hadden (cf. p. 29), hetgeen bv. blijkt uit de didas-
kalie van de Perzen. De door Sophokles gebrachte innovatie i s ,da t 
hij maar één stuk gaf ; dat hij e r nooit meer tegelijk gegeven heeft, 
of dat anderen dat nooit gedaan hebben, is h iermee bepaald niet 
gezegd. Men kan dus zeggen "post Aeschyli aetatem tetralogías 
nee lege nee consuetudine constanter postulatas fuisse ; dramatum 
quae singuli poëtae docerent, numerum non definitum nee semper 
eundem fuisse ; quicumque autem esse t concertantium fabularum 
numerus , non te rnas quatemasve plerumque, sed singulas corona
tas e s s e , atque hujus instituti auctorem fuisse Sophoclem" (p. 31). 
De gehele mater ie blijft echter onzeker doordat we van de inrich
ting van de dramatische wedstrijden te weinig weten (cf. p . 30). 

Uitgave van Agamemnoon van Aischulos. 

Het laatste belangrijke werk op gebied van het Gr ieks , dat 
Karsten het licht deed zien, is geweest een uitgave van Agamem
noon van Aischulos, die in 1855 uitkwam. Deze begint met een 
Praefatio (p.V-XIH), dan volgt p. 1-113 de ύ π ό θ ε σ ι ς e n d e 
tekst met onder aan de bladzijde een exegetisch commentaar ; de 
r e s t van het werk wordt ingenomen door de Commentarius Crit icus 
(p. 117-327). 9 ) Achterin treffen we aan een Index vitiorum nota-
bilium quae in commentario corr iguntur, een Index vocabulorum 
quae explicantur en een Index Latinus, waarin opgenomen enkele 
in de loop van het commentaar besproken grammaticale verschijn
selen en enige auteurs waarvan paral le l - of bewijsplaatsen zijn 
opgegeven. 

In de Praefatio wijst Karsten e e r s t op de uitzonderlijke schoon
heid van de Agamemnoon, zowel wat betreft de inhoud ("argumenti 
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granditatem et amplitudinem" p. V ) als wat de vorm aangaat. Hij 
vergelijkt het in dit opzicht met een klassieke tempel : "Elucet in 
hoc dramate admiranda majestas singulari cum arte conjuncta, 
qualis cernitur in templis illis antiquitate venerandis, in quibus 
cum totius operis magnificentia te moveat, tum aequabilis partium 
concentus et singularum rerum tam maximarum quam minimarum 
artificiosus ornatus te teneat et delectet" (ibid. ). De schrik en het 
medelijden - essentieel voor de ware tragedie - worden in hoge ma
te door de Agamemnoon opgewerkt: "Ostenditur spectatoribus, ut 
in illustri tabula, quam fecunda malorum mater sit ö,3ptc г ut-
que diva Nemesis lente quidem et tacite, certo tarnen gradu asse-
quitur scelus, nee ante désistât quam nefas expiatum et justitia 
vindicata sit" (p. VI). De karakters zijn grootser en heviger dan 
van normale mensen maar "tarnen e natura et veritate sunt expres-
sae" (ibid. ) ; alle vertonen zij hun individuele kenmerken, en wel 
zo "ut in Agamemnbne, quamvis non culpae vacuo, tarnen magna-
nimum regem suspicias ; in Clytaemnestra, etsi scelerata, fortitu-
dinem animi admirere ; Cassandram nescias utrum ob triste fatum 
querare magis an ob masculam virtutem extollas, an denique ob 
virgineum pudorem ames ас diligas ; Aegisthum vero ut nefarium 
Furiarum ministrum detestere et oderis" (ibid. ). In het koor ten
slotte "senum cernitur animi tristitia dulcedine temperata, senilis 
infirmitas prudentia et gravitate fulta" (ibid. ). 

Vervolgens gaat Karsten over tot de bespreking van de overle
vering van Agamemnoon. Deze is bitter slecht. Weliswaar is voor 
de zuivering van de tekst al veel gedaan, in vroeger tijd door Aura-
tus. Canter, Scaliger, Casaubonus e . a . , later o.a. door Porson, 
Musgrave, Stanley, en Schutz, maar feitelijk is dit nog maar een 
druppel op een gloeiende plaat. Slechts weinig hulp is te verwach
ten van de handschriften. Deze zitten vol fouten, ontstaan bv. door
dat de overschrijvers, die waarschijnlijk een kapitaalcodex copi-
eerden, woorden en lettergrepen verkeerd hebben gescheiden, op 
elkaar gelijkende letters hebben verwisseld e. d. (p. EX). Ook zijn 
er veel fouten ontstaan door het verkeerd oplossen van compendia, 
het onjuist plaatsen van accenten en het overslaan of herhalen van 
woorden (p. X). Glossen en onechte versregels treffen we in de 
tekst ook in vrij grote getale aan ; lacunes veel minder. 

Gezien deze toestand van de manuscripten zal een belangrijk 
gedeelte van de voor het leesbaar maken van de tekst nodige arbeid 
"ex ingenio" door middel van conjecturen moeten geschieden. Men 
zal hierbij het juiste midden moeten bewaren. Niet moet men trach
ten op geforceerde wijze de overgeleverde lezing te handhaven, ook 
al geeft deze niet de minste zin, in welke fout vele moderne onder-
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zoekers vervallen zijn, o.a. Hermann en Klausen (p. XII). Mendient 
zich evenzeer verre te houden van hypercritiek en conjecturenjacht, 
waarvan bv. Härtung niet vrij te pleiten is (ibid. ). 

Om er enigszins een idee van te geven, hoe de tekst van Aga-
memnoon er onder de handen van Karsten is gaan uitzien, en vooral 
hoe hij methodisch te werk ging, nemen we hieronder de essentialia 
op van zijn aantekeningen n. a. v. de eerste veertig verzen, dus de 
monoloog van de Φυλαζ (Commentarius Criticus p. 117-125). 

Vs. 1 sqq. θεούς μεν αιτώ τωνδε άπαλλαγην πόνων 
φρουράς έ τ ε ι α ς μήκος, ην κοιμώμενος 
στέγοα ς 'Ατρειδών α γ κ α θ ε ν , κυνος δ ί κ η ν , 
άστρων κ ά τ ο ι δ α νυκτέρων όμηγυρεν κ τ ε . 

Op de eerste plaats neemt Karsten aanstoot aan φρουράς 
έ τ ε ι ' α ς μήκος , ην κ ο ι μ ώ μ ε ν ο ς . Men pleegt dit in het 
algemeen zo te verklaren, dat φρουράς έ τ ε ί α ς wordt be
schouwd als appositie bij των δ ε πόνων waarbij dan. μήκος 
genomen moet worden bij έτε t ας : 'wachthouden gedurende 
een jaar* C'excubiae longitudine armuae"). Uit de context blijkt ech
ter dat de φύλαζ veel langer dan één jaar de wacht houdt. Er is 
bedoeld μήκος φρουράς έ τ ε ['ας "een jarenlange wacht-
periode". Nu komt de vraag waar μη κ o ς van af hangt. Onjuist 
is op grammaticale gronden de verklaring van een scholiast πόνων 
των κατά το μήκος της ετείας φρουράς. Ook mag 

μήκος niet als een accusativus van tijdsruimte verbonden wor
den met 3εους α ι τ ώ ("gedurende... . vraag ik '. '), 
want hij wil nu juist van dat wachthouden worden verlost. Een twee
de moeilijkheid ligt in de combinatie ην (sc. φρουράν ) κοιμώμενος 
en in de verbinding van deze woorden met κ ά τ ο ι δ α άστρων 
ó μη γυ ρ tv κτέ , volgens Karsten resp. een "dura constructio" 
en een "languida junctura". De hele passage is zonder twijfel bedor
ven ; Karsten meent hem te saneren door in plaats van ην κ o t -
μώμενος te schrijven έγκο t μώμενος en achter πόνων 
een punt te zetten. Dan krijgt men een uitstekende lopende zin ("op-
time fluit sententia" p. 118). De correctie έγκο t μώμενος voor 
ην κ o t μώμ ενός wordt bovendien nog waarschiinlijker ge
maakt door het voorkomen van ην en ή ν naast ην in de hand
schriften en het feit dat de praepositie εν voor στ ε γα t ς eigen
lijk noodzakelijk is. 

V
s
· 4 άστρων κάτοιδα νυκτέρων όμηγυριν, 

και τους φέροντας χεΐμα και θέρους ,θροτοίς 
λάμπρους δύναστας, έμπρέποντας αίθερί 
αστέρας, δταν φθίνωσιν, άντολάς τε των. 
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Het laatste vers uit deze passage is volgens Karsten geïnterpo
leerd. Op de eerste plaats is het slot τ ε των hinderlijk. Ver
der zou de passage, wil ze enige zin hebben moeten betekenen: De 
weet wanneer de sterren opkomen en ondergaan, en in zo'η sitiatie 
mag o'τ cv niet worden gebruikt. Wanneer men het vers weg
laat loopt de passage in een fraaie climax uit. De interpolatie is 
waarschijnlijk ontstaan, doordat iemand bij δύ ν άστα ς bij wij
ze van verklaring aantekende αστέρας , waaromheen men later 
een heel vers heeft gemaakt. 
Vs. 9 ωδε γαρ κ ρ α τ ε ί 

γ υ ν α ι κ ό ς ά ν δ ρ ό 3 ο υ λ ο ν έ λ π ι ζ ο ν κ έ α ρ . 
Ook in deze passage bespeurt Karsten een "dura admodum verborum 
junctura" (p. 119). Het losstaande έ λ π ί ζ ο ν is zeer vreemd. 
De betekenis van de zinsnede zou moeten zijn "dit ( nl. steeds 
wacht te houden) beveelt mij de vrouw (met het ) van hoop vervulde 
heerzuchtige (hart)" (" sic jubet imperiosa mulier, animi 
spe ducta"). Κρατεί ν is dan nog niet zonder meer "bevelen", 
maar "beheersen", "dwingen". In de gegeven situatie is er echter 
geen sprake van dat de wachter de opdrachten van zijn meesteres 
contrecoeur uitvoert. Verder ziet Karsten de 'zin ' niet van 
άνδρό3ουλον waar de koningin de wachter enkel het bevel geeft,uit 
te zien naar het afgesproken teken. Tenslotte mag γυναικός κέαρ 
niet beschouwd worden als substituut voor de vrouw zelf, zoals 
Γς Τηλεμάχοιο en Αιγ ίσθου ß t a . Karsten wil deze 
moeilijkheden uit de weg ruimen door met Heath te lezen 

ωδε γαρ κρατεΐν 

γυναικός άνδρό3ουλον ελπίζει κέαρ. 

ωδε κ ρ α τ ε ί ν is dan de inname van Troje. Er is dus bedoeld: 
(Nu kijk ik ingespannen uit naar een teken, dat de stad gevallen is), 
want dat dat zal gebeuren hoopt (verwacht) mijn meesteres met 
mannelijke standvastigheid. De vaste zekerheid van Klutaimnes-
tra* s verwachting ligt opgesloten in άνδρόβουλον κ έ α ρ . 

νο
· ευτ αν δε νυκτιπλαγκτον ενδροσον τ εχω 

εύνην όνείροις ουκ έ~ισκοπουμένην 
έμην:, φόβος γαρ άνΟ'ΰπνου παραστατεΤ 
то μη βεβαίως βλέφαρα συμβαλεΤν υπνω 
πταν δ'άείδειν η μινύρεσθαι δοκω, 
ύπνου τόδ'άντίμολπον έντέμνων ακος 
κλαίω τότ'οίκου τοΰδε συμφοραν στενών 
ούχ ως τα πρόσθ'άριστα διαπονουμένου. 

De meeste interpretatoren leggen deze plaats in navolging van 
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Abresch zo uit, dat ze vs. 19-20 κλαίω τ ό τ ' ο ίκου als 
nazin opvatten, die wordt voorafgegaan door een tweeledige voor
zin ευτ'οίν δε νυκτ ιπλαγκτον en οτρ^ δ ' ά ε ί δ ε ι ν 
(resp. vs. 13 en 16), waarbij іроЗос γαρ . . . . υπνω staat 'εν 
παρενθεσει . Volgens Karsten is dit onmogelijk, omdat de inhou
den van de beide leden van de voorzin onderling volkomen ver-

verschillend zijn. In de ene lezen we " wanneer ik in mijn bed 
de slaap probeer te vatten", in de andere "wanneer ik door zingen 
en neuriën de slaap van me tracht weg te houden". Aan deze laat
ste zinsnede beantwoordt κλαίω τ ό τ ' ο ϊ κ ο υ τoù δε 
συμφορά ν , aan de andere beantwoordt niets. In de verheven 
stijl van Aischulos zijn anakolouthen ondenkbaar. De tekst moet 
dus corrupt zijn, en de corruptie schuilt volgens Karsten bij το 
μη ,3ε[3α [.'ως . Op de eerste plaats is zijns inziens namelijk 
de constructie πα ρ άστατε Τ το μη onmogelijk (maakt een 
soortgelijke indruk als in het Latijn "Timor adstat quominus dor-
miam"), en verder maakt de herhaling ΰπνου-ΰπνω-ΰτζνοο 
een uiterst onbeholpen indruk,"Quis bonus scriptor ita balbutiât?" 
(p. 121). Kar£tenesteltAvoor de plaats als volgt te emenderen: 

^ ϋ τ ' α ν δε νυκτ ι π λ α γ κ τ ο ν ενδροσόν t 'esco 
εμην ό ν ε ι ρ ο t ς ούκ έπι σκοπούμενην 
ε ύ ν η ν , φό^ος γαρ ' α ν θ ' ύ π ν ο υ παραστατεΤ 
το μεν 3ε3αιως 3λέ(ραρα συμ3αλεΤν όκνώ. 

Op deze wijze correspondeert dé voorzin ook iri het eerste geval 
keurig met een nazin en heeft men ook een redelijke onderlinge 
samenhang der verschillende zinsdelen gekregen. Omdat voorts 
de toevoeging van έ μη ν helemaal achter έπ ι σκ οπ ο υ μ ε ν η ν 
een wat onhandige indruk maakt, kan men het volgens Karsten be
ter met εύνην van plaats doen wisselen. In vs.20 heeft 
Karsten er geruime tijd veel voor gevoeld om δ Εκπονουμένου 
te vervangen door δ t er/, ο ν ο υ μ έ ν ο υ wat ζ. i. een veel be
tere zin geeft. Om metrische redenen is hij hier echter niet toe 
overgegaan, want διακονώ heeft een lange α en bij δ ι α 
kan geen synizese plaats hebben (p. 122-123). 

Vs. 31 Ί^· δεσποτών γαρ ευ πεσόντα θ η σ ο μ α ι . 
Karsten geeft hier als meest waarschijnlijke verklaring "Res 
dominorum bene evenisse faciam" op te vatten als "Ik zal (door 
mijn bericht dat de stad gevallen is) oorzaak zijn van het geluk van 
mijn meesters". Hij neigt er echter ook enigszins toe, de plaats 
voor corrupt te houden: de oorspronkelijke lezing zou dan zijn ge
weest: τα δεσποτών γαρ ευ π ε σ ό ν τ ' ά θ ρ η σ ο μ α ι . Een 
soortgelijke emendatie is nodig bij Euripides Medeia 532 άλλ ' 

ούκ ,άκρ ιβώς αύτο ^ησομαι λι 'αν, waar Porson terecht leest 
αΰτ αθρησομαι λι'αν- "Altera emendatie, ni fallor, con-
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firmat alteram" 

Kleinere studies. 

Van Karsten hebben wij nog verschillende kleinere stukken op 
gebied van het Grieks, meest voordrachten, die hij gehouden heeft 
voor de letterkundige afdeling van de Koninklijke Akademie van We
tenschappen en voor de sectie voor letterkunde en wijsbegeerte van 
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschap
pen. 

Wat de Akademie betreft, vooreerst heeft Karsten op de verga
dering der letterkundige afdeling van 10 december 1855 een exem
plaar van zijn pas verschenen Agamemnooneditie officieel aange
boden, waarbij hij een anthologie gaf van de door hem hierin ge
maakte conjecturen en emendaties. 

De Kransrede van Demosthenes heeft de stof geleverd voor de 
beide andere malen, dat Karsten met een onderwerp uit het gebied 
van de Griekse filologie voor de Akademie is opgetreden. De eer
ste maal op 14 april 1857 sprak hij over 169 τα γέρρα 
ενεπ ίμπρασαν , welke plaats ζ. i. nog nooit bevredigend was 
geïnterpreteerd. Na al de gegeven verklaringen, zowel uit de oud
heid, als van modernen onderzocht en onvoldoende te hebben bevon
den, komt Karsten tot de conclusie dat de tekst corrupt i s , en men 
moet lezen τα γέρρα εν επετάννυσαν . Hij komt tot deze 
emendatie vooral door het bepalen van de precieze betekenis van 
τα γερρα = a. Perzisch schild, b. gevlochten afsluiting van 
rijshout e. d. , c . iedere vorm van dergelijk vlechtwerk. Uit over
eenkomstige plaatsen en de context - er worden op de betreffende 
plaats bij Demosthenes de voorbereidingen tot een volksvergade
ring geschilderd - wordt het volgens Karsten waarschijnlijk dat 
de redenaar wil zeggen, dat de afsluithekken worden geplaatst -
normaal bij iedere volksvergadering - voor welke handeling 
τα γέρρα έμπεταν νΰ να t de gewone uitdrukking is. Het 
plaatsen van de γέρρα had tot doel, onbevoegden tijdens de 
vergadering de toegang tot de Pnux te beletten. De hoofdingang was 
voor de burgers opengesteld (cf. p. 59-60). De oorsprong van de 
corruptie ligt waarschijnli jk in het verkeerd oplossen door een o-
verschrijver van een compendium ένέπτασαν (voor εν ε π ε 
τάννυσαν ) die per ongeluk de Τ en de Ρ verwisseld heeft en zo 

meende dat er ε ν ε π ί μ π ρ α σ α ν stond (cf.p.55-56). Omdat 
de lezing εν ε π ι μπ ράσα ν in alle handschriften en ook bij Har-
pokratioon, een der oude commentatoren van deze plaats voorkomt, 
moet de tekst al zeer vroeg bedorven zijn. (p. 54). 

In zijn tweede voordracht, over Demosthenes (gehouden op 12 
april 1858) heeft Karsten getracht de onechtheid aan te tonen van 
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het in de Kransrede (289) aangehaalde grafschrift, dat de Atheners 
hadden laten aanbrengen op het monument ter ere van de gevallenen 
in de slag van Chaironeia. Alleen de versregel 9 Μηδέν αμαρ-
τ ε ΐ ν εστί οεών καί πάντα κκτορ9οΰν , even verderop (290) 
door Demosthenes herhaald, is authentiek: hieromheen is in later 
tijd door een twijfelachtig dichter een nieuw epigram gemaakt. Kar
sten voert voor de onechtheid van het grafschrift zowel uitwendige 
als inwendige bewijsgronden aan. Op de eerste plaats staat geen 
enkele naam van een gesneuvelde vermeld, wat op een monument 
in diens vaderstad altijd nodig zou zijn, omdat anders het nageslacht 
nooit kon weten tot wiens nagedachtenis het monument was opge
richt (p. 38-39). Het grafschrift ontbreekt verder in talrijke van de 
beste handschriften. Het meest doorslaggevend zijn de voortduren
de gewrongenheden, onduidelijkheden en ongerijmdheden in het ge
dicht zelf/üéinhet slot hun climax bereiken. De zin hiervan (i.e. de 
beide laatste disticha: Μηδέν ά μ α ρ τ ε ϊ ν έστι θέων κ où 
π ά ν τ α κατορθοΰν / 'Εν β ι ο τ η μοΐραν δ ' ο υ τ ι φυ
γ ε ί ν έπορεν ) is volgens Karsten "De vaderlandsche grond 
bewaart in zijn schoot de ligchamen dier dapperen, die zich voor 
hun vaderland hebben opgeofferd, omdat het den stervelingen door 
Jupiter beschoren is niet in alles gelukkig te slagen, maar aan het 
noodlot des doods onderworpen te zijn", (p. 36-37). "Kan iets 
flaauwers, ja ongerijmders gedacht en gezegd worden dan dit? Om
dat de stervelingen (in het algemeen) het welslagen van hunne po
gingen niet in hunne hand hebben en allen éénmaal moeten sterven, 
is dat eene reden, waarom juist de dappersten hier begraven liggen? 
En hoe strookt dit met het voorafgaande, waarin gezegd i s , dat zij 
zelve zich den dood tot prijs hunner dapperheid gekozen hadden?" 
(p.37). 

Van hetgeen door Karsten in de sectie voor letterkunde, wijsbe
geerte en geschiedenis van het Provinciaal Utrechtsche Genootschap 
op gebied van het Grieks is geleverd verdient eerst vermeld zijn be
spreking van de definitie van de tragedie door Aristoteles in caputo 
van Π ερ t Π ο ι η τ ι κ ή ς (gehouden in de vergadering van 29 
juni 1858). Zich aansluitend bij J . B e r n a y s 1 0 ' betoogt hij, dat 
κάθαρσις των παθημάτων niet betekent "reiniging, zuive
ring, sublimering der hartstochten", maar "verlichting van de 
hartstochten". Κ α θ α ί ρ ε ι ν en κ ά θ α ρ σ ι ς worden namelijk 
alleen maar gebruikt voor "reinigen, schoonmaken, overtollige, 
vuile en schadelijke bestanddelen wegnemen", niet voor "door rei
niging verbeteren, zedelijk op een hoger peil brengen ". Aristoteles 
heeft in zijn definitie de tragedie niet op de eerste plaats een zede
lijke bedoeling willen meegeven, zijn gezichtspunt is, zoals Bernays 
zegt "ein pathologischer, nicht ein moralischer"(cf. p. 22). Een na-
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dere toelichting hierop vinden we bij Aristoteles in de Politika Ш 
7, waar hij zegt dat de muziek o.a. kan worden'aangewend 
καθ άρσεως έ'νεκα . Een ieder wordt door aandoeningen of harts

tochten bezeten, sommigen in meerdere, sommige in mindere mate. 
Evenals mensen die in een toestand van geestvervoering ( ε ν θ ουσ t -
ασμό ς) verkeren, door wilde en opgewonden muziek tot be
daren worden gebracht, doordat zij als het ware een genezing en 
zuivering ondergaan ( ωσπερ ι α τ ρ ε ί α ς τιτχόντας κα? 
καθ άρσεως ) moeten zij die gevoelig zij h voor schrik, medelij
den en andere gevoelens op soortgelijke wijze een genezing en ver
lichting ondervinden, die genoegen, een gevoel van welbehagen met 
zich meebrengt ( πασι γ ι γ ν ε σ θ α ί x t v a κάθαρσιν και 
κ ο υ φ ί ζ ε σ θ α ι μ ε θ ' η δ ο ν ή ς ) . Wat voor de muziek geldt, is 

volgens Aristoteles ook op de zang toepasselijk, en daarom moeten 
al degenen, die toneelpoëzie beoefenen, in hun stukken vooral dus
danige liederen opnemen, dat een uitwerking als geschetst kan wor
den bereikt, (cf. p. 22-23). "Uit deze plaats blijkt duidelijk, wat 
Aristoteles onder de κάθαρσις verstaat, die door muziek en 
poëzy wordt teweeggebragt: t. w. eene ontlasting, ontleediging, ont
boezeming der aandoeningen die in de ziel besloten liggen en daar
bij denkt hij geenszins aan zedelijke reiniging of veredeling des ge-
moeds, maar aan eene verligting die genoegen aanbrengt" (p. 23). 
Karsten wijst er voorts nog op, dat δ ί ' έ λ έ ο υ και φό^ου 
i s " door medelijden- en schrikwekkende voorstellingen", verder is 
των τ ο ι ο ύ τ ω ν παθημάτων "de door deze voorstellingen 

(dus van schrik en medelijden) opgewekte gemoedsaandoeningen". 
Hij komt nu voor de hele definitie tot de volgende vertaling: "De 
tragedie is de nabootsing (voorstelling) eener handeling die 
door middel van medelijden en schrik (d. i. door medelijden- en 
schrikwekkende tooneelen) de uitboezeming van dusdanige gemoeds
aandoeningen (en eene daarop gevolgde verligting) teweegbrengt" 
(p. 26-27). M. a.w. betekent dit volgens hem"In de ziel van alle 
menschen ligt een natuurlijke trek naar hetgeen medelijden en schrik 
wekt. Bij levendige, heftige gemoedsgestellen is die behoefte ster
ker. De tragedie voldoet daaraan, doordat zij door medelijden- en 
schrik- inboezemde tooneelen de ziel roert, en daardoor aan die 
aandoeningen lucht geeft, waarop eene verligting van het gemoed 
en eene aangename kalmte volgt" (p.27). 

Van de andere voordrachten en mededelingen, die Karsten in 
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap heeft gehouden, handelen 
er vier over oude geschiedenis. Zo sprak hij in 1852 over de vraag 
Of het tijdvak van de overheersching der Hykso' s als historisch be
wezen kan aangemerkt worden; in 1857 over Pe, wijzigingen die de 
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comitiën te Rome in de laatste tijden der Republiek hebben onder
gaan; in 1861 over Den invloed dien de Philosophie op de politiek 
in de Oude Staten heeft uitgeoefend, waarbij hij ingaat op de her
vormingsplannen van Agis en Kleomenes in Sparta, en van de bei
de Gracchen in Rome ; en in 1862 over Den tijd der stichting en de 
inrigting van de Amphictyonen. Op de taalkundige verhandelingen, 
voor het Genootschap gehouden, komen we nog terug. 11 'in 1863 
tenslotte leverde hij een Verklaring van eenige kunstnamen op het 
gebied der poëzij, welke uit de Grieksche en Latijnsche talen her-
komstig, grootendeels ook in de letterkunde der nieuwere volken 
zijn overgegaan. Besproken werden hierbij 'do ίησ t ς, Ho t η -

τ η ς ; "Επη, eríonoíía ', Μέλος, μ ε λ ο π ο ι ι α ; Ρα^ρδοί; Διθύ
ραμβος en Satura, Satira en Satyra. 

Van de op het Grieks betrekking hebbende publicaties van Kar
sten mogen we tot slot vermelden De effatis Delphicis : Μηδέν 
άγαν et Γνώθι σεαυτον versehenen in Symbolae Litera-

riae II (1838) p. 57-84. Hij begint hierin met te zeggen, dat de ken
nis van zegswijzen en spreekwoorden met een bepaalde levenswijs
heid ook heden zinvol is , omdat ze zijn te beschouwen als "claris-
sima vetustatis monumenta, quae cujusque populi mentem, vitam, 
et studia ostendunt, et quasi ingenii effigiem repraesentant" (p. 59). 
Dit geldt vooral Griekse spreuken "in quibus tam multa sunt acute, 
venuste, prudenter dicta, ut his quasi lineamentis adumbrata cerna-
tur imago ejus gentis, quae ingenii doctrinaeque splendore ceteris 
omnibus praeluxit" (ibid.). De zinspreuk μηδέν α γα ν - haar 
oorsprong is niet bekend - past uitnemend bij de aanleg van het 
Griekse volk: "Graeca enim natio juvenili animi ímpetu et ardore 
exsultans, facile immoderatioribus studiis abripiebatur, i rà , gra
tia, amore, odio, gaudio, luctu, contentione, libidine" φ . 61). In 
deze licht bewogen geesten was echter aanwezig "sanae mentis 
ratio, quae quasi habenas tenens modo premerei impetum, modo 
incitaret, et tanquam certam normam sequeretur illud ne q u i d 
n i m i s " (ibid. ). Dat dit instinct van matiging in wezen eigen was 
aan het Griekse volkskarakter zien we in de Griekse godsdienst, 
die geen bloedige en huiveringwekkende offers en riten kent ; in de 
Griekse staatsinrichting, die de tyrannie verafschuwt ; in de Griek
se kunst, die bij alles rust, maat en innerlijke harmonie voorop
stelt (cf. p. 62). Ook in de literatuur komt het μηδέν άγαν 
steeds terug (cf.p. 63-69). 

De zinspreuk γνωθ t σεαυτόν is van nog fundamenteler 
aard: "omnium . . . . artium, omnium disciplinarum, quid dico? 
omnis paene humanitatis summa atque bene agendi et intelligendi 
regula continetur proverbio ilio γνώθι σ ε α υ τ ό ν " . Ook van de
ze zegswijze is het niet duidelijk, waar ze ontstaan is. Algemeen 
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wordt ze in verbinding gebracht met Apolloon, de godheid "in quo 
Graeci suum ipsorum ingenium expressisse videntur". De draag
wijdte van deze spreuk is practisch onbegrensd "spectat et ad homi
nem et ad omnia quae hominem attingunt : fortunae opes, rerum op-
portunitates, corporis vires, ingenii artes" (p. 72). Voorts veron
derstelt zij al een bepaald beschavings- en ontwikkelingsniveau van 
het volk, dat haar heeft voortgebracht (p. 74) : "Haec sententia est 
quasi symbolum liberi hominis, qui non ab alieno suspensus arbi
trio sed sui conscientia fretus, ipse vitam suam moresque regere 
sciât" (p. 74). Het Griekse volk blijkt aan al deze voorwaarden te 
voldoen, hetgeen vooral uitkomt, wanneer men het vergelijkt met 
de volken van het Oosten. De voorsprong van de Grieken op de Oos
terse volken blijkt op tal van punten. In het Oosten is er alleenheer
schappij van een koning ; de Grieken hebben de republikeinse rege
ringsvorm gekend "qua omnium dominus lex esset" (p. 75). Het Oos
ten kent polygamie, de vrouw is de slavin van de man ; bij de Grie
ken heeft iedere man in principe maar één vrouw, is er meer spra
ke van gelijkheid. De Grieken hebben een veel menselijkere en hu
manere religie dan de volken uit het Oosten. De zinspreuk γνώθ t 
σεαυτόν treedt ook in de Griekse literatuur nog herhaalde ma
len op en in zeer bijzondere vorm in de Griekse wijsbegeerte, die 
er voor een belangrijk gedeelte op gebaseerd is (cf. p. 80 sqq. ). 

Ill P e r s o o n en O n d e r w i j s 

Karaktereigenschappen. 

Karsten was volgens С. M. Francken, die van 1839-1845 zijn 
leerling was, ernstig van karakter ; hij "had meer een diep gevoel 
voor het zedelijk schoone en het edele dan dat hij zich door het gees
tige aangetrokken voelde". 1 ' In deze richting wijst ook enigszins 
het feit, dat hij zich bij zijn studie bijzonder tot hooggestemde au
teurs als Pindaros, Aischulos en Empedokles voelde aangetrokken. 
Echter niet de hele literatuurkeuze van Karsten werd door deze 
ernst bepaald: dit bewijst al zijn werk over Horatius. Verder was 
hij bijzonder goedhartig en vriendelijk : als iemand iets van hem 
vroeg, kon hij nooit gemakkelijk weigeren. 2 ' Zijn serieuze levens
instelling maakte hem in de omgang zeker niet lastig of onaangenaam; 
wel verleende ze aan zijn optreden een zeker gebrek aan spontanel-
teit, hetgeen zijn invloed op de studenten nadelig heeft beïnvloed, o ) 
Aan zijn onbegrensde welwillendheid jegens hen deed dit niets af : 
tallozen heeft hij voortgeholpen, ook alumni van andere universitei
ten. Voorts heeft zijn verlegenheid hem ook niet verhinderd, van 
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1851-1863 op te treden als gemeenteraadslid te Utrecht. Van een ze
kere politieke belangstelling heeft Karsten, naar het schijnt, reeds 
vroeger, tijdens zijn verblijf in Brussel blijk gegeven. 4 ' Als oor
zaak van de moeilijkheden met het Zuiden zag Karsten vooral de wei
nig consequente en doortastende houding van het gouvernement in 
den Haag. Ook betreurde hij dat er concessies werden gedaan aan 
de R. K. geestelijkheid, vooral naar aanleiding van het K. B. van 2 
oktober 1829, waarbij de openbare toelatingsexamens voor de bis
schoppelijke seminaria werden afgeschaft, en de opheffing van het 
Collegium Philosophicum te Leuven per 9 januari 1830. Karsten 
heeft in deze tijd ook zijn medewerking verleend aan een politiek 
tijdschrift De Lans van Achilles, waar overigens maar drie afleve
ringen van verschenen zijn. ь ' 

Onderwijs. 

Voor Karsten had het universitaire onderwijs een tweeledig doel: 
het geven van een beroepsopleiding "ut artem aliquam disci-
plinamve discamus quam postea ad nostram aliorumque utilitatem 
exercere possimus" β ' en vooral geestesvorming "ut animum 
mentemque ingenuis studiis excolamus et ornemus". η ' Werkelijk 
geestelijk gevormd in universitaire zin zijn diegenen "qui quid ve
rum pulcrum rectum sit acutius quam vulgus cernant, qui artium 
et doctrinarum inter se cognationem et necessitudinem suspiciant, 
qui e suorum temporum angustiis se extollere, praesentia cum 
praeteritis comparare, omnesque humanitatis partes cogitatione 
complecti valeant".ö ) 

Zoals we reeds zagen, omvatte Karstens leeropdracht vanaf 
het begin tot 1855 Griekse taal- en letteren, Griekse oudheden, oude 
geschiedenis, geschiedenis der oude wijsbegeerte en pedagogiek. 
Vanaf 1855 tot het einde doceerde hij Griekse en Latijnse taal en 
letteren, geschiedenis der oude wijsbegeerte en pedagogiek. Wat 
het Grieks betreft, gaf Karsten op de algemene literatuur college s 
o.a. H o r n e r o s (1841, 1843, 1853, 1854, 1855, 1859, 1863, bijna 
steeds - althans volgens de series - Ilias), H e s i o d o s (1843,1844, 
1854), A i s c h u l o s (Agamemnoon 1856 en 1857), S o p h o k l e s 
(Oidipous Turannos 1842, 1849, 1852, Oidipous te Kolonos 1845, 
1853, Antigone 1846, 1855, 1859, Elektra 1848 ,Aias 1862), E u r i 
p i d e s (Medeia 1847, Phoinissai 1864), H e r o d o t o s (1847, boek VII, 
Ί858. boek II}, T h o u k u d i d e s (1859), X e n o p h o o n (1864 

'Απομνημονεύματα Σωκράτους ) , P l a t o o n (Phaidoonl841, 
1846, 1851, 1863, Sumposion 1844, 1859, Politela 1854, 1855), I s o -
k r a t e s (Panegurikos 1841), L u s i a s (Tegen Eratosthenes en Te
gen Agoratos ISSS^Orationes selectae* 1856, 1860, 1864), De-
m o s t h e n e s (Philipp. Redev. 1843, 1952, 1862,01unth. Redev. 1845, 
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Kransrede 1849, 1850), A r i s t o p h a n e s (Ploutos 1850, 1857, Kik
kers 1851, Vogels 1861), P l o u t a r c h o s (1842 Phokioon, 1848 
Perikles, 1854 Perikles en Alexander, 1861 Agis en Kleomenes), 
A i s c h i n e s (Tegen Ktesiphoon 1850). Bij deze algemene colleges 
bestond het grootste gedeelte van het gehoor uit propaedeutici, en 
kon dus op meer"technische" zaken (tekstcritiek, echtheidsvragen 
e. d. ) niet al te diep worden ingegaan. Een oplossing voor deze moei
lijkheid en een kans om ook de studenten in de letteren aan hun trek
ken te laten komen bood het pedagogiekcollege. Karsten behandelde 
hier de moeilijker schrijvers zoals P i n d a r o s (staat bv. voor 1848, 
1849, 1850, 1855, 1861 op de series), A i s c h u l o s (id. voor 1851), 
T h e o k r i t o s (id. voor 1852), T h o u k u d i d e s (id. voor 1860), 
A r i s t o t e l e s Περί Π ο ι η τ ι κ ή ς (1862), G r i e k s e l y r i c i 
(1856, 1857). De bevreemding, die de aanwezigheid van deze, op 
het gymnasium nooit gelezen auteurs op het pedagogiekcollege z. i. 
zou kunnen wekken tracht Francken weg te nemen door er op te wij
zen dat deze schrijvers gedeeltelijk door de studenten zelf werden 
verklaard: "Nu eens gaf hij (sc. Karsten) aan enkelen een paar 
duistere plaatsen op om daarover bij eene volgende gelegenheid hunne 
denkbeelden mede te deelen, dan weer verlangde hij een moeilijk 
stuk (van Pindarus bijvoorbeeld) in goed Hollandsch te ontvangen met 
de noodige mondelinge toelichting. Aldus ontstond er gelegenheid 
om zich te oefenen in het voordragen van die zaken, die bij elk au
teur te pas komen". 9 ' Hierbij komt nog dat Karsten wel degelijk 
ook aan de "echte" pedagogiek aandacht schonk : "Wekelijks werd 
daaraan althans één uur besteed. Hij behandelde die in de eerste plaats 
van een algemeen standpunt als de wetenschap, die zich ten doel stelt 
de menschelijke vermogens op eene doelmatige wijze te ontwikkelen. 
Zij kan natuurlijk niet anders dan geschonken vermogens vervolma
ken, en derhalve werd de beschouwing van de menschelijke aanleg 
voorop gesteld. Hierop steunde eene opgave der middelen waardoor 
die tot volmaking kan worden gebracht ; bij de aanwending van deze 
moest de weg der natuur worden ingeslagen volgens welken de ver
beeldingskracht en het geheugen eer tot rijpheid komen dan het ver
stand en de rede. Geen der vermogens moet ten koste van de overige 
geoefend worden. Maar daar het leven des geestes hooger is dan het 
zinnelijke, neemt de ontwikkeling van de geest die door godsdienst 
en onderwijs bevorderd wordt, in de opvoeding de voornaamste plaats 
in. Het onderwijs bedoelde niet maar aanbrenging van kennis, maar 
ook vermeerdering van de vatbaarheid tot onderzoek en opwekking 
van waarheidszin. Van dit standpunt beschouwde hij dan het onder
wijs en kwam aldus geleidelijk tot het bijzondere deel, de inrichtin
gen van onderwijs, bijzonder de gymnasiën. Daarbij werd nauwkeu
rig de strijd tusschen realisten en humanisten behandeld ; vervolgens 



316 

gevraagd, wat bij de keuze der te behandelen vakken tot richtsnoer 
moet verstrekken: op welke wijze de eisch der veelzijdigheid met 
dien van de grondigheid kan vereenigd worden ; verder werd aange
toond hoe kan worden voorkomen dat te veel gelijktijdig wordt be
oefend ; van hoeveel gewicht het is te zorgen voor afwisseling, en 
dat men bovenal het daarheen moet richten, dat alles, wat het dan 
ook zij , met de meeste inspanning en oplettendheid geschiede, op
dat de geest door het onderwijs waarlijk gesterkt worde. Daarop 
volgde eene beschouwing van de verschillende vakken van onderwijs 
of eene bijzondere methodologie".10 ' 

De gewoonte van van Heusde, om voor de beste van zijn leer
lingen privatissima aan huis te geven, is door Karsten gehandhaafd. 
Meermalen kwam dan o. a. de Politela van Platoon aan de orde, 
waarbij Karsten, in tegenstelling met zijn leermeester, zich niet 
zozeer in algemene beschouwingen verdiepte, als wel vooral het lo
gische van de redenering trachtte na te gaan, waarbij hij de aanwe
zigen ook steeds de gang van het betoog met eigen woorden liet te
rugvertellen.1 1 ' 

Dicteren deed Karsten op zijn colleges - evenals van Heusde -
alleen het allernoodzakelijkste. Bij de oude geschiedenis en de pe
dagogiek gaf hij "korte paragrafen" en "aphorismen", die monde
ling werden uitgebreid. Over de Griekse antiquiteiten en de antieke 
wijsbegeerte was de voordracht geheel vrij . Steeds werd zoveel mo
gelijk van de bewijsplaatsen zelf uitgegaan. Bij de geschiedenis der 
wijsbegeerte werd als enige leidraad gebruikt de tekstenverzame
ling van Ritter- Prel ler . 1 2 ' Als in de antiquiteitencolleges zaken 
uit de heroisch-Homerische tijd aan de orde kwamen, werd steeds 
Horneros opgeslagen ; voor de latere tijd werd een enkele keer naar 
Schömann of K. F. Hermann verwezen, maar meestal ging men di
rect van de teksten uit. 1 3 ' 

Even boeiend schijnen Karsten' s colleges niet altijd te zijn ge
weest. Na hem om zijn karaktereigenschappen te hebben geprezen 
merkt Francken op : " zeker ware zijn invloed op studenten 
grooter geweest, wanneer hij ook voor het uitwendige meer jeugdig 
ware geweest en met degelijkheid meer levendigheid van voordracht 
gepaard had" . 1 4 ' Ook spreekt geen onvermengde waardering voor 
Karsten' s lessen uit de Utrechtsche Studentenalmanak van 1863 : 
"Bij de bekende humaniteit van Prof. Karsten kunnen wij tot ons leed
wezen niet altijd op het belangrijke van ' s H. G. colleges roemen" 
(p.92). 

Rechtstreeks voortgevloeid uit Karsten' s werkzaamheid als do
cent zijn drie werkjes : Excerpta e veteribus poëtis Graecis. De 
historiae Romanae antiquissimae indole en Introductio ad Historiam 
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Universalem praecipue antiquarum gentium. Eerstgenoemd boekje 
is bedoeld als illustratief materiaal bij de behandeling van de ge
schiedenis der Griekse poëzie (cf. Praef. p. V). Met het oog hierop 
bevat het fragmenten van P i n d a r o s , A i s c h u l o s , S o p h o k l e s , 
E u r i p i d e s , A r i s t o p h a n e s , T h e o k r i t o s en H e s i o d o s . 
Van H o r n e r o s is vrijwel niets opgenomen. 

In het tweede werkje geeft Karsten als zijn mening te kennen, 
dat de oudste geschiedschrijving van Rome voortkomt uit sagen, die 
gedeeltelijk autochthoon gedeeltelijk van Griekse herkomst zijn, en 
reeds lang voor de Tarentijnse oorlog ontstaan, toen er al via Cam
panie en Etrurië contact tussen Rome en de Griekse beschaving be
stond (p.31 sqq.). Ook wordt o.a. gesproken over de verhouding 
van Rome tot Troje, de stichting van de stad, Romulus en Remus, 
en de activiteiten van Numa Pompilius. 

In de Inleiding tot de oude geschiedenis tenslotte, die op de ti
telpagina al de aanduiding draagt "scholis academicis accommodata' 
behandelt Karsten achtereenvolgens "Historiae materies, ratio, fi
nis" (p. 1-3). "Historiae fructus et utilitas" (p. 3-6), "Historiae 
partes" (p. 7-8),"Diversae historiae formae" (p. 8-11), "Primaria 
historiae officia" (p. 11-13), "Historiae monumenta et fontes" (p. 13· 
19), "De chronologia" (p. 19-26), "De geographia" (p. 26-31), "His
toriae universalis ratio, partes, progressio" (p. 31-36), "Historiae 
universalis scriptores" (p. 36-43), "De philosophia historiae" (p. 43-
51). In de laatste hoofdstukken komt dus ook de "historia universa
lis" aan de orde. Aan al de verschillende hoofdstukken en onderde
len is een literatuurlijst van de voornaamste erop betrekking heb
bende werken toegevoegd. 

IV W e t e n s c h a p p e l i j k e P r i n c i p e s 

Opvatting van de Filologie. 

Karstens opvattingen van de studie der letteren en de taak van 
de filologie leren we vooral kennen uit zijn inaugurale redevoeding. 
Deze draagt als titel Oratio de antiquarum literarum doctrina cum 
philosophia conjungenda, en eigenlijk is hiermee al meteen de rich
ting van Karsten' s vue op de filologie gegeven. Haar doel is vol
gens hem, dat we door haar te beoefenen "cognoscamus hominem, 
hoc est ingenium humanum, tam literarum et artium quam rerum 
gestarum et institutorum documentis adumbratum ; cognoscamus 
ingenium antiquitatis, id est ejus partis humani generis, quae eru-
ditione et humanitate omnibus sequentibus seculis praeluxit, hujus 
voluntatem ac mentem per varia monumenta sparsam effingamus 
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et c la ra imagine nobis repraesentemus" (p. 21). Voor Karsten is 
dus filologie gelijkstaande met studie van de mens , van de mense
lijke geest in zijn verschillende uitingen. In deze hoedanigheid is 
zij onverbrekelijk verbonden met de filosofie. Onder filosofie ve r 
staat Karsten niet die wijsbegeerte welke "tota in abs t rus is et 
obscuris argumentationibus versa tur aut r e s aper tas et i l lus t res 
subtili et spinosa oratione involvit" (p. 12), maar wel "quae, ma-
nifestis Ingrediens vest ig i is , hominum ac populorum studia mores 
que indagat, ingeniorum motus mutationesque anquiri t , ver i pulcri 
honestique formas c l a r i s notionibus effingit"(p. 13). Deze wijsbe
geerte vindt men vooral bij de antieken. Uit dit a l les volgt, dat 
voor Karsten, als goed leerling van van Heusde, de filologie aan
zienlijk meer inhoudt dan studie van taal en antiquiteiten alleen 
(cf. p. 13). Hij geeft toe , dat e r talri jke zeer verdienstelijke c r i t i 
ci en filologen zijn geweest, die zich wel alleen tot grammatica en 
tekstcri t iek hebben bepaald, "set tarnen tenendum, non nisi adhibi-
ta philosophia luce pervenir! posse ad illud fastigium, quo nostra 
aetas contendit" (p. 14). Dit toppunt is volgens Karsten de bestu
dering van de letteren a ls de ware "humanitatis vox". 1 ) Het 
begrip Filologie op zichzelf neemt Karsten dan ook ruim: e r val
len zowel taa l - en l i teratuurstudie onder a ls kennis van de geschie
denis , beeldende kunst en zeden der volkeren, welke verschil len
de ter re inen alle onderling weer nauw samenhangen: "Philologia 
var ias complectitur pa r t e s , velut cognitionem linguarum, antiqui-
ta tum, l i terarum et a r t ium, his toriam populorum et r e rum gesta-
rum; quas pa r t e s , etsi argumento dis t inctas , a re te tarnen inter 
se cohaere re , nemo nen animadvertat" (p. 22-23). Hun samenhang 
vinden deze verschillende onderdelen der filologie in hun uitgangs
punt: de geest van de mens en zijn aanleg ("mens et ingenium" p. 23). 
Om ze te kunnen doorgronden is kennis en inzicht nodig in de men
selijke gees t , welke alleen kan worden verkregen door de filoso
fie. Dus ook de afzonderlijke onderdelen der filologie kunnen 
slechts in verband met de wijsbegeerte waarlijk vruchtbaar wor
den bestudeerd (cf. p . 23-24). 

Uit het feit, dat Karsten zich zo duidelijk uitspreekt voor een 
wijsgerige beoefening van de filologie, volgt niet, dat de g ramma
tica en tekstcri t iek volgens hem onbelangrijke zaken zijn. Met 
grammaticale studie moet iedere bestudering van de l i teratuur 
aanvangen: "Praecipuum in l i teratura locum obtinet grammatice; 
et meri to: haec enim non solum est unicum veterum scriptorum 
intelligendi instrumentum, sed eadem est tanquam janua, qua ad 
in ter iorem antiquitatis sensum mentemque aditus panditur" (p. 24). 
Nadrukkelijk waarschuwt hij ook tegen filosofische vaagheden zon
der deugdelijke ondergrond van feitenkennis, grammatica en c r i -
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tiek: "Cavendum dico, ne tanquam vento quodam, sic philosophandi 
Ímpetu incitati, dum ad summum pervenire studemus, elementa 
transiliamus, aut rerum caussas sectemur prius quam res ipsas 
cognoverimus Ejusmodi ratio sit pulcra fortasse et splendida, 
at salutaris et fructuosa non est habenda. Quisquís solidam litera-
rum scientiam quaerit, ei diligenter principia perdiscenda sunt: 
comparanda sedulo grammatice et critice, quae verborum potes — 
tatem,ordinemconstructionemque lucide explanent, quid verum 
secusve dictum aut proditum sit accurate discernant. Haec sunt 
doctrinae fundamenta, quae nisi sint firmiter constituía, aedificium 
quo altius educatur, eo citius corruat" (p. 34-35). Bij het aanleren 
van de beginselen moet de filoloog dezelfde zorgvuldigheid en 
nauwkeurigheid betrachten als de natuurkundige: "Ut enim hi, in 
naturae fabrica mundique legibus cognoscendis, accurate singulas 
etiam mínimas naturae partes scrutantur earumque vim, figuram, 
compositionem anquirunt; sic i is, quibus propositum est classicae 
antiquitatis formam et indolem contueri, in id summopere incum- · 
bendum,ut principia rerum et elementa pernoscant, bene memores, 
minimis rebus semina contineri et fundamenta rerum maximarum" 
(p. 35). 2 ' 

Niet alleen in theorie, maar ook in practijk heeft Karsten ge
tracht voor zoveel mogelijk onderdelen van de vakken, die hij 
moest doceren en van de klassieke filologie in het algemeen, ac
tieve belangstelling op te brengen: Zo heeft hij vrij veel werk 
gemaakt van de toen weer opnieuw opkomende linguïstiek, hetgeen 
vooral te zien is uit zijn voordrachten in het Utrechtsch Provin
ciaal Genootschap. De meeste van deze verhandelingen behande
len etymologische kwesties. De etymologie achtte Karsten voor 
een vruchtbare studie van de filologie onontbeerlijk. Zo heeft 
hij op 16 juni 1849 de oorsprong van de volksnaam der Pelasgen 
( Πελασγοί ) besproken, waarbij hij hen in verband brengt 
met de Filistijnen, en Pelasgen en Filistijnen terugvoert op 
"peléschet", hetgeen betekent "landverhuizers", "vreemdelingen", 
en het ook waarschijnlijk acht, dat de Pelasgen oorspronkelijk 
afkomstig zijn uit Palestina. Op 28 juni 1852 treffen we een voor
dracht aan over de etymologische verklaring o. a. van eigen
namen " Ι ω ν ε ζ , АітоХесс, Δ ω ρ ι ε ί ς , Italia, Τ υ ρ ρ η ν ο ί , 
Sabelli/Samnites, Latium, Roma, etc. Tenslotte hield hij zich 
bij gelegenheid van de vergadering van 25 juni 1855 bezig met 
de herkomst van de naam Γ ε λ έ ο ν τ ε ς , een der vier φ υ λ cc ί 
waarin het Atheense volk was verdeeld. " Ιων ε ς komt vol
gens Karsten af van ι έ ω of ίάω (Γημι) "werpen" verwant 
aan ί ό ς "pijl" en ίάπτω "werpen" Δ ω ρ ι ε ί ς komt 
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van δόρυ "speer", en Α ι ο λ ε ί ς hangt samen met α ί ό λ ο ς 
"bont": de Aioliërs zijn een mengeling van verschillende volken en 
stammen. Τυρρηνοί moeten we terugvoeren op " tur r i s " , 
"toren"; de naam "torenbouwer¿'past zeer goed bij de Etruriërs , 
omdat zij het eerst de bouwkunst in Italië hebben ingevoerd. Rome 
komt af van ρέω (=ρόω, ρύω ) , betekent dus eigenlijk 
"rivierstad". De naam Γ ε λ έ ο ν τ ε ς leidt Karsten in navolging van 
Wesseling (Annot. ad Herodot. V 66), die op zijn beurt weer terug
ging op Hemsterhuis, af van γελάω. Dit verbum heeft evenals 
γαλήνη "helderheid" en γληνη "pupil" een grondbetekenis 
"glanzen". De Γ ε λ έ ο ν τ ε ς zijnde λ α μ π ρ ο ί , de εύπατρίδαι, 
de Adelstand. Door een glosse bij Hesuchios γελεΤν, λάμπε tv 
wordt deze interpretatie nog bevestigd. Het grote nut van deze en dit 
soort etymologische verklaringen is volgens Karsten hierin gelegen, 
dat men op deze wijze vaak over de aard en de oorsprong van plaat
sen en volken inlichtingen kan krijgpn, die op een andere manier 
niet te bekomen zijn door gebrek aan schriftelijk overgeleverde ge
gevens. 

Een bewijs, dat Karsten zich ook in de recentere taaiopvatting
en had ingewerkt, vinden we in zijn voordracht over de casusuitgang
en in het Latijn (gehouden op 25 juni 1860 voor het Prov. Utrechtsch 
Genootschap), waarbij hij zich baseert op Bopp| s Vergleichende 
Grammatik en op het werk van W. Corssen: Über Aussprache, Vo
kalismus und Betonung der lateinischen Sprache. 

Een positieve houding nam Karsten ook in ten aanzien van de 
archeologie. Hij heeft hiervan uiting gegeven in zijn voordracht 
Blik op de monumenten van Aegypte en de resultaten daaruit voor 
de geschiedenis afgeleid, waar hij o. a. zegt: "Wie is er , die zich 
niet getroffen voelt bij het aanschouwen der overblijfselen van ge
slachten, welke eenmaal waren wat wij thans zijn, en die ons aan
kondigen, wat wij eenmaal voor de nakomelingschap zullen wezeh? 
Zelfs een ruwe steenhoop, half vergane urnen, door de roest ver
teerde wapenen en sieraden, uit den voorvaderlijken grond opge-
dolven, trekken onze aandacht; maar hoe klimt die belangstelling, 
als wij geheele reeksen van voorwerpen uit het stof zien oprijzen, 
die ons de levenswijze, gebruiken, zeden en instellingen van vroe
gere tijden en volken voor de geest brengen, en tevens den staat der 
beschaving van verloopene eeuwen, en den band die deze aan latere 
tijdperken aanknoopt, levendig voor oogen stelt" (p. 3). Voor iedere 
historicus is bestudering van de archeologie onontbeerlijk, ondanks 
het uitgebreide terrein, dat zij beslaat: "Ofschoon de omvang van 
dit vak zoo groot is en zoo veelomvattend, dat voor eene grondige 
kennis, elk hoofddoel ervan eene bijzondere studie vordert, mag 
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echter geen beoefenaar der Geschiedenis met de resultaten dier 
wetenschap onbekend blijven", (p. 4). Gezien de noodzaak der be
studering van de oude geschiedenis door de filoloog, mogen we wel 
aannemen, dat Karsten ook voor hem de studie van de archeologie 
van Griekenland en Rome als een zaak van groot belang zal hebben 
beschouwd. Uit de bespreking van zijn werken is gebleken, hoezeer 
hij zich heeft geoccupeerd met de antieke wijsbegeerte en met het 
meer "technisch-filologische" werk van grammatica, tekstcritiek 
en exegese. Van zijn belangstelling voor de geschiedenis legt o. m. 
getuigenis af zijn verhandelingen over de oudste geschiedenis van 
Rome, over de beoefening van de oude geschiedenis in het algemeen, 
en verschillende voordrachten voor het Provinciaal Utrechtsch Ge
nootschap. Zijn boekje over Horatius is een duidelijke poging om 
de dichter ook als dichter tot de mensen te brengen. 

Waardering van de oudheid. 

Karstens waardering van de oudheid grijpt onmiddellijk terug 
naar zijn opvatting van de filologie. Waar deze volgens hem de be
studering omvat van de menselijke geest in zijn uitingen, verschaft 
de oudheid ons de meest ideale afbeelding van de mens: "Ubi vero 
clariora reperias humanae naturae vestigia quam in vetustatis mo
numenta, quibus sicut in ampio theatro spectanda proponuntur il-
lustria hominum, populorum nationumque exempla, in quibus omnis 
ingeniorum et animorum vis ac natura expressa cernitur" 3 ) De 
oudheid is de basis en de bron van onze beschaving: "Antiquität! 
debentur principia legum, institutorum, artium,, doctrinarum, 
quibus recentiores gentes e feritale ad meliorem et lautiorem 
vivendi rationem sunt excultae; antiquitas reliquit exemplaria, qui
bus intuendis et versandis posteriores rudia ingenia finxerunt et 
ad sapientiam atque elegantiam erudiverunt". 4 ) In de ontwikke
ling van het menselijk geslacht vormt - typisch Heusdiaans idee! -
de oudheid de "lenteperiode" "unde sequentes aetates tanquam ex 
uberrimo prato pabulum caperent ad ánimos mentesque alendas"? ) 
De studie van de antieke cultuur bevordert in hoge mate de ontwikke
ling van het gevoel voor het rechte en het schone, ) Aan hen 
die menen, dat er in plaats van aan de klassieken meer aandacht 
aan wiskunde en natuurwetenschappen moet worden besteed, geeft 
Karsten toe, dat deze wetenschappen van zeer groot belang zijn. 
Het rechte en schone op gelijke wijze stimuleren als de oude let
teren kunnen zij echter niet. ^ ) Een grote bloei van de natuur
wetenschappen sluit niet automatisch een hoog peil van de humani-
tas in. De Egyptenaren en Chaldeeën waren de andere volken der 
oudheid op gebied van geometrie en astronomie ver voor, maar 
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op zedelijk gebied - in de ruimste zin des woords - bleven zij aan
merkelijk bij de Grieken en Romeinen achter. Van de andere kant 
zijn bij dezen de natuurwetenschappen pas tòt ontwikkeling gekomen, 
toen op zedelijk en cultureel gebied het verval al duidelijk zichtbaar 
was. Alle technische verworvenheden zijn volgens Karsten slechts 
"instrumenta quae per se пес utilia sunt пес noxia, sed eorum 
utilitas pendet a Consilio qjodopus regit, a mente quae agitât mo-
lem". e ) Om een werkelijk goed mens te zijn is ware mensen
kennis nodig, moet men leren inzien, wat goed is en wat slecht, 
wat nagestreefd en wat gemeden dient te worden. Om dit te berei
ken moet men "inspicere monumenta, e quibus omnis humanitatis 
et pulcri effigies capi possit". 9 ) Deze specimina van de meest 
volmaakte menselijkheid zijn te vinden in de oudheid "quae, tan-
quam propius a naturae stirpe abesset, naturalem vigorem et 
integritatem castius servasse et luculentius expressisse videtur"J-0 ) 
Zowel op het gebied van de literatuur, beeldende kunst als van de 
wijsbegeerte heeft de oudheid scheppingen voortgebracht, die on
overtroffen zijn: " ubi sunt poëtae, qui ubertate, elegantia, 
majestate, decore, Homero, Pindaro, Sophocli praeluceant? ubi 
oratores, qui copia et gravitate Demosthenem aut Ciceronem 
vincant? ubi philosophi, qui ingenii et doctrinae amplitudine Plato-
nem aut Aristotele m superent? Artificum imagines et statuas e 
vetustatis ruderibus in lucem prolatas periti judices uno consensu 
admirantur ut palmaria artis opera, quae imitari omnes studeant, 
assequi posse desperent" .1 1 ) Dit betekent geen depreciatie van 
hetgeen latere tijden hebben gepresteerd: "Agnosco equidem, serio-
res aetates multa et praeclara in quovis genere protulisse ingenia, 
agnosco suis illa proprïisque dotibus ac virtutibus splendere". 12 ) 
In natuurlijkheid en zuiverheid echter staan de voortbrengselen 
van het antieke geestesleven bovenaan. Door middel van hen kun
nen wij weer doordringen tot de kern en eerste oorzaak van kunsten 
en wetenschappen, tot de kiem en eerste wording van de staten en 
het openbaar leven. In de moderne tijd "naturae vestigia artis 
machinationibus ita sunt involuta, ut aegre possint discemi". 13 ) 

Opinie over het Grieks. 

Herhaalde malen heeft Karsten zich uitgesproken over de voor
treffelijke eigenschappen van de Griekse taal. In zijn inaugurale 
rede maakt hij gewag van de uitzonderlijke rijkdom , afwisseling 
en verfijning van het Grieks, die verre uitstijgt boven alles, wat 
andere talen op dit terrein te bieden hebben: "Et quis ignorât, in 
innumera linguarum multitudine, quae vel adhuc vigent vel e vetus
tatis ruderibus prolatae sunt, linguam Graecam naturali ubertate, 



323 

varietale, cultu, e communi peritorum judicio, unam omnibus 
longe praestare?" (p. 25). De taal is namelijk een "imago mentis" 
een weerspiegeling van de ziel: "Quaecumque homines et quo 
quidque modo sentiunt et cogitant, ea verborum signis notata 
sunt, et ut quisque populus acutiore sensu et cogitatione valet, 
ita ipsius lingua varietale, copia, elegantia, perspicuitate ex-
cellit". (p. 24). Gezien de superieure kwaliteit van de Griekse 
geest, die de meest ideale vorm van de mens representeert, 
moet dus ook de Griekse taal,als weerspiegeling van die geest, 
superieure kwaliteiten bezitten. Hierbij komt nog, dat het 
Grieks(evenals ook het Latijn) niet aan intensieve beihvloeding 
door andere volken en talen heeft blootgestaan, zodat het zijn 
eigen karakter ongeschonden heeft kunnen bewaren (cf. p. 25). 
Vandaar is de bestudering van de Griekse (en Latijnse) gramma
tica niet alleen zinvol doordat zij de interpretatie der schrijvers 
mogelijk maakt, maar ook omdat ze bijdraagt tot de kennis van 
de menselijke geest (cf. p. 25). 

In de Prolusio Academica,waarmee hij in 1858 zijn colleges 
opende, komt Karsten uitvoerig terug op de betekenis van de 
Griekse taal. Ook hier wijst hij op de uitzonderlijke rijkdom en 
verfijning, waardoor zij zich kenmerkt: "Convenit inter intel
ligentes, in omnibus unguis, quae ad nostram usque aetatem in-
notuerunt, nullam esse quae subtilitate, copia, varietale, 
elegantia Graecam linguam aequipararet" (p. 12). Het Grieks 
munt uit "dulcedine et suavitate, ut veluti cantus in aures 
influât animosque deliniat" (ibid. ). Deze muzikaliteit komt tot 
stand "turn apta vocalium et consonantium compositione concin-
naque diversorum sonorum temperie, tum varie nominum et ver
borum flexione et apta rotundaqueconstruct!one; quibus rebus 
quasi musicus efficitur concentus fidium et tibiarum sonis longe 
anteponendus" (p. 12-13). Verder wint het Grieks ' t van alle ta
len door zijn enorme rijkdom aan woorden en vormen, waarmee 
iedere gedachte tot uitdrukking kan worden gebracht: "Lingua 
Graeca prae ceteris omnibus linguis insignis est ingenti vocabu-
lorum omnis generis copia, verborum, nominum, particularum, 
quibus omnia hominum acta sensa et cogitata, resque omnes tam 
quae sub sensus cadunt quam quae mente cernuntur, et variae 
rerum actionumque formae et modi earumque mutua inter se 
conjunctio significantur" (p. 13). Het Grieks vormt ook zeer ge
makkelijk nieuwe woorden en woordafleidingen. Met de grote 
rijkdom en overvloed van uitdrukkingsmogelijkheden van de 
Griekse taal gaat gepaard een grote regelmaat "ut certa ratione 
et lege a primitivis ducantur derivata, quae rursus novam ex se 
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fundunt verborum propaginem, quorum uniuscujusque significatio 
quasi e vultu agnoscitur" (p. 13). De analogie en regelmaat van het 
Grieks is zo sterk, dat er in de achttiende eeuw een analogie leer 
is ontstaan, die alle woorden afleidde van de wortels α ω > b<j}> 
ιω,οω,υω. l 4 Öoor deze regelmaat in woordvorming en betekenis
leer is het Grieks ook van grote waarde voor de oefening van het 
verstand en oordeelsvermogen: "agnoscemus profecto in lingua 
inesse philosophiam quandam atque verborum cognitionem ad 
mentem acuendam judiciumque exercendum optimam esse ducem 
et magistram" (p. 14). Dit idee formuleert. Karsten ook reeds min 
of meer in zijn inaugurale rede, zij het meer betrokken op de 
geestesvormende waarde van taaistudie van Grieks ên Latijn. Om 
de structuur van beide talen volledig te doorgronden en na te kun
nen speuren tot in de diepte van de menselijke geest, waarop ze 
teruggaan, wordt niet alleen vereist "distinguendi subtilitas et 
judicandi diligentia , sed etiam philosophia, quae e verborum 
signis animi notiones eruat atque e dispersie vestigiis totius rei 
imaginem conformet"" (p. 26). Eigenlijk hebben we hier precies 
het omgekeerde van wat Karsten in de Prolusio Academica beweer-
de: daar had hij gezegd dat de studie van het Grieks de ontwikke
ling van het verstand bevorderde - hier leert hij dat er een goed 
ontwikkeld verstand en een scherp oordeel nodig zijn, om het Grieks 
geheel te doorgronden. Wat tenslotte de positie van het Latijn in 
deze kwestie betreft, dit deelt tot op zekere hoogte in de hoge 
waardering door Karsten van het Сгіекз^Іп ejusdem (sc. Linguae 
Graecae) laudis societatem venit lingua Latina, cujus vim et con-
cinnitatem et gravitatem quis non Ciceronem aut Virgilium legens 
sentit et agnoscit?" (Prolusio p. 19), zij het dan op een duidelijk la
ger peil: "copia et venustate et subtilitate linguae Graecae longe 
est postponenda" (ibid. ). 

Methodische principes. 

De meeste inlichtingen over zijn methodische principes heeft 
Karsten ons gegeven in de redevoering, die hij uitsprak op 25 maart 
1847, toen hij het ambt van rector magnificus neerlegde. De titel 
van deze voordracht was Oratio de cautione adhibenda in veritatis 
indagati one, en in deze titel ligt eigenlijk al opgesloten wat Kars
ten in zijn wetenschappelijke arbeid als richtsnoer nam, namelijk 
de voorzichtigheid, het zich hoeden voor het trekken van overhaas
te of te verregaande conclusies uit onvoldoende feiten. Eerst be
handelt hij de kwestie in het algemeen. Van nature is de mens ge
neigd om te streven .naar de waarheid, en dit is een der edelste 
strevingen in hem: " quo quisque est índole excellentior, eo 
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acrius veri amore ducitu^'ip. 5). De moeilijkheden, die men bij 
het zoeken naar de waarheid tegenkomt, zijn echter groot en tal
rijk: ontoereikend inzicht, eigenliefde, te grote fantasie vormen 
vaak grote struikelblokken (cf. p. 7-9). Dit wordt door Karsten op 
de onderscheiden wetenschapsgebieden toegepast. Op het terrein 
van de studie der letteren heeft de Critiek, door Karsten gedefi
nieerd als een "ars sive facultas", die als doel heeft "ut in liter-
arum monumentis vera a falsis, recta a pravo distinguât; anti
quorum scripta maculis purget et in pristinum nitorem restituât" 
(p. 11), bijzonder veel goeds tot stand gebracht. Terecht wordt 
zij de "fax literarum" (p. 12) genoemd; dank zij haar zijn talrijke 
antieke auteurs leesbaar gemaakt. Van de andere kant moet ech
ter worden toegegeven dat zij "haud raro tenebras offudisse veri-
tati" (ibid. ). De aard van de te behandelen materie brengt veelal 
mee, dat er nooit sprake is van een "evidens cognitio", maar 
slechts van "probabilitas": "Literae sunt mutae testes, nee adstant 
ipsi auctores quorum sententiam sciscitari possimus" (p. 12-13). 
Zeer vaak is dus bij de Critiek het nodig om moeilijkheden via 
conjecturen op te lossen, en dit is een bijzonder riskant werk. 
Bijzonder moeilijk is het reeds van één schrijver laat staan van 
alle auteurs de geest en de stijlvormen dusdanig te beheersen, 
dat men met voldoende trefzekerheid afwijkingen kan signaleren; 
bovendien loopt men steeds gevaar eigen inzicht en voorkeuren 
bij het verbeteren van de tekst te veel te laten meespreken, te 
laten staan wat men zelf mooi, en te emenderen wat men lelijk 
vindt: "Nam, ne dicam quam facile ingenii illecebris deeipiamur 
quamque lubenter nostra cogitata et inventa in classicos scripto-
res inferamus, in judicando ducitur suo quisque sensu: quae 
cujusque auribus, sententiae, animo placent, ea facile probat, 
contraria rejicit ; hic laxior est et facilior, hic justo severior et 
morosior ; quis autem est, quamvis ingenio et eruditione praestans, 
qui non dicam omnis Latii et Helladis notitiam complectatur, sed 
qui vel unius cujusdam excellentioris scriptoris mentem et formam, 
cogitandi dicendique modos et figuras, animi orationisque lineamen-
ta omnia ita cognita habeat, ut quid quoque loco absonum, quid con-
sonum sit, tuto pronuntiare possit?" (p. 13) 15) .De ervaring bewijst, 
dat niemand aan deze gevaren ontkomt : van een onovertroffen criti
cus als Bentley zijn talloze tekstverbeteringen op den duur onhoud
baar gebleken. Ook inzake echtheidsvragen is de grootste voorzich
tigheid geboden: "dum enim scriptoris speciem mente adumbramus, 
quam facile vel affingimus aliquid veritati vel detrahimus! "(p. 14-
15). Vaak slaat de schrijver ook, naar gelang van het onderwerp 
dat hij behandelt, een andere toon aan, zo bv. Platoon, "cujus libros 
legentibus mira apparet doctrinae, ingenii et coloris diversitas ; 
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idem est in al i is dialogis simplex et lenis , in al i is subtilis et acutus , 
in a l i is elatus et copiosus ut vix c r e d e r e s ab eodem ingenio tam dis-
similia opera esse profecta" (p. 15). Verscheidene vermaarde cr i t ic i 
hebben in verband h iermee dan ook vergissingen begaan, door dialo
gen die bepaaldelijk wel van Platoon afkomstig waren , voor onecht te 
verklaren . Een derde t e r re in van de le t terenstudie , waar veel onbe
wezen en onbewijsbare hypothesen zijn opgesteld, is dat van de me
t r iek. Bentley en na hem vooral G. Hermann, Boeckh en W. Dindorf 
hebben met grote scherpzinnigheid ingenieuze metr ische systemen 
geconstrueerd, maar "s i quis vero hac scientia confisus audeat om
nia Pindari , Aeschyli , Sophoclis carmina rigide ad mét r i cas regulas 
r evoca re , quidquid ab his recédât suo arbi t ra tu c o r r i g e r e , пае illi 
verendum ne t e m e r i t a t i s culpam vix effugiat. Quis enim, quamvis 
digito et a u r e ca l lens , definire queat, quid veniae in l iberioribus 
p r a e s e r t i m numer i s poeta sibi indulser i t , quid incuria admiser i t , 
quid cantus vel pronuntiatio ei concesser int?" (p. 14). l e ) 

Karsten verheft zijn waarschuwende s tem, behalve tegen onbe
raden hypothesen op het gebied van de studie der let teren, ook tegen 
dergelijke construct ies op andere te r re inen der wetenschap. Zo te
gen de opinies van Niebuhr over de oudste geschiedenis van Rome, 
a ls zou deze helemaal zijn voortgekomen uit bepaalde oude epische 
gedichten, en tegen het interpreteren door C r e u z e r van de Griekse 
mythologie uit de Perzische, Indische en Egyptische godsdiensten 
(cf. p. 1 6 - 1 8 ) . 1 7 ) . Ook in de wijsbegeerte, zowel de oude, a ls de 
moderne ΐθ ) kan men zien "quam multa in disserendo tanquam cog
nita et perspecta in medio ponantur, quorum non nisi exiles et com-
plicatas habeamus notiones ; quam multa i tem ut c e r t a fateri rat io et 
conscientia cogatur, quae tamen intel l igere et explicare f rustra adhuc 
studuerunt" (p. 21). Dit a l les spoort aan tot grote behoedzaamheid bij 
al le onderzoekingen. Men houde zich steeds voor ogen hetgeen Pla
toon zegt in de A2ologie_: τω οντι à θ ε ό ς σ ο φ ό ς - Λ ά ν θ ρ ω -
τ . ί ν η σοφι 'α ο λ ί γ ο υ τ ι ν ό ς ά ξ ι α ε σ τ ί και ο ύ δ ε ν δ ς ( 2 3 Α ) . 

In overeenstemming met deze afkeer van te v e r gaande crit iek 
is ook Karstens standpunt ten aanzien van de Homerische kwestie. 
In zijn collegedictaat over de Antiquitas Graeca (1859) verdedigt hij 
het auteurschap van één dichter voor de Homerische poëzie : "Si c a r 
mina non sunt unius poëtae, tum mirandum est omnes scr ip tores ima-
ginem il lam eodem modoproponere, simplicitas quae in descriptioni-
bus c e m i t u r , multum offert ut fidem ei habeamus ; etiam convenientia 
omnium carminum v. c. sacrif icia, epulae, regiminis forma", (p. 53). 
Uit deze , in slecht Latijn gestelde, passage blijkt dus, dat Karsten 
een innerlijke eenheid in de Homerische poëzie waarnam, die hem 
belette meerdere dichters aan te nemen. Horneros heeft, naar hij 
verder nog opmerkt , de gebeurtenissen niet zelf verzonnen, maar 
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overgeleverde stof verwerkt, zoals dat bij de oudste dichters altijd 
gebeurt: "primi poetae non inveniunt r e s , sed maiorum res canunt" 
(ibid. ). Bij het beschrijven der zeden en leefgewoonten der helden 
echter geeft hij weer, wat op dat gebied in zijn eigen tijd bestond. 

Waardering van Griekse auteurs. 

Zoals reeds werd opgemerkt, toonde Karsten een zekere voor
keur voor hooggestemde auteurs, met wie hij zich in zijn wetenschaps
beoefening ook in bijzondere mate heeft beziggehouden. In dit verband 
begrijpelijk is ook zijn bewondering voor Thoukudides "cujus oratio 
plane refert altum illum animum, acre ingenium, severum judicium, 
quibus principem inter históricos sibi vindicavit locum".19 ) Ook 
de stijl van Thoukudides wordt door Karsten geprezen : "Quantum 
est in ejus dictione nervorum et roboris ; quam multa paucis verbis 
comprehendit ; quam diserte quásque res propriis vocabulis notât" 20 ) 
Soms zijn de woordverbindingen wat ongewoon en is de zin door ge
drongenheid van zegging niet altijd even gemakkelijk te volgen "sed 
hoc ipsum non minimum valet ad mentem legentium acuendam"^! ) 
De lectuur van Thoukudides is speciaal voor redenaars en geschied
schrijvers "optima. . . . palaestra tam ad sapientiam quam ad 
recte cogitandi dicendique facultatem". 2 2 ) De door Thoukudides 
opgenomen redevoeringenzijn,ondanks de geheel verschillende stijl, 
met die van Demosthenes te vergelijken : "est similis in utroque 
vis atque spiritus ; utriusque oratio refert veram illam et germanam 
eloquentiam, quae ab inani fuco aliena sua se virtute ac sanitate com-
mendat". 23) 

Van andere Griekse auteurs vinden we bij Karsten geen karak
teristieken. Alleen kan nog iets worden gezegd over zijn Homeros-
waardering. De voortreffelijkheid van Horneros ligt voor Karsten 
vooral hierin, dat hij in staat is geweest alle soorten van gevoelens, 
verheven en alledaagse, ernstige en vrolijke, op een adequate wijze 
te verwoorden : "ille populari sermoni conciliavit earn et dignita
tem, ut ita dicam et facilitatem, eam varietatem, earn plenitudinem, 
ut dictio ejus ad omnes animi sensus, ad res omnes tam magnas 
quam parvas, tam serias quam ludieras aeque esset aecommodata" 

"Quanta libértate voces flectit et fingit Quanta varietas 
est in componendis vocabulis quae epitheta vocant, quibus tarn divina 
quam humana, tam animata quam inanima, tam propria quam com
munia suis quaeque quasi notis signatl Homerus poëticam sermonis 
vim unus maxime exeoluit, ejusque poësis exemplum fuit ceteris, 
quod pro suo quisque ingenio et arte imitarentur".2 4 ) 
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V P l a a t s b e p a l i n g en B e t e k e n i s 

Karsten heeft te Utrecht gewerkt in een periode tijdens welke 
de optimistische humaniteitsgedachte van de eerste decennia der ne
gentiende eeuw langzamerhand plaats maakt voor het op de natuur
wetenschap geihspireerde critisch-analytische denken, in de klas
sieke filologie vertegenwoordigd door de Leidse School. In zekere 
zin valt deze ontwikkeling te demonstreren aan de figuur van Kars
ten. Deze bevat zowel "oude" als "moderne" elementen. De "oude" 
elementen komen naar voren, waar hij zich over het wezen en het 
doel van de studie der oude letteren uitspreekt : van zijn eigen we
tenschapsbeoefening echter is de practijk al grotendeels door de 
nieuwe geest bepaald. 

Onder invloed van zijn leermeester van Heusde heeft Karsten 
in zijn inaugurele oratie de filologie geplaatst onder de patronage 
der wijsbegeerte.1 ) Voor zijn wetenschapsbeoefening heeft dit 
echter nauwelijks practische consequenties gehad. Hij hield zich 
met de antieke sctüjvers bezig om hun zelfs wil en zag ze niet, zo
als van Heusde in het perspectief van dienstbaarheid aan de verkrij -
ging van een "filosofische" eruditie. Hij is in tegenstelling met zijn 
leermeester werkelijk filoloog. 

Karsten' s standpunt ten opzichte van de klassieke talen en be
schaving, inzonderheid het Grieks, staat nog in het teken van abso
lute verering en bewondering. In zuiverheid, natuurlijkheid en ware 
menselijkheid zijn de voortbrengselen van de Griekse geest voor
beeldig. 2 ) Naast deze neo-humanistisch aandoende opvattingen 
vinden we bij hem reeds de stelling, dat de studie van het Grieks 
bijzonder bevorderlijk is voor de training van verstand en oordeels
vermogen, э ) Uit de manier echter, waarop hij dit inzicht formu
leert, krijgt men enigszins de indruk, dat hij hier nog niet geheel 
los is van het door van Heusde verkondigde principe dat taaistudie 
filosofie is. 4 ) De houding van distantie en critiek, die de aanhan
gers van de Leidse School herhaalde malen ten opzichte van de Oud
heid aan de dag leggen, is Karsten nog onbekend. Van de noodzaak 
der tekstcritiek is hij overtuigd, maar hij heeft meer oog voor de 
gevaren eraan verbonden, dan dat hij geneigd is,haar met Cobet te 
begroeten als "Philologiae partem praeclarissimam".5 ) Tegen
over de "hogere" critiek heeft hij ook gereserveerd gestaan, getuige 
zijn houding inzake de Homerische kwestie. 

Treffen we in de ideeën van Karsten over de oude letteren nog 
diverse elementen aan, die naar het verleden wijzen, in de practijk 
van zijn wetenschapsbeoefening is hij volop modern. Hij wijkt hier
bij duidelijk af van de Leidse richting. Naar zijn mening namelijk 
mag de filologie zich niet enkel tot tekstcritiek en taaistudie beper-
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ken, maar moet zij zich op het antieke leven in zijn totaliteit rich
ten, waarbij zowel aan taal en letteren als aan geschiedenis en beel
dende kunst aandacht moet worden geschonken. R ) Dit is voor Kars
ten geen loze leus gebleven. Ernstig heeft hij getracht op zo breed 
mogelijk terrein de antieke wereld te bestuderen. Zowel voor arche
ologie als vergelijkende taalwetenschap had hij actieve belangstel
ling. De teksten der oude schrijvers bleven echter voor hem hoofd
zaak. Op de colleges nam hij deze steeds als uitgangspunt van alle 
beschouwingen en in zijn werken baseerde hij zich voortdurend op 
grondige tekstinterpretatie. Dat hij hierbij ook critisch te werk ging 
bewijzen vrijwel al zijn publicaties. 

Bij verschillende der door ons besproken hoogleraren ligt de 
betekenis voor de Griekse studiën allereerst in hun onderwijs. In 
sterke mate geldt dit voor van Heusde, bijna evenzeer voor Bake.en 
Cobet. Bij Karsten ligt de zaak anders. Hij bezat ondanks zijn on
miskenbare toeleg en goede wil niet de capaciteiten om de studenten 
door zijn persoon en zijn onderricht werkelijk te boeien en te stimu
leren. Onvoldoende spontanèitèit en een gebrekkige voordracht be
letten hem dit. In zijn publicaties heeft hij daarentegen meermalen 
zeer verdienstelijk werk geleverd. Op de eerste plaats moet in dit 
verband op zijn hoofdwerk worden gewezen: de uitgave met uitge
breid commentaar van de fragmenten der voorsokratische wijsgeren. 
Met dit werk is Karsten de eerste geweest, die een poging gedaan 
heeft te komen tot een systematische en wetenschappelijk verant
woorde fragmentenverzameling der oudste Griekse filosofen. Op 
zichzelf gezien is dit al als een verdienste te beschouwen ; boven
dien moet zijn arbeid ook in haar uitvoering en resultaat in meerde
re opzichten waardevol worden geacht. Speciaal geldt dit voor zijn 
behandeling van Empedokles. η ι De door Karsten uitgesproken 
overtuiging, dat Empedokles in zijn ideeën zowel door Herakleitos 
als de Eleaten, zowel door de Pythagoreërs als het Orphisme is be
ïnvloed, vinden we terug bij U e b e r w e g - P r a e c h t e r : "Die auf 
uns gekommenen Fragmente zeigen in ihrer Gesamtheit betrachtet, 
die merkwürdige Vereinung einer zwischen Heraklit und den Eleaten 
vermittelnden rationalen Weltbildungstheorie und eines orphisch-
pythagoreische Stimmung verratenden Mystizismus" (p. 92). Voor 
de wetenschappelijke betekenis van Empedokles' theorieën heeft 
men daarentegen in later tijd meer aandacht getoond, dan Karsten 
kon opbrengen. Zo schrijft bijvoorbeeld E . Z e i l e r naar aanleiding 
van Empedokles "wir dürfen überhaupt sein wissenschaftliches Ver-
dienst nicht zu gering anschlagen" θ ) Ook zijn er in details wel on
juistheden aan te wijzen: zo heeft Empedokles, in tegenstelling met 
wat Karsten meent, de onsterfelijkheid van de ziel waarschijnlijk 
niet erkend . 9 ) -voorts heeft Karsten met betrekking tot Parmenides 
te weinig oog gehad voor het ruimtelijke aspect van diens zijnsopvat-
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ting. 10) De verzameling der fragmenten heeft sinds de arbeid van 
H e r m a n n D i e l s 11 )veel van zijn belang voor ons verloren : 
toch legt zij op talrijke punten getuigenis af van Karsten' s degelijk
heid en grote kennis, en is ze filologisch van duidelijk meer beteke
nis dan de Didot-editie van Muellach, die wel veelomvattender was, 
maar tevens "im Einzelnen sehr unvollständig und in kritischer Hin
sicht ganz ungenUgendl' 12 ) 

Van Karsten' s overige publicaties over het Grieks verdient nog 
zijn editie van Aischulos' Agamemnoon de aandacht. De tekstcritiek 
speelt in dit boek een aanmerkelijk belangrijker rol dan we elders 
bij hem gewend zijn. Misschien heeft hier toch wel enigszins de in
vloed van Cobet gewerkt. Wellicht ook heeft Karsten de visionaire 
taal van Aischulos niet overal kunnen volgen. Niettemin meent een 
der belangrijkste moderne uitgevers E d u a r d F r a e n k e l te moe
ten opmerken : " the notes and commentary (of S. Karsten' s 
edition of the Agamemnon) are learned and by no means dull". 13 ) 
Ten slotte wijzen wij er op, dat Karsten als een der eersten in Ne
derland zich heeft aangesloten bij de mening van J a c o b B e r n a y s , 
dat de κάθαρση ς , welke bij de toeschouwers door de tragedie 
teweeggebracht wordt, van pathologisch-medische aard i s , niet van 
zedelijke. 14 ) 

In feite is Karsten een overgangsfiguur. In zijn theorieën sluit 
hij in het algemeen nog bij het oude aan : zijn wetenschapsbeoefening 
is daarentegen er iti sch-modern. Zijn "ouderwetse", voor een ge
deelte nog aan van Heusde ontleende opvatting van filologie heeft 
door haar ruimheid zijn ogen echter open gehouden voor wat er in 
deze jaren in Duitsland werd gepresteerd. Hierdoor is Karsten een 
der meest breed ontwikkelde Graeci van zijn tijd geworden. Oprecht 
heeft hij geprobeerd de internationale stand van zijn wetenschap bij 
te houden, en kennis te nemen van wat er in het buitenland op zijn 
gebied werd gepubliceerd. Door de geringe kracht van zijn persoon
lijk optreden is hij niet in staat geweest, deze brede opvatting der 
filologie en deze openheid ten aanzien van het buitenland voldoende 
hecht te funderen tegenover de steeds toenemende suprematie van 
de Leidse School. In eigenlijke zin leerlingen gevormd heeft hij niet. 
Daarom zal hem, na zijn dood in 1864, een adept van de Leidse rich
ting opvolgen, in de persoon van Η e n r i e u s v a n H e r w e r d e n 
(1831-1910). 

-o-o-o-o-o-
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van Utrecht onder no. 4 M 28 en 4 M 29. 
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18) Zie voor Fabricius p. 331 noot 5 (Inleiding). De vierde druk van zijn Bibliotheca Graeca 
(12 Bde, Hamburg 1790-1809) is door H a r ] e s of H a r l e s i u s (zie volgende noot) ~ 
bewerkt. 

19) G o t t l i e b C h r i s t o p h H a r l e s (1738-1815), hoogleraar in poëzie en welspre
kendheid te Erlangen, gaf talrijke grotere en kleinere geschriften uit over Griekse 
en Latijnse literatuurgeschiedenis ,"welche ohne Rücksichtnahme auf die eigentliche 
Entwicklung der Sprache und Litteratur sich im Wesentlichen auf Zusammenstellung 
von Notizen Über die Lebensverhältnisse der Schriftsteller, über die Titel und Aus
gaben ihrer Werke u.dgl.beschränken" ( B u r s i a n p. 513 ). Eigenlijk is Harles nog 
een zeventiende-eeuws polyhistor. Het door van Heusde aangehaalde werk is de In-
troductio in historiam linguae graecae. Altenburg 1778, ed. Il 1792-1795, 2 din. , 
3 bdn; In 1804-1806 verscheen in Jena nog een supplement. 

20) Waarschijnlijk is bedoeld De veterum Poëtarum temporibus Libri Duo qui sunt de 
Poetis Graecis et Lat ini s, Amstelodami 1654. 

21) Bedoeld is Dictionnaire historique et critique, 4 din, Rotterdam 1695-1697 "een sa
menvatting in alphabetische orde van de resultaten van de wetenschap der 17de eeuw, 
die (Bayle) door uitvoerige commentaren voor het geletterd publiek toegankelijk had 
gemaakt" ( S a s s e n , Gesch. p. 213 ) 

22) J e a n J a c q u e s B a r t h é l é m y (1716-1795), archeoloog en numlsmaticus, conser
vator van het Cabinet Royal des Medailles. Zijn Voyage du jeune Anacharsis en Grèce 
vers le milieu du 4e siècle avant l ' è re vulgaire (1788) wil in de vorm van een re i s -
verhaal een beeld van de oude Griekse beschaving geven. Het boek is enorm populair 
geweest, vele malen herdrukt en in meerdere talen overgezet. 

23) J o h a n n J o a c h i m E s c h e n b u r g (1743-1820), vanaf 1777 hoogleraar te Brune-
wijk in .wijsbegeerte en letteren. Van hem stamt o. m. een Handbuch der classischen 
Litteratur, Alterthumskunde und Mythologie (1783, 8e druk 1837) en een Entwurf 
einer Theorie und Litteratur der Schijnen Wissenschaften (5de druk 1836). In zijn 
wetenschap staat Eschenburg evenals Fabricius en Harles nog op zeventiende-eeuws 
standpunt. 

24) Zie voor S a x e p.235. 

25) Volledige titel : Censura celebriorum authorum sive tractatus in quo varia yirorum 
doctorum de clarissimis cujusque seculi scriptoribus judicia traduntur (1690, 3de 
druk 1710). 

26) W i l h e l m D a v i d F u h r m a n n (1764-1838), evangelisch theoloog en predikant. 
"Seine theologischen und litterarhlstorischen Schriften zeugen zwar nicht von beson
derer Tiefe und Originalität wol aber von vielseitiger Belesenheit und Sammel-
fleiss" (A.D.B. VIII 190). 

27) Eigenlijke titel : Antiquitatum graecarum praecipue Atticarum ' descriptlo breyis. 
De eerste druk verscheen in 1714 te Franeker, alwaar Lambertus Bos vanaf 1704 
hoogleraar in het Grieks was. Het werk is veel gebruikt en herhaaldelijk opnieuw 
uitgegeven. De edities van Leisner zijn verschenen te Leipzig in 1749 en 1767. 

28) C a r l o S i g o n i o (1520-1584). Italiaans renaissance-historicus. Publicaties van 
zijn hand op gebied der Griekse antiquiteiten zijn De República Atheniensium libri 
quinqué - De Atheniensium et Lacedaemoniorum temporibus liber unus (1564). 
J o a n n e s M e u r s i u s (1579-1639), vanaf 1609 hoogleraar te Leiden, vanaf 1625 
te Sorö in Denemarken. Classicus en historicus. Van zijn werken kunnen in dit ver
band de volgende worden genoemd: Archontes Athenienses, sive de iis qui Athenis 
summum illum magistratum -obierünt, Lugd. Bat. 1622; Fortuna Attica sive de 
Athenarum origine, incremento, magnitudine, potentia, gloria, vario statu,decre
mento et occasu liber singularis, L.B. 1622; Cecropia sive de Athenarum arce et 
ejusdem Antiquitatibus L.B. 1622 ; Graecia ludibunda sive de ludi s Graecorum L. B. 
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1622 ; 1626 ; Pisistratus sive de ejus liberorumque vita et tyrannide L.B. ,1623 ; 
Areopagus sive de senatu Areopagitico liber singularis L.B. 1624T Athenae Attlcae, 
sive de praecipuis Atheniensium Antiquitatibus libri UI L.B. 1624. Cf. N^N. В. W. 
VU 872. 
John P o t t e r (1674-1747), vanaf 1707 hoogleraar in de theologie te Oxford, vanaf 
1737 aartsbisschop van Canterbury. Was een vlijtig beoefenaar van de oude letteren, 
verzorgde uitgaven van Lukophroon' s Alexandra en van de werken van Clemens van 
Alexandrie (vgl. voor dit laatste p. 225 noot 39 ). Voor de antiquiteiten is belang
rijk zijn Archaeologia graeca or the Antiquities of Greece I 1697, II 1698. 
G u i l l a u m e E m a n u e l J o s e p h G u i l h e m de C l e r m o n t L o d ê v e , b a r o n 
de S a i n t e C r o i x (1746-1809). Leefde ambteloos, publiceerde op filologisch en 
historisch terrein. Van Heusde kan zijn naam in dit kader genoemd hebben op grond 
van zijn Examen critique des historiens d'Alexandre (1775), De l'état et du sort des 
colonies des anciens peuples (1779), Mémoires pour servir â l'histoire de la religion 
secrète des anciens peuples ou Recherches historiques sur les mystères du paganisme 
(1784), Des anciens gouvernements fédératifs et la législation de Créte (1798), en van 
zijn Memoires historiques et géographiques sur les pays situés entre 1b mer caspien-
J1S.(1797). 
Jean B a p t i s t e G a s p a r d l ' A n s s e de V i l l o i s o n (1750-1805), klassiek filo
loog, gaf edities van het lexicon van Apollonios (1773), van Longos (1778) en van de 
Ilias naar de Codex Venetus A met de beroemde scholia (1788). Waarom van Heusde 
hem noemt in verband met de Griekse antiquiteiten is ons niet geheel duidelijk. Hij 
heeft op dit gebied namelijk weinig gepubliceerd. 

V Wetenschappelijke principes. 

1) Zie p. 47 sqq. 

2) Van H e u s d e , Brieven B.W. p. 183. 

3) Uitgewerkt in Van H e u s d e , Socr.School I p. 9-56 . Geciteerd is naar derde druk 

4) Van H e u s d e , Socr.School I p. 57-129. (I860). 

5) Cf. Socr. School I p. 141-237. 

6) Cf. Socr. School II p. 111-128, waar een synthetisch overzicht van de Encyclopedie 
is opgenomen. Oorspronkelijk is dit een vertaling van Esquisses philosophiques, 
dédiées â l'Académie des Sciences morales et politiques, section philosophique, 
par P h. G u i 1. van H e u s d e , membre correspondant de l'Institut de France. 
Het stuk ontbreekt in de eerste en tweede uitgave van de Socr. School. 

7) Socr. School I p. 89. 

8) Van H e u s d e , Brieven B.W. p. 32. 

9) Van H e u s d e , Socr. School p. 92. 

10) Vgl. Socr. School 1 p. 92-93. 

11) Lakke p. 73-74. 

12) Van H e u s d e , Or. eloq. p. 63. 

13) Or. eloq. p. 65. 

14) Or. eloq. p. 62. 

15) Or. eloq. p. 72. 

16) Or. eloq. p. 76. 

17) Or. eloq. p. 78. 
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18) Van H e u s d e , School Pol, p. 120. 

19) Cf. School_Pol. p. 122. 

20) Cf. School Pol, p. 139 sqq. 

21) School Pol, p. 142. 

22) Ibid. 

23) School Pol, p. 147-148. 

24) Over dit onderwerp heeft van Heusde meerdere malen college gegeven. Gec'iteerd 
wordt hier uit een dictaat geschreven door J . A. C . R o v e r s (zie voor hem p. 435 
sqq.), aanwezig in de U.B. van Utrecht onder no. VII H 11. 

25) Van H e u s d e , Or. eloq. p. 68. 

26) Geciteerd bij R ο ν e r s , Wie was Ph.W.v.H. p. 89. 

27) L a k k e p. 226-227. 

28) Bij wijze van illustratie een voorbeeld: "Het begrip van oordeelen ligt in alle talen : 
het is scheiden, onderscheiden, deelen. De Grieken gebruiken x.pt ve cv zoo 
voor scheiden, ziften, als voor oordeelen. Door scheiden komt men tot de juiste be
oordeeling. Daarom zeggen de Franschen: voilá un homme d'un grand discernement. 
Wij zeggen : tot de jaren van onderscheid komen. Beide bedoelen wij daar oordeel mee. 
Maar, lezerl wij spreken van oordeelen: laat ons zien, wat er in dit ons woord l i£ 
opgesloten. Ts het niet deelen, scheiden, even als het Duitsche urtheilen? En, let opl 
oor staat er voor, als in oorkonde, oorsprong, oorzaak: zoo ook in het Duitsche ur , 
als Urwelt, Urheber, Urbild. Het duidt dus het oorspronkelijk werken van onzen geest 
aan, wanneer wij zien,hooren, kennen. Gij ziet dit in het Latijnsche cernere : het
zelfde woord beteekent scheiden en zien: en gewis, zoo min wij zonder inwendigen 
zin zien of hooren, even zoo min vermogen wij dit zonder voorwerpen en klanken te 
onderscheiden" (Socr. School II p. 11). Op deze wijze wil van Heusde aannemelijk ma
ken, dat het "scheiden' en samenbrengen", kenmerkend voor de ware dialectica zo
als Platoon die heeft ontwikkeld, in de talen terug te vinden is bij "oordelen". Het 
woord "zintuig" verwijst onmiddellijk naar de inwendige zin, waarvan de uitwendige 
zinnen tuigen ι tyerktuigen zijn (p. 10 ). 

Van H e u s d e , Or.eloq. p. 55-56. 

Or. eloq. p. 80. 

Van H e u s d e , Lectioftes Rhetoricae p. 26. 

Ibid. 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36; 

37; 

38; 

39: 

40: 

41 

Ibid. 

Ibid. 

Lectiones Rhetoricae p. 27-28. 

Van H e u s d e , Socr. School I p. 26. 

Socr. School I p. 16 en p. 30-31. 

Socr. School I p. 25-26. 

Socr. School I p. 23. 

Cf. Socr. School I p . 24 en p. 26. 

" . . . . als ik een treurspel van Sophocles of van Euripides, en vooral van Aeschylus 
lees, dan is het mij, als of daar in een andere, een veel hoogere geest en toon heer-
schende ie, dan In de dramatische verhalen der epische poëzie" (Socr. School I p.20-21). 
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42) Collegedictaat Historia Poëseos Graecae p. 40. 

43) Hist. Poe seos Graecae p. 43. 

44) Zie Hist. Poëseos Graecae p. 44-45. Zie ook p. 247. 

45) Socr. School 1 p. 29. 

46) Van H e u s d e , Initia II 1, p. 82. 

47) Collegedictaat Historia literaria Graecorum pi osaica p. 47. 

48) Hist, lit, graec. pros, p. 49. 

49) Hist, lit, graec. pros, p. 59-61. 

50) Hist, lit, graec. pros, p. 61. 

51) Hist, lit, graec. pros, p. 63. 

52) Ibid. 

53) Hist, lit, graec. pros, p. 73. 

54) R o v e r s , Wie was Ph. W. ν. H. p. 58. 

55) De eerwaardige grijsaard laat zich bij deze gelegenheid als volgt over Xenophoon uit: 
" . . . . . Leert toch Xenophoon kennen, schreef ik aan mijn vrienden, »vant geen bemin
nelijker mensch, geen edeler grooter krijgsman is er ooit geweest. 2.66 jong nog en 
toch aan het hoofd van tienduizend man, en dat in zulk een land en zulke omstandig
heden! En hoe hij dit alles beschrijftl Dagen en nachten is hij mij voor den geest. 
Gelooft mij, ik ben in het voorportaal : dat heet eerst het leven genieten. . . . "(V a η 
H e u s d e , Brieven H. O. p. 109 ). 

56) L a k k e p. 296. 

VI Van Heusde en het geestelijk leven van zijn tijd. 

1) Van H e u s d e , Socr. School II p. 87. 

2) Socr. School II p. 88. 

3) Ibid. 

4) Van H e u s d e , Brieven B.W. p. 33. 

5) Brieven B.W. p. 32-33. 

6) Brieven B.W. p. 57. 

7) Brieven В. W. p. 58. 

8) Brieven B.W. p. 63. 

9) Vooral in zijn opvatting van de Platoonse Ideeën als "maatstaven" van het gezond ver
stand, de "notiones universae" (Initia II 26-27). Vgl. p. 244 en L a k k e p. 104sqq. 

10) Cf. L a k k e p. 110-111. 

11) Van H e u s d e , Brieven В.W. p. 40-41. 

12) Brieven В. W. p. 40. 

13) Brieven В. W. p. 42. 

14) Brieven В. W. p. 45-46. 

15) Van Heusde heeft dit nader uitgewerkt in zijn Characterlsmi prlnclpum philosophorum 
veterum p. 215 sqq. Vgl. ook p. 251. 
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Van H e u s d e , Charact. p. 93-94. 

Zie hiervoor Socr. School II p. 142. 

Socr. School II p. 153-154. 

Lakke p. 97. 

Socr. School II p. 204. 

Cf. Socr. School II p. 203. 

Socr. School II p. 207. 

Zie Socr. School I p. 231. 

Van He us d e . Brieven B.W. p. 16-17. 

Brieven В. W. p. 18. 

Ibid. 

Ibid. 

Van H e u e d e , Brieven Η. О. p. 35. 

Brieven H. О. p. 22 sqq. Vooral moet men zich in alles voor overhaasting hoeden 
(Brieven H. O. p. 26-27). 

Brieven H. O. p. 150 (in de vierde druk 1857). De passage ontbreekt In de eerste en 
tweede uitgave. 

Socr. School I p. 169. 

Lakke p. 187. 

Vgl. Socr. School I p. 152 sqq., p. 192 sqq. 

Een aanzienlijk gedeelte van deze correspondentie, waaronder veel brieven var oud-
leerlingen, wordt te Utrecht op de U.B. bewaard onder no VII! Ν 1-5. 

Cf. K u i p e r p. 73-74. 

Van G o u d o e v e r , Levensberigt p. 180-181. 

R o v e r s , Wie was Ph.W.v.H. p. 113. 

Lakke p. 48. 

R o v e r s , Wie was Ph.W.v.H. p. 87. 

Socr. School I p. 42. 

Brieven B. W. p. 31. 

School Pol, p. 180 sqq. 

Brieven B.W. p. 31. 

Brieven B. W. p. 50. 

VII Plaatsbepaling en betekenis. 

1) Zie vooral Brieven H. O. , brief II en UI. 

2) Cf. zijn uitspraak : "nemo non cupit ad Veterum simllltudinem accedere" (zie p. 39 ). 

3) Brieven H.O. p. 318 . Vgl. ook School Pol, p. 62 sqq., p. 180 sqq. 

4) Zie bv. H e r d e r , Briefe : "Die Zeiten Griechenlands und Roms diese Jugend 
der Weir(Suphan XVll p. 314), Phil. Gesch.: "im Oriente die Kindheit", in de 
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Egyptische beschaving vinden we terug "ein Theil des Knabenalters" (Suphan V 
p. 487 ) "m der Geschichte der Menschheit wird Griechenland ewig der Platz bleiben, 
wo sie ihre schönste Jugend und BrautblUte verlebt hat" (Suphan V p. 495). 

5) In Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte p. 151-157. 

6) In het voorwoord bij zijn drama Cromwell. Hij schrijft daar o. m. "Le genre humain 
dans son ensemble a grandi, s'est développé, a mûri comme un de nous. Il a été 
enfant, H a été homme : nous assistons maintenant â son imposante vieillesse" (p. 8-
9 ). Op letterkundig gebied betekent dit dat de lyrische poëzie typisch is voor de pri
mitieve mens, de epische voor de Griekse oudheid en de dramatische voor de moder
ne tijd (cf. p. 20 ). 

7) Op zijn colleges deed hij dat wel. Zie p. 252 sqq. 

8) Lakke p. 73-74. 

9) Van H e u s d e , Brieven B.W. p. 16. 

10) Brieven B.W. p. 30. 

11) Ziep . 244. 

12) Vooral in de Charactensml (zie p. 248-249). 

13) Charact. p. 139-140. 

14) Z e i l e r , II 1 p. 584. 

15) W i l h e l m D i l t h e y in R. B ü c k e n , Lebensanschauungen der grossen Denker 
p .344-345 . Cf. Lakke p. 105. 

16) Dit vooral onder invloed van H e r d e r , H e e r e n en F r . H e m s t e r h u i s . Cf. p.290-
291. 

17) Niet alleen Platoon maar ook de andere Griekse schrijvers worden door van Heusde 
vanuit wijsgerig standpunt beschouwd. Men zie zijn opvatting van Demosthenes en 
Ploutarchos (p. 271,272 ) en van de verschillende poetische genres (p. 270-271). 

18) Niet de hele taal is object van van Heusde's onderzoek, maar alleen die "natuur-
woorden", waarin het ware denken zich speciaal heeft uitgedrukt. Cf. Socr. School Ц 
p. 71 en 73. 

19) P. Hof s t e d e de G r o o t zei van Muntinghe : "Muntinghe* s oordeel was niet schie
lijk, maar juist, wanneer het maar niet op levende menschen beoordeeling aankwam, 
want dan was hij te liefderijk. Zijn geheugen was sterk wat hoofdzaken aanging, bij
zaken vergat hij schielijk. Zijn smaak was kiesch, maar wel eens slap, doordat hij 
alles van eene te goede zijde beschouwde. Zijn hart klopte voor het heil der men
schen. Vurig en ijverig was hij om dat te bevorderen. Zijn liefde tot God was even 
vurig, ja brandend Wijsbegeerte was met geschikt voor Muntinghe, die hier 
niet chejxienkend genoeg voor was wijsgeerige geschiedkunde was zijn lieve-
lingsvak" (geciteerd bij H u i z i n g a p . 88 ). 

20) Zie Lakke p. 60 sqq. Wel wordt door hem erkend, dat van Heusde buiten de Al
tertumswissenschaft staat. 

21) Cf. Lakke p. 245. 

22) Zie bv. Socr. School II p. 166 sqq. 

23) H. B o u m a n , De godgeleerdheid en hare beoefenaars m Nederland, Utrecht 1862, 
p.336-337 (geciteerd bij Lakke p. 335-336 , noot 1). 

24) H o f s t e d e de G r o o t p.10. 

25) C o r n e l l s Anne den Т е х promoveerde bij van Heusde in de letteren op een 
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dissertatie De vi Musices ad excolendum hor .ncm ex sententia Piatonis (1816). Nain 
1817 ook in de rechten gepromoveerd te zijn werd hij in 1820 hoogleraar te Amster
dam als opvolger van Cras. Zijn opvattingen heeft hij vooral uiteengezet in de Encyclo
paedia Jurisprudentiae (1839). In dit werk onderzoekt hij "de natuur van het recht en 
hoe zich dat uit de zucht, de hefae voor het rechte die als klem in den mensch ligt, 
ontwikkelt. Deze ontwikkeling onderzoekt hij eerst philosophisch en gaat dan na, hoe 
zich op dezelfde wijze het recht m de historie heeft verwerkelijkt, om tenslotte het 
ideaal te ontwerpen van den rechtsgeleerde als voorbeeld na te volgen" ( L a k k e p.344). 

26) Zie R o e s s i n g h p. 36 en L a k k e p. 328, 341. 

Simon Karsten 

I Leven 

1) Zie F r a n c k e n , Levensbericht p. 65. 

2) Ibid. 

3) F r a n c k e n , Levensbericht p. 64-65. 

4) A r n o l d u s E k k e r (1799-1879), studeerde 1817-1822 te Utrecht, was daarna leraar 
te Middelburg en Utrecht, vanaf 1849 (tot 1872) rector te Utrecht. 

5) C o r n e l l s S t a r N u m a n (1807-1857), promoveerde in 1833 in de letteren en In de 
rechten op een proefschrift over Macchiavelh. In 1834 werd hij hoogleraar in staat s-
en strafrecht te Groningen. 

6) Zie voor R o v e r s p. 435 sqq. 

7) Over zijn kennismaking met Hegel schrijft Karsten : "Na het zien van Hegel kreeg Ik 
sterker trek om eens van zijne philosophie te proeven. Ik ben begonnen zijn systeem 
te bestuderen , in het eerst zag ik mets dan duisternis, deze klaarde echter on
der het lezen op. Een diepdenkende geest zal in hem niemand miskennen ; maar alles 
is abstract en dialectisch m den hoogeren zin. Ik verwonderde mij dus niet zeer dat 
hij met de Initia Philosophiae PJatomcae van van Heusde minder sterk ingenomen wae. 
Echter wekte deze Duitsche hoogmoed omtrent ons Nederlanders eenigen nationalen 
wrevel bij mij op" (citaat bij F r a n c k e n , Levensbericht p.76). Van de andere kant 
bewonderde Karsten volgens Francken Hegel' s "scherpe en fijne dialectiek en beval 
hij in dat opzicht de bestudering vooral van de Philosophie der Geschichte en de Ge
schichte der Philosophie aan" (ibid. ). 

8) F r a n c k e n , Levensbericht p. 73. 

9) Hij had deze benoeming vooral te danken aan de steun van A . G . A . R i d d e r van 
R a p p a r d , de latere minister van hervormde eredienst en Binnenlandse Zaken,met 
wie hij in Brussel had kennis gemaakt, en die in deze tijd referendaris voor het on
derwijs was. Vgl. F r a n c k e n , Levensbericht p. 87. 

10) Q. Horatius Flaccus. Een blik op zijn jeven, zijne studiën en dichtwerken, Utrecht 
1861. 
Over de pleitrede van Cicero voor Sex. Roscius Amerlnus, Verh. Kon. Akad. v. 
Wetensch. Afd. Letterk. II, Amsterdam 1863. 
Horatn Carm. I 2 kritisch en historisch toegelicht. Versi, en Meded. Kon. Akad. v. 
Wetensch. Afd. Letterk. Vili (1865) p. 76-110. 

II Werken 

1) "Sed quum Pindarum studiosius legere atque diligere coepissem, sua sit Heusdlus vir 
clarissimus ut in hunc ipsum industriam meam et laborem confer rem". 
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2) "Novem lyricorum longe Pindarus princeps, spiritus magnificentia, sententils, figurle, 
beatissima rerum verboruirque copla et veluti quodam eloquentiae ilumine". 

3) Πιν&ρρος. Ty σ ω ^ ό μ ε ν « . Pindari Opera quae supersunt. Textum in ge
nuina metra restituii et recensuit, annotationem crlticam,scholia integra, in-
terpretationem Latinam, commentanum perpetuum adiecit A u g . B o e c k h i u s , 2 
torn, 3 vol., Lipsiae 1811-1821. L u d o l f D i s s e n verzorgde het commentaar op de 
Isthmische en Nemelsche Oden. 

4) Cf. F r a n c k e n , Levensbericht p. 77. 

5) Zie voor Boeckh en Schleiermacher resp. p. 3 sqq., 15 en p .5 . H e n r i E t i e n n e 
of H e n r i c u s S t e p h a n u s (1470-1520) stichtte omstreeks 1500 te Parijs een druk
kerij, welke beroemd is geworden door haar uitgaven van de werken der belangrijk
ste Franse geleerden. Stephanus was zelf ook als filoloog werkzaam : hij bezorgde 
o. m. de bekende editie van Platoon (1578 sqq.). Met Brandis zou A u g u s t B r a n d i s 
(1790-1867) bedoeld kunnen zijn. Deze heeft zich voor de oude wijsbegeerte zeer ver
dienstelijk gemaakt, ofschoon zijn hoofdwerk Handbuch der Griechisch-Rdmischen 
Philosophie pas vanaf 1835 begon te verschijnen. J o h a n n S c h a u b a c h (1764-1849) 
heeft zich vooral met antieke astronomie beziggehouden. Zie voor hem A. D. B. XXX 
p. 619-620. 

6) Cf. F r a n e k e n , Levensbericht p. 84. 

7) Democriti Abdentae operum fragmenta. Collegit recensuit F r i d . A u g . M u l l a c h l u s , 
Berolini MDCCCXLIir. Naderhand heeft Muellach voor Didot een allesomvattende frag-
mentenverzamehngen der Griekse wijsgeren uitgegeven : Fragmenta philosophorum 
Graecorum cohegit recensuit vertit annotatiombus et prolegomems illustravit F r . 
A u g . M u l l a c h l u s , III Vol., Pansi i s 1860, 1867, 1881. 

8) Zo leest Karsten in vs. 24 συ vii o po ς, in 39 en elders steeds è ó ν, in 48 
φ ο ρ ε ϋ ν τ α ι , in 66 ο ύ κ ι , in 84 τ ω υ τ ό ν , έωυτό , in 88 κε , in 102 σ φ α ί ρ η ς . 

9) Hierin is ook nog tekstverklaring opgenomen. 

10) J . B e r n a y s , Grundztlge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über die Wirkung 
der Tragödie in Abhandlungen der Hist. Philolog. Gesellschaft Breslau 1. Band 1857. 

11) Zie p. 319-320. 

Ш Persoon en Onderwijs 

1) F r a n c k e n , Levensbericht p. 115. 

2) F r a n c k e n , Levensbericht p. 117. 

3) Cf. hiervoor p. 316. 

4) F r a n c k e n , Levensbericht p. 70-72. 

5) F r a n c k e n , Levensbericht p. 75. 

6) K a r s t e n , Prolus. Acad, p. 4. 

7) Ibid. 

8) Ibid. 

9) F r a n c k e n , Levensbericht p. 95. 

10) F r a n c k e n , Levensbericht p. 95-96. 

11) F r a n c k e n , Levensbericht p. 95. 
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12) Historia Phllosophlae Graecae et Romanae ex fontium locls contexta locos collegerunt, 
dlsposuerunt, noüs auxerum H. R i t t e r et L. P r e l l e r , Gothae 1838 (2de druk 1857). 

13) Vgl. F r a n c k e n , Levensbericht p. 98. 

14) F r a n c k e n , Levensbericht p. 116. 

IV Wetenschappelijke principes. 

1) Dit begrip wordt door Karsten niet nader verklaard. Wel klinkt er een zwakke echo 
in door van het door van Heusde verdedigde principe : "De oude letteren zijn onze fi-
Icsofie". Cf. Van H e u s d e , Brieven B.W. p. 28 . 

2) Deze verwijzing naar de fysica betekent niet, dat Karsten al duidelijk bepaald zou 
zijn door het natuurwetenschappelijk denken uit de tweede helft der negentiende eeuw. 
Het voor dit denken karakteristieke aannemen van een vaste wetmatigheid en zeker
heid, zoals we dat bv. bij Cobet zien, blijft hem verre. Zijn methodiek is veeleer 
gebaseerd op voorzichtigheid en op de overtuiging, dat in vele gevallen zekerheid 
niet te verkrijgen is . Vgl. p. 324 sqq. 

3) K a r s t e n . Inaug. Rede p. 11. 

4) K a r s t e n , Prolus. Acad. p. 7. 

5) Ibid. 

6) K a r s t e n . Prolus. Acad. p. 20. 

7) Prolus. Acad. p. 22. 

8) Prolus. Acad. p. 23. Tegenover deze scheiding van natuur- en geesteswetenschappen 
moge geplaatst worden een gedeelte uit een brief van Karsten aan D. J.van Ewijrc van 
13 juli 1849 (aanwezig in Rijksarchief, verzameling van Ewijck inv.no 26), waarin 
hij het handhaven van de mathematische propaedeuse voor de studenten in de letteren 
bepleit. Een van zijn argumenten luidt : "Wanneer de beoefenaars der mathematische 
wetenschappen de Letteren en de beoefenaars der laatste de eerste vakken geheel ter 
zijde stellen, zal daardoor een discidium worden teweeggebracht dat de kennis en 
wetenschappelijke beschaving niet zal bevorderen, maar wel achteruit doen gaan". 
Hier toont Karsten zich dus overtuigd van een zekere eenheid van natuur- en geestes
wetenschappen. 

9) K a r s t e n . Inaug. Rede p. 32. 

10) Ibid. 

11) K a r s t e n , Inaug. Rede p. 33. 

12) Ibid. 

13) K a r s t e n , Inaug. Rede p. 32-33. 

14) In zijn jonge jaren heeft Karsten, op voorbeeld van zijn leermeester van Heusde, de 
analogieleer nog aangehangen. In het commentaar bij zijn Parmenides-editie leidt hij 
εύάγεος af "a stirpe γάω, γαίω, γαυω, quae verba conversie Uteris 
multa et varia peperunt vocabula ut α ί γη, αύγτί, άγαυός " (ρ. 123). Later 
komt hij tot de Indo-europese taalwetenschap. De onderlinge verwantschap der Indo-
europese talen wordt door hem in de Prolusio Academica toegejuicht als een "praecla-
ra sane res, qua nulla manifestius ostendit dissitarum inter se gentium cognationem, 
nulla item efficacior est ad diversas nationes mutua communione inter se concilian-
dae" (p. 8 ). 

15) Hier staat Karsten recht tegenover Cobet' s zekerheidstheorie. 

http://inv.no
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16) Geenszins betekent dit alles, dat Karsten vervuld was met een blinde liefde voor het 

overgeleverde : "Ik heb den meest verschuldigden eerbied M. H. voor het gezag der 
HSS., maar waar dit met het gezond verstand in strijd i s , schaar ik mij aan de zijde 
van het laatste" (Over Demosthenes' De Corona S 169 p. 284, p. 54 ). 

17) Beide theorieën zijn ook iloor van Limburg Brouwer bestreden. Zie p. 384. 

18) In de moderne wijsbegeerte voelde Karsten zich aanmerkelijk rüindcr goed thuis dan 
in de antieke. Zie K a r s t e n , Oratio de caut. adhib p. 21. 

19) K a r a t e n , Prolus. Acad. p. 16. 

20) Ibid. 

21) Ibid. 

22) Prolus. Acad, p. 17. 

23) Ibid. 

24) Prolus. Acad, p. 15. 

V Plaatsbepaling en betekenis. 

1) Zie p. 317-318. 

2) Zie p. 321-322. 

3) Ziep. 324. 

4) Vgl. het. op p. 324 aangehaalde citaat uit de Prolusio Academica p. 14. 

5) C o b e t , InauR. Rede p. 20. 

6) Cf. p. 317-318, p. 319-321. 
7) I n P a u l y . - W i s s o w a R . E . wordt deze nog genoemd bij de belangrijkste publicaties 

over Empedokles (V. 1, 2512). 

8) Z e i l e r l p . 1037. 

9) Z e i l e r I p. 966 noot 2. 

10) Zie K a r s t e n , Parmenides p. 167-168 sqq. , Ze H e r I p. 698 sqq., U e b e r w e g -
P r a e c h t e r p. 84. 

11) H. Di e l s - W . K r a n z , Die Fragmente der Vorsokratlker, 2 din., Berlin 19345. 
Eerste uifgave (alleen door Diels verzorgd) verscheen in 1903 sqq. 

12) B u r s i a n p. 927. 

13) F r a e n k e l I p. 53. 

14) Zie p. 310-311. 
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H O O F D S T U K V 

UNIVERSITEIT VAN GRONINGEN 

I n l e i d i n g 

Aan de Groninger Universiteit is de invloed van de Schola Hem-
sterhusiana eerst vrij laat merkbaar geworden. Min of meer duide
lijk manifesteert ze zich vanaf 1752, wanneer J o h a n n e s D a n i e l 
v a n L e n n e p (1724-1771) 1 ' hoogleraar in Grieks en Latijn wordt. 
De oriëntalist Nie o l au s W i l h e l m S c h r o e d e r (1721-1798), 
die van 1748-1752 ook Grieks doceerde, kan tot op zekere hoogte 
als een wegbereider gelden, vooral door zijn opvattingen over de 
analogie in de taal. 2 ' In de wetenschappelijke werkzaamheid van 
van Lennep neemt deze analogie een centrale plaats in. Zozeer zelfs, 
dat het taalgebruik, voor Hemsterhuis en Valckenaer bij de analo
gie richtinggevend, bij hem naar het tweede plan verwezen wordt. 
De voor de beste aanhangers der Hemsterhusiaanse richting speci
fieke empiristische mentaliteit, die terugschrikt voor te ver gaande 
intellectuele speculaties, heeft van Lennep nooit bezeten. De analo
gie is voor hem allesoverheersend ; een der gevolgen hiervan i s , 
dat hij, in tegenstelling met de normale achttiende-eeuw se opvat
ting, de filologie geheel zelfstandig acht ten opzichte van de filoso
fie. 3 ) Op naam van van Lennep staan verder twee tekstuitgaven : 
een van de laatgriekse dichter Kollouthos, navolger van Nonnos 
(1747) 4 ) en een van de brieven van Phalaris. Dit laatste werkwas, 
toen hij in 1771 stierf, nog niet gereed: Valckenaer heeft het vol
tooid en, voorzien van een inleiding, in 1777 uitgegeven. 5^ 

Gedurende vijftien jaar is van Lennep te Groningen in functie 
gebleven. In 1767 nam hij ontslag om een benoeming als hoogleraar 
in Franeker te aanvaarden. Zijn opvolger te Groningen werd 
J a c o b u s de R h o e r (1723-1813), tot dan toe hoogleraar aan 
het Athenaeum van Deventer. Was van Lennep een typisch vakge
leerde met - voor zover valt na te gaan - weinig interessen daar
buiten, de Rhoer heeft, zoals de meesten in deze tijd, met zijn we
tenschap een uitgebreid terrein willen bestrijken. Aan het Grieks 
heeft hij niet veel aandacht besteed. Als classicus was hij op de 
eerste plaats Latijns dichter en redenaar ; verder bezat hij een 
sterke historische belangstelling, die zich vooral richtte op de 
oudste vaderlandse geschiedenis. Ook voor de betekenis van de 
Nederlandse taal heeft hij veel oog gehad. Dit in aanmerking ge
nomen is het niet onbegrijpelijk, dat, toen in 1780 de hoogleraar 
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in de geschiedenis L . O f f e r h a u s overleed, de Rhoer diens vak
ken overnam en van de leeropdracht voor Grieks en Latijn werd 
ontheven. Het enige op zijn naam staande Griekse werk is een uit
gave van Porphurios ' Περί ά π ο χ η ς έμψυχων (1767), in 
de laatste jaren van zijn verblijf te Deventer tot stand gekomen. 
Karakteris t iek voor de Rhoer i s zijn scepsis ten aanzien van de ze
kerheid van het weten, β ' een uitvloeisel van de empir is t i sche 
mentaliteit van de Schola Hemsterhusiana. Voor zijn wetenschaps
beoefening is deze instelling niet bevordelijk geweest. 

Nadat de Rhoer hoogleraar in de geschiedenis was geworden, 
kwam het Grieks en het Latijn aan J o h a η η e s R u a r d i (1746-
1815). Evenals de Rhoer was ook deze tevoren hoogleraar in Deven
t e r geweest en wel vanaf 1771. Zijn publicist !sehe werkzaamheid 
heeft zich vrijwel uitsluitend beperkt tot het maken van Latijnse 
verzen. Het cr i t i sche tekstonderzoek volgens de methode van Hem-
sterhuis en Valckenaer heeft hij echter , tenminste in zijn Deven
ter tijd, met meer overtuiging aangehangen dan de Rhoer. Hiervan 
legt zijn rec tora le rede aldaar getuigenis af met de veelzeggende 
titel De sanioris c r i t i c e s usu, in quovis disciplinarum genere 
maxime necessar io . Zelfs de in teres se voor lexica en scholiën, 
die de Schola Hemsterhusiana bezat, schijnt hem toen niet vreemd 
geweest te zijn, want in 1777 liet hij door S.J. Jacobson een Speci
men cri t icum in Glossas Nomicas η ' verdedigen. Ruardi ' s poli
tieke belangstelling spreekt uit zijn inaugurele rede te Deventer 
Oratio de historia vetere Romana, p r a e s e r t i m Reipublicae, optima 
civilis prudentiaemagistra (1770), waarin werd betoogd dat "liefde 
tot de burgerlijke vrijheid de Romeinen groot en machtig had ge
maakt, maar weelde en heerschzucht, zedenbederf en ongods
dienstigheid aan die vrijheid den nekslag hadden toegebracht", θ ) 
Deze gedachtaigang heeft hij zeker ook op zijn eigen tijd van toe
passing willen laten zijn. "Moderne" ontwikkelingen binnen de 
Schola Hemsteriiusiana a l s de toespitsing op uiterlijke beschaving 
en elegantie - een bijproduct van de "filosofische" opvatting 
der oude letteren 9 ) - en de toenemende belangstelling voor de 
moedertaal ι o )treden ook bij Ruardi naar voren. Hiervan leggen 
getuigenis af twee o r a t i e s , die hij tijdens zijn verblijf in Groningen 
heeft gehouden: Oratio inauguralis de doctrina l iberali et eleganti 
ex eruditae antiquitatis fontibus petenda (1781) en Oratio de amo
r e in patr iam per sermonis patr i i cultus probanda (1795). 

Uit dit a l les kunnen wij besluiten, dat te Groningen omstreeks 
1800 de Griekse studiën wellicht niet in die mate werden verwaar
loosd a ls in Utrecht , maar dat van een bloei toch zeker geen spra
ke was. De cr i t i sche principes van de Schola Hemsterhusiana heb
ben tot op zekere hoogte doorgewerkt, maar evenzeer valt de in-
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vloed te bespeuren van het voor de tijd karakteristieke streven de 
wetenschap niet meer omwille van haarzelf te beoefenen, maar uit
sluitend als basis voor een "filosofische" eruditie. Verder kan 
Groningen voor deze jaren niet op geleerden van werkelijk groot 
formaat wijzen, zoals Utrecht er in Wesseling en van Goens nog 
heeft gehad. De eerste decennia van de negentiende eeuw zullen 
voor de studie van het Grieks nog weinig nieuwe perspectieven ope
nen. Dit verandert eerst in 1831 door de benoeming van P. van 
L i m b u r g B r o u w e r , die als enige in Nederland gedurende de 
eerste helft van de negentiende eeuw zijn wetenschap in contact met 
de Duitse Altertumswissenschaft heeft beoefend. 
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JAN T E N BRINK 

I L e v e n 

J an t e n B r i n k is op 8 september 1771 te Amsterdam gebo
ren als zoon van de hoedenmaker Bar end t e n B r i n k en van 
H i l l e t j e T r o m p . Hij volgde de lessen aan de Latijnse School 
te Amsterdam onder Richeus van Ommeren en werd in 1789 inge
schreven als student aan het Amsterdamse Athenaeum. In 1790 
ging hij over naar Leiden (ingeschreven 13 september). Aan
vankelijk studeerde hij godgeleerdheid, later letteren, waarin hij 
te Leiden het onderwijs genoot van Luzac en Ruhnke. Onder eerst
genoemde verdedigde hij op 16 juni 1792 Observationes in loca vete-
rum praecipua quae sunt de Vindicta Divina. 

Ten Brink heeft een actief aandeel gehad in de omwenteling van 
1795. In 1794 maakte hij deel uit van de patriottische deputatie van 
Blaauw en Hamelsveld naar Parijs, 1 ' werd naderhand lid van de 
provisionele raad van Leiden en hield op 15 juni 1795 "daar zijn in
drukwekkende voordracht en zijn welsprekendheid algemeen bekend 
waren" 2) een grote rede tot het volk in de Sint-Pieterskerk. 
Einde 1795 werd hij dagbladschrijver der nationale vergadering. 
Vrij spoedig echter kreeg hij genoeg van de politiek. Reeds in 1796 
verhuisde hij naar Harderwijk om daar als praeceptor aan de La
tijnse School werkzaam te zijn. In 1799 werd hij rector, bij het 
aanvaarden van welk ambt hij een Oratio de Graecorum Romanorum-
que Scriptorum studio hac etiam philosophiae luce praestantissimo 
uitsprak. In 1801 hield hij opnieuw in het openbaar een redevoering. 
Oratio pro Graecae Linguae studio. Drie jaar later in 1804 werd 
ten Brink als opvolger van H. Bosscha benoemd tot hoogleraar in 
de Geschiedenis, Welsprekendheid en Griekse Letteren aan de Har
derwij kse Hogeschool. Dit ambt aanvaardde hij met een rede De 
tragoedia Graeca (1805) welke niet in druk is verschenen. In 1812 
werd hij, na de opheffing van de Hogeschool rector der Latijnse 
school te Haarlem. Pogingen een professoraat in Leiden of Gronin-
gpnte krijgen, mislukten, in Leiden volgens ten Brink "misschien 
wel door de intriges van W(yttenbach)". 3 ' Drie jaar nadien kreeg 
hij echter een benoeming tot hoogleraar te Groningen als opvolger 
van Ruardi. Zijn leeropdracht omvatte Griekse en Latijse taal en 
Griekse Oudheden. Van een inaugurele rede blijkt niets. Tot aan 
zijn dood op 2 oktober 1839 is ten Brink in Groningen werkzaam ge
weest. In 1831 werd zijn taak verlicht, doordat P. van Limburg 
Brouwer de Griekse taal en antiquiteiten van hem overnam. In 
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1832-'33 was hij Rector Magnificus, in welke functie hij met vrij 
ernstige ongeregeldheden onder de siudenten te kampen had. 4 ) 

Ten Brink is twee maal gehuwd geweest. In 1797 irouwi.e hij 
met Helena Wijva Glasius, bij wie hij negen kinderen verwekte. In 
1828 ging hij een tweede huwelijk aan met Johanna van Staden. De 
bekende Neerlandicus J a η t e n B r i n k (1834-1901) is zijn klein
zoon. 

Π O n d e r w i j s en w e t e n s c h a p p e l i j k e w e r k z a a m h e i d 

Een filoloog in "engere" zin is ten Brink nauwelijks geweest. 
Hij voelde zich veel meer dichter, "waarbij men die dichterlijke 
voortbrengselen van hem het hoogst schatte welke door verontwaar
diging, vrijheide- en vaderlandsliefde waren ingegeven". 1 ) In 
zulk soort poëzie kon zijn rondborstige, hartstochtelijke en vri j
heidslievende aard zich het beste uiten. In hoge mate deelde ten 
Brink de in Groningen levende afkeer van Bilderdijk: 2 ' toen hij 
eens op college een paar verzen van hem moest citeren, greep hij 
onmiddellijk naar een glas water om zijn mond schoon te spoelen.| 3 ' 
In ten Brink's allesbehalve "filologische" onderwijs heerste in 
sterke mate het vrijheidsprincipe. Het ging hem er om "naar de 
echte beginselen van zedelijke vrijheid, veel, zoo niet alles over 
te laten aan de vrije en eigen ontwikkeling van het individu". 4 ' 
Bij de uitlegging der antieke schrijvers trachtte hij bij zijn studen
ten in de eerste plaats het dichterlijk gevoel op te wekken en de 
smaak te oefenen. 5 ' Veel steun ondervond hij hierbij van zijn 
grote gaven als voordrachtskunstenaar. R ' Bij zijn leerlingen 
was hij zeer geliefd. 7 Zijn sterk geheugen en zijn grote bele
zenheid in de oude en moderne letteren droegen hiertoe ook nog 
bij. ^ 

Financieel heeft ten Brink zijn hele leven lang in moeilijke om
standigheden verkeerd, voornamelijk door zijn gering begrip van 
geldzaken. Regelmatig moest hij vertaalwerk verrichten om rond 
te kunnen komen. 9 ) Dit vertaalwerk betrof voor een belangrijk 
gedeelte antieke auteurs. Zo werden overgezet de Catilina van 
S a l l u s t i u s en de Catilinaria van C i c e r o (1798), de Anabasis 
van X e n o p h o o n (1809), Medeia van E u r i p i d e s (1813) en 
voorts nog van X e n o p h o o n de'Kuroupaideia en de 'Απομνη
μονεύματα Σωκράτους (1814). ю ) Ook uit het Frans ver
taalde hij veel. Voor meer filologisch werk bleef er zo ech
ter geen tijd meer over. In later jaren werkten bovendien zijn 
zwakke ogen belemmerend op zijn studie. Resultaat van een en 
ander is geworden, dat ten Brink op filologisch terrein niets 
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heeft gepubliceerd. 

Ill S t a n d p u n t t e g e n o v e r de O u d h e i d 

Om iets over ten Brink' s opvattingen ten aanzien van de Oud
heid te weten te komen zijn we vooral aangewezen op de twee rede
voeringen, die hij tijdens zijn rectoraat van de Latijnse School 
van Harderwijk heeft uitgesproken. De Oratio de Graecorum Ro-
manorumque scriptorum studio hac etiam philosophiae luce prae-
stantissimo is vooral bedoeld om de mening te bestrijden, dat de 
nieuwe tijd een zo hoge graad van volmaaktheid heeft bereikt, dat 
hij van de Ouden niets meer behoeft te leren(p. 10-11). Dikwijls 
beroepen degenen, die dergelijke inzichten verkondigen zich op 
de divergerende opinies der antieke wijsgeren ten aanzien van het 
hoogste goed (p. 16). Dit is onjuist: verscheidenheid is een essen
tieel gegeven der menselijke natuur; deze is zichzelf nooit volko
men gelijk. Dit geldt zowel voor de Oudheid als voor de moderne 
tijden. Wanneer dus ergens verschil van inzicht wordt geconsta
teerd, mag daar nooit uit opgemaakt worden, dat alle partijen het 
bij het verkeerde eind hebben. Verder komen foutieve inzichten 
evenzeer voor bij moderne als bij antieke wijsgeren (p. 17-18). 

Ten Brink verzet zich ook tegen het afgeven op de oude volken 
vanwege hun primitief idee van godsdienst. Deze primitiviteit vin
den wij enkel bij het volk: de wijsgeren, zoals bijvoorbeeld Sokra-
tes , hebben veel verder ontwikkelde ideeën. Tenslotte is het niet 
waar, dat het principe van beloning van het goede en straf voor 
het kwade in de Oudheid onbekend is geweest, (p. 31 sqq. ). Bij 
practisch alle antieke wijsgeren treffen we er sporen van aan. Ook 
kennen verschillende van hen ( o..m. Platoon, Seneca en Epik-
tetos), in tegenstelling met wat vaak wordt beweerd, de deugd der 
vergevensgezindheid. Deze is niet pas door het Christendom op
gekomen. Op grond van dit alles komt ten Brink tot de volgende 
conclusie omtrent de betekenis van de Oudheid voor de moderne 
tijd: "Qui supra vulgus sapere, qui vitae cum publicae turn priva-
tae officia cognoscere, qui adolescentáe alimentum vel senectutis 
oblectationem prosperis rebus ornamentum vel adversis solatium 
comparare cupiant, veterum philosophorum libros nocturna diur-
naque manu esse versandos". (p. 46-47). Onder de "filosofen" val
len ook de dichters, redenaars en geschiedschrijvers: "Ea enim 
apud Graecos Romanosque invaluerat consuetudo ut nemo 
ad ullam artem vel doctrinam animum adjungeret, nisi antea phi-
losophiam, si non pertractavisset quidem ac pernovisset penitus, 
at certe degustasset et delibasset. Inde tot apud cujuscunque 
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generis scriptores reperiuntur loci ex varus philosophiae partibus 
depromti, et ad pulcri honestique cognitionem,, ad humani animi 
indagationem, ad virtutis commendationem, vitiorumque expùl-
sionem accommodatissimi" (p. 47-48). Op de moderne hebben de 
antieke geschriften vooral de ongeëvenaarde wijze voor, waarop 
zij levenswijsheid met schoonheid van taal en stijl verbinden: 
"Quae omnia quoniam cum admirabili etsermonis ipsius dulcedine, 
et ornate dicendi arte conjuncta sunt, quales apud recentiores aut 
omnino non, aut rarissime saltern reperias; quid est, quod Veterum 
Graecorum Romanorumque scripta aut ad animi delectationem 
jucundissima, aut ad vitae fructum utilissima a nobis haberi vetet?" 
(p. 48).. 

De andere oratie De Graecae Linguae studio houdt zich speci
aal met het Grieks bezig. Griekenland, en vooral Attika, wordt 
door ten Brink gekarakteriseerd als "omnium artium ac doctrinarum 
mater nutrixque" (p. 10); het Griekse volk "ingenio princeps, a na
tura ad humanitatis sensum formatus, laudi s studio atque aemula-
tione ductus, civili rati one ad libertatis spiritum evectus, omne, 
quod pulcrum ac verum est, mentis cogitatione percepit, et vel 
manuum dexteritate, vel linguae sermonisque volubilitate expres-
sit" (ibid. ). Deze voortreffelijke eigenschappen weerspiegelen 
zich in de letterkunde, zowel bij Horneros, als bij de historici, fi
losofen en oratoren (p. 11-30). Aanzienlijk is ook de betekenis van 
het Grieks voor de verschillende wetenschappen. Voor eerst is 
het van grote waarde voor de theologie - interpretatie van de H. 
Schrift! - en voor de studie der oosterse talen. S c h u l t e n s !> 
was een uitstekend Graecus en heeft voor zijn taalkundige studies 
veel profijt getrokken van het werk van Hemsterhuis, (p. 32-36). 
Voor de juristen betekent het Grieks ook zeer veel: het Romeinse 
recht heeft een sterke invloed ondergaan van het Griekse en is 
zelf gedeeltelijk in Griekstalige bronnen (Thalelaios, Theodoros, 
Stephanos e. d. ) tot ons gekomen (p. 36-37). De studie der medi
cijnen kan bij het Grieks veel baat vinden, omdat hierdoor de lec
tuur van Hippokrates mogelijk wordt. Bovendien zijn talrijke me
dische termen van Griekse oorsprong. 

Met nadruk waarschuwt ten Brink tegen het kennisnemen van 
Griekse geschriften door middel van vertalingen. Op de eerste 
plaats bevatten deze vaak veel fouten. Verder kan een vertaling 
nooit een zuivere weergave van het origineel zijn, omdat ten al
len tijde gedachteninhoud en uitdrukkingswijze onverbrekelijk sa
menhangen (cf. p. 42-43). 
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IV P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s 

In meerdere opzichten is ten Brink wat zijn Oudheidsopvatting 
betreft nog een representant van de Schola Hemsterhusiana in haar 
laatste ontwikkelingsfase. De antieke filosofie is nl. zijns inziens 
bepalend voor de oude letteren, en door haar te bestuderen kunnen 
wij tot ware levenswij sheid komen. In zijn sterke sociale belang
stelling komt ten Brink ook met de latere graeci der Schola Hem
sterhusiana overeen. Een andere trek, die hem als classicus sterk 
heeft bepaald is zijn uitgesproken literaire instelling. Ten Brink 
voelde zich in de eerste plaats door de schoonheid der antieke lite
ratuur gegrepen en trachtte zijn leerlingen daar ook gevoelig voor 
te maken. Het Grieks achtte hij hierbij verreweg het belangrijkste. 
Of de Neo-Humanistische beschouwing der Oudheid ten Brink hier 
heeft geleid, is echter twijfelachtig. Voor zover we kunnen nagaan, 
lag voor hem de nadruk meer op de navolging van de ideale stijl, zo
als ook Wyttenbach die aanbeval. Het declamatorische is bij hem al
tijd een belangrijke rol blijven spelen. 

Voor de studie van het Grieks in filologische zin is ten Brink 
ternauwernood van enige betekenis geweest. Wel een positieve fac
tor is geweest de populariteit, die hij zich heeft verworven door 
zijn onderwijs, waarin vooral op de schoonheid van het Grieks werd 
gewezen. 
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P. VAN LIMBURG BROUWER 

I L e v e n 

P e t r u s v a n L i m b u r g B r o u w e r is op 20 september 1795 
geboren als zoon van A b r a h a m H e n r i c u s B r o u w e r en J o 
h a n n a S o p h i a S l o t b o o m . 25 september d.a.v. is hij ten doop 
gehouden, bij welke gelegenheid van Limburg aan de naam Brouwer 
werd toegevoegd, naar zijn grootmoeder van vaderszijde Anna 
Geertruida van Limburg, gehuwd met Petrus Brouwer, ι ) Enige 
tijd later vertrok het gezin van Dordrecht naar Amsterdam, waar 
het bleef tot 1807. Abraham Henricus Brouwer werd toen Lid van 
de Raad der Asiatische bezittingen en etablissementen, waardoor 
een verhuizing naar den Haag noodzakelijk werd. Er waren onder
tussen nog drie andere kinderen geboren, twee dochters en een 
zoon Gerrit Anne. 

Schoolonderwijs heeft de kleine Petrus niet ontvangen. Zijn va
der liet hem thuis onderwijzen in Frans, Duits, Engels, alsmede 
in reken- en aardrijkskunde. De oude talen bestudeerde hij onder 
leiding van Benj a m i n P e t r u s v a n W e s e l e S c h o l t e n , 2) 
raadsheer in het Hoge Gerechtshof.. Hoeveel deze voor hem heeft 
betekend blijkt o. a. uit de Hulde aan de Nagedachtenis van B. P. van 
van Wesele Scholten, door Brouwer na diens dood (1828) uitgegeven. 
Nadat hij vier jaar van Schölten' s onderricht geprofiteerd had, liet 
hij zich op 24 september 1811 als student aan de Leidse Hogeschool 
inschrijven. Zijn eerste studiejaar heeft hij geheel aan de studie 
der letteren gewijd onder leiding van Wyttenbach. Na lang aarze -
len 3 ' ging hij daarna over tot de studie der medicijnen, die hij 
op 24 februari 1816 afsloot met een proefschrift Dissertatio de Se-
nectute. Hierna vestigde Brouwer zich in Tiel om een geneeskundi
ge practijk op te bouwen. Een goed jaar later verhuisde hij naar 
Rotterdam, omdat hij zich in Tiel te eenzaam voelde en te weinig 
patiënten kreeg om zich een behoorlijk bestaan te verschaffen.. 4 ) 
In Rotterdam ging hij bij zijn ouders wonen. De eenzaamheid vorm
de hier uiteraard geen probleem meer, maar de practijk Uep ook 
nu niet. Bovendien ging het medische werk hem hoe langer hoe meer 
tegenstaan. 5 ) Vandaar besloot hij uiteindelijk de medicijnen ge
heel vaarwel te zeggen en zich volledig aan de studie der letteren 
te wijden. Op 21juli 1820 promoveerde hij te Leiden tot doctor in 
de letteren. Zijn dissertatie droeg tot titel Commentatio de ratione 
qua Sophocles veterum de administratione et justitia divina notio-
nibus usus est ad voluptatem tragicam augendam. In augustus van het-
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zelfde jaar werd hij benoemd tot conrector te Alkmaar. Hoewel het 
hem hier goed beviel, bleef hij slechts ruim een jaar. Daarna keer
de hij naar Rotterdam terug en werd conrector aan het Gymnasium 
Erasmianum. 

Ook in Rotterdam is Brouwer niet lang werkzaam geweest. In 
1824 ondernam hij een studiereis van ruim een jaar naar Duits -
land, gedurende welke hij aan de universiteiten van Leipzig, Göt
tingen en Berlijn verbleef. p> ) Het jaar daarop is hij tot buitenge
woon hoogleraar benoemd in de faculteit der bespiegelende wijsbe
geerte en letteren aan de Universiteit van Luik. Zijn leeropdracht 
omvatte Griekse en Latijnse letteren en Oude Geschiedenis. η ' 
Op 21 november 1825 hield hij zijn inaugurale rede onder de titel 
Oratio de veterum Graecorum traditionibus ad antiquitatis cognit-
ionem prudenter adhibendis. Kort daarna, op 30 maart 1826 trad 
hij te Amsterdam in het huwelijk met Susanna Johanna Aleida Ipera 
Wiselius, dochter van Mr Samuel Iperuszoon Wiselius 8 ' en Zu-
zanna Le Poole. Uit dit huwelijk zijn drie zonen geboren, waarvan 
er twee jong stierven. 

Door de revolutie van 1830 verloor Brouwer zijn betrekking als 
hoogleraar te Luik en moest hij naar Noord-Nederland terugkeren. 
Spoedig na zijn terugkomst (bij besluit van 6 maart 1831) werd hij 
benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Gro
ningen, waar hij van Jan ten Brink de colleges in Griekse taal en 
antiquiteiten overnam. Na de dood van van Eerde 9 ) in 1836 werd 
hij gewoon hoogleraar en werd zijn leeropdracht uitgebreid met 
de algemene geschiedenis en de Romeinse antiquiteiten. Hij aan
vaardde zijn ambt met het uitspreken van een Oratio de historia 
ceterarum artium ac disciplinarum duce ас magistra op 18 janua
ri 1836. Ook werd hij in de plaats van van Eerde bibliothecaris. 
Na de dood van ten Brink, stond hij het onderwijs in de Griekse 
en Latijnse letteren af aan diens opvolger Lenting. I 0 ) In 1844-
'45 was hij rector magnificus. Op vrij jeugdige leeftijd is Brouwer 
21 juni 1847 na een korte ziekte overleden. 

II W e r k e n 

In de inleiding van zijn Gedachten over het verband tu s sehen 
de godsdienstige en zedelijke beschaving der Egyptenaren heeft 
van Limburg Brouwer een verantwoording van zijn wetenschappe
lijke ontwikkeling opgenomen. Hij vertelt hier dat de lectuur der 
Griekse tragici de eerste aanzet tot zijn latere studie was geweest 
"Bijzondere omstandigheden, eigene gemoedsgesteldheid en de ei
genaardige inrigtingen hunner onsterfelijke kunstgewrochten deden 
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mij in dezelve vooral letten op de denkbeelden aangaande de betrek
kingen tusschen God en den mensch, denkbeelden die zoo uitnemend 
geschikt zijn ter versterking van den indruk aan deze soort van ge
dichten bijzonder eigen "(p. I). Deze denkbeelden omtrent de ver
houding tussen God en de mens bepaalden ook de inhoud van Brou
wers studie in breder verband: "Den invloed van de denkbeelden 
aangaande dat Hoogere waartoe de mensch zoo gaarne zijn toevlucht 
neemt, en waarvan de meeste, zoo niet alle volkeren het bestaan 
en den invloed op hun aanzijn erkennen, dien invloed op de gewaar
wordingen van den door het ongeluk vervolgden sterveling na te 
vorsehen, te onderzoeken welk gebruik daarvan gemaakt was, door 
den voortreffelijksten van alle treurspeldichters, en welk gebruik 
men er van zou kunnen maken, wilde men in ons vaderland, het 
nationaal treurspel aan het ware doel van deze verheven dichtsoort 
doen beantwoorden; na te gaan op welk eene wijze die denkbeelden 
zijn aangewend door de Grieksche wijsgeeren, zoowel in het vast
stellen van grondbeginselen voor hun zedekundige stelsels, als in 
het aanprijzen van deugd en zedelijkheid; die denkbeelden eindelijk 
op te sporen in de kunstgewrochten van de onsterfelijke zangers 
der Grieksche oudheid en te onderzoeken in hoeverre dezelve ook 
daar in verband staan met het gevoel voor zedelijkheid en schoon
heid; ziet daar waarmede ik mij tot nu toe heb bezig gehouden" 
(p.MI). . 

De hier geschetste ontwikkeling werd bevorderd doordat van 
Limburg Brouwer als leraar op het Erasmiaans Gymnasium mytho
logie moest doceren (р. Ш-Г ). ι ) De leeropdracht voor oude ge
schiedenis, in het professoraat te Luik inbegrepen, gaf er nog ex
tra diepte aan. Brouwer kwam tot het inzicht dat de grondslag van 
de geschiedenis der mensheid eigenlijk ligt opgesloten in de mytho
logie (p. V) "De overleveringen die de som bevatten van het weten 
en gelooven der oude volksstammen baanden mij den weg tot het 
kennen van den geest der volkeren wier geschiedenis ik behandelen 
moest: de geschiedenis ontstak mij het licht waarbij ik die overle
veringen beter kon beoordeelen en soms beter verstaan en in de ge
schiedschrijvers zelve vond ik wenken die mijne gissingen omtrent 
deze mythen bevestigden of wijzigden" (p. V ). Brouwer leerde dus 
de mythologie niet meer als een op zich zelf staande wetenschap 
zien, maar als iets dat nauw verbonden was met de studie der ge
schiedenis en vooral te beschouwen "met betrekking tot de ontwik
keling der denkbeelden aangaande God en Godsbestuur" (p. VI). Dit 
suggereerde als studieobject: "het onderzoek naar den oorsprong 
en den voortgang van de denkbeelden der oude volken aangaande de 
betrekking tusschen God (hoedanig zij zich dien dan ook voorstel
den) en den mensch,, en den invloed dier denkbeelden op hun bestaan 
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hier op aarde, op hun gevoel, hun verstand, hunne zedelijkheid, 
hunne kunsten en wetenschappen" (p. VI-VII). 

Over de voornaamste denkbeelden in het Grieksche Treurspel 
heerschende. 

De vroegste publicatie van van Limburg Brouwer, waarin boven
staande motieven optreden is een toespraak, gehouden voor de 
Rotterdamsche Afdeeling der Maatschappij van Fraaye Kunsten 
en Wetenschappen 1818: Redevoering behelzende eene beschou
wing van de voornaamste denkbeelden in het Grieksche treurspel 
heerschende met betrekking tot deszelfs doelmatige werking op 
het menschelijk hart. 

Brouwer legt nadruk op de godsdienstige basis van de tragedie 
(p. 69). De bouw is steeds eenvoudig - zonder verwikkelingen of 
verrassende wendingen (p. 71). Van Franse zijde is deze eenvoud 
meermalen als iets verwerpelijks gezien. Dit wel volkomen ten 
onrechte, want wat is de eigenlijke bedoeling van de Griekse tra
gedie? Volgens Brouwer is zij bestemd "om door het wijzigen van 
twee der meest natuurlijke aandoeningen, de schrik en het mede
lijden, ons hart te veredelen en ons te troosten in de rampen de
zes levens" (p. 74-75). De spreker werkt dit als volgt verder uit: 
"Het is eene treffende waarneming dat de mensch, die in dit le
ven grootendeels ook voor het lijden bestemd is die bestemming 
zoo wel schijnt te voelen dat zijn hart hem, als het ware ondanks 
zichzelf, het beschouwen van schrikwekkende en treurige toonee-
len begeerlijk maakt: en het is daarom gemakkelijk na te gaan, 
hoe aangenaam hem eene kunst zijn moet, die hem zulke toonee-
len als wezenlijk voorstelt: niet zoo als men ook van het treur
spel beweerd heeft omdat, hetgeen in de natuur akelig i s , door 
de nabootsing aangenaam wordt; maar omdat hij, waarlijk lijden
de, door de, naar de natuur afgeschilderde smart van een ander ' , 
zichzelven als het ware in dat lijden wedervindt, en zich zijne 
betrekking als mensch en als deelgenoot in den allen opgelegden 
jammer, op eene weemoedige aangename wijze voelt herinneren" 
(p. 76). Aristoteles is de eerste geweest, die de schrik en 
het medelijden als de voornaamste objecten van de tragedie heeft 
aangeduid en er op heeft gewezen, dat het doel van het treurspel 
is "het veredelen en het zedelijk nuttig wijzigen van die beide den 
mensch zoo hevig schokkende aandoeningen "(p. 77). In de trage
die ligt opgesloten "de kunst die gebruik makende van de vroeger 
vermelde natuurlijke neiging, ons het ongeluk zoo voorstelt, dat 
wij van de v r e e s . . . . als van eene onedele gewaarwording geheel 
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ontslagen worden, en den schrik, zoowel als het medelijden zoo 
gevoelen, dat die hartstogten gematigd en, als het ware, binnen 
zekere perken gebragt, gezuiverd van al wat dezelve anders, 
vreemds of onreins zou kunnen aankleven, en tot een zedelijk nut
tig doeleinde gewijzigd, den mensch die ze gevoelt, sterken tegen 
de rampen die hem treffen en gevoelig maken voor het lijden zij
ner broederen" (p. 78-79). Door dit en door niets anders wordt 
het essentiële van de tragedie uitgemaakt. Zedelessen en verhe
ven spreuken horen in een echt treurspel niet thuis. 

In de tragedie keren volgens van Limburg Brouwer drie ele
menten telkens terug: 
a. geloof aan het albesturend noodlot (p. 80 sqq. ). Dit wordt door 
de spreker vooral aangetoond uit Oidipous Turannos, Oidipous te 
Kolonos en Aias van Sophokles. 
b. het onvermijdelijk volgen van straf op begane misdaden: de mens 
maakt zichzelf ongelukkig, wanneer hij zijn hartstochten niet be
dwingt (p. 87 sqq. ) 
c. De overtuiging dat geen gevoel zo algemeen is "als dat van on
ze zwakheid als stervelingen, onze afhankelijkheid van de gering
ste dingen buiten ons " (p. 87). Dit idee kenmerkt alle Griekse 
treurspelen. B e w o n d e r i n g w e k k e n v o o r hun helden, zoals 
de Franse stukken, en in het algemeen de moderne doen, is hun 
onbekend. De voorstelling van het gevoel van zwakheid en afhanke
lijkheid is steeds eenvoudig en natuurlijk: "De natuur spreekt' er 
ook door den mond der Vorsten, en geen aanschouwer of lezer is 
' e r , hoe verre ook van den Vor stenstand verwijderd, die niet ge
voelt, dat hij, in dezelfde omstandigheden geplaatst, evenzoo zou 
weenen en klagen" (p. 96). Een zeer duidelijk voorbeeld hiervan 
zien we bv. in de smart van Agamemnoon in Iphigeneia in Aulis 
van Euripides (p. 97 sqq. ) . 

Ten slotte wijst Brouwer er op, dat het Griekse treurspel 
niet alleen in hoge mate aangepast is geweest aan de behoeften van 
het Griekse volk, maar tevens zeer geschikt om de gevoelens wel
ke het echte treurspel beheersen, ook bij andere volkeren te doen 
ontwaken. Ten aanzien van de toepassing op Nederland meent hij 
"dat wij, ook in dit vak, de Ouden verre zouden kunnen overtref
fen, indien wij onze, zoo verre boven hunne verhevene, godsdien
stige, ja zelfs ook wijsgeerige begrippen op die wijze aanwenden, 
op welke zij van de hunne gebruik maakten: en dat, al ware dan 
ook het treurspel bij ons geene godsdienstige inrigting, het zeker 
nuttiger en belangrijker zou kunnen worden, indien wij, ook maar 
alleen met betrekking tot de hoofdleer in hetzelve heer sehende, 
meer het Grieksche ten voorbeeld namen" (p. 104). Een onderzoek 
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in deze richting acht hij dan ook u i ters t raadzaam (p. 104-105). 

Disser ta t ie 

Een nadere uitwerking van het bovenstaande en een toespitsing op 
één auteur vormt het proefschrift , waarop van Limburg Brouwer 
op 21 juni 1820 te Leiden tot doctor in de let teren promoveerde: 
Specimen Academicum Inaugurale de ratione qua Sophocles veterum 
de administratione et justi t ia divina notionibus usus es t ad volupta-
tem tragicam augendam,opgedragen aan van Wesele Scholten. In 
de inleiding vertel t Brouwer, dat hij tijdens de moeilijke jaren 
van zijn dokterspracti jk te Tiel de t ragici is gaan lezen "quo aliorum 
molest ias intuens, luctum ipse levarem, et , studiis honest iss imis 
occupatus, cer tum animi pabulum et solatium invenirem" (p. 3). 
Hetgeen Brouwer in de tragedie het meeste trof was de treffende 
schildering van menselijk leed en de steeds voelbare aanwezig
heid van een hogere voorzienigheid (p.4).Om redenen van persoon
lijke voorkeur heeft hij Sophokles voor een nadere behandeling uit
gekozen: deze mist de duisterheid en gezwollenheid van Aischulos 
en de "vanam sapientiae ostentationem et orationem magis acce-
dentem ad vulgi sermonem" van Euripides (p. 8). 

Voordat de schri jver aan de bespreking van het oeuvre van 
Sophokles zelf komt, laat hij twee capita voorafgaan: De fine t r a -
goediae apud Graecos et de ratione qua hominum ánimos sensus-
que afficiat (p. 11-30) e t De opinionibus Graecorum ill is quae ad 
divinam r e r u m administrat ionem ac justi t iam pertinent (p. 30-53). 
In het ee r s t e caput geeft Brouwer a ls zijn mening te kennen, dat 
de mens zich vooral hierdoor van het dier onderscheidt , dat hij 
begiftigd i s met een inwendige drang naar al les "quae pulcritudine 
et dignitate excellant" (p. 12). Deze drang beperkt zich niet tot een 
beschouwing van dat schone en edele , maar wil het ook nabootsen: 
'Simul etiam incredibilis quaedam in animo nostro existit cupiditas 

imitandi ea quae amore et admiratione complectimur" (p. 12). Uit 
dit verlangen naar nabootsing zijn verreweg de meeste kunsten ont
staan. 

Na gewezen te hebben op de nauwe band tussen het schone en 
het goede stelt van Limburg Brouwer vas t , dat het nabootsen en 
uitbeelden op zichzelf ook een bron van genot i s . Daarom wordt, 
behalve het schone, ook het minder schone en minder goede uitge
beeld (p. 13). Hier ligt een van de worte ls van het ontstaan der 
t ragedie . 

Overgaande tot de bespreking van het eigenlijke t ragische ge
voel c r i t i see r t Brouwer ee r s t enkele heersende opinies hieromtrent 
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o.a. dié van H u m e , 2 ' dat de uitbeelding van het schone het gevoel 
van huivering, ontstaan door de op zichzelf afschrikwekkende ge
beurtenissen in de tragedie, omvormt tot hoog genot. Vervolgens 
komt hij tot zijn eigen standpunt, dat vrijwel gelijkluidend is met 
wat we in de redevoering Over de voornaamste denkbeelden... .aan
troffen. De tragedie bewerkt namelijk volgens Brouwer "ut aliorum mala 
iugeamus, eaque veluti pariter atque illi quibus accidunt, perpeti 
videamur ; et eadem ratione ad nosmet ipsos redire nos cogit ut 
quibus aerumnis alios videamus afflictos, his necessitate quadam 
nosmet ipsos subjectos esse cogitemus" (p. 21-22). Hierin bestaat 
de vrees en het medelijden, die volgens Aristoteles door de trage
die worden teweeggebracht (ibid. ). Op Aristoteles' omschrijving 
van de tragedie gaat Brouwer vervolgens in, hierbij het betoog van 
Lessing (Hamb. Dramaturgie II p. 172-194) volgend. Hij wijst er 
nog op, dat geluk en rampspoed niet willekeurig over de mensen ko
men, maar door de wil van een hogere macht, hetzij noodlot of de 
goden (cf. p. 29). 

In Caput II vestigt hij, in aansluiting op dit laatste, er de aan
dacht op, dat de Grieken altijd hebben geloofd aan een zekere be
sturende macht, die het goed beloont en het kwade straft (p. 41-42). 
Het onmiskenbare feit, dat zeer rechtvaardige mensen vaak zwaar 
te lijden hebben verklaarden zij op verschillende wijzen, bv. door 
de Erinyen, door het principe, dat iedere godheid zijn persoonlijke 
wraakgevoelens zoekt te bevredigen, doordat de goden goed én 
kwaad uitdelen, doordat op te groot geluk steeds ongeluk moet vol
gen enz. (p. 45-47). 

Vanaf Caput III gaat van Limburg Brouwer over tot de behande
ling van het oeuvre van Sophokles. In de Trachiniai (p. 54-70) richt 
z. i. zich het medelijden op Herakles en zijn dood; hij wordt niet al
leen door lichamelijke pijn gekweld, maar ook door het besef, dat 
hij die heel Griekenland in zijn macht had, door de list van een 
vrouw is overwonnen (p. 63). Toch geeft hij ook blijk van grootheid 
en kracht ; kortom "veram humanitatem animi atque corporis sensi-
bilitatem cum fortitudine et animi magnitudine videmus conjunctas" 
(p. 63). Ook het godsbestuur en het verband met de goddelijke recht
vaardigheid is duidelijk aanwezig, al treedt het minder op de voor
grond dan in bv. Oidipous Turannos en Elektra (cf. bv. p. 64/65). 

In Oidipous Turannos (p. 70-89) komt bij uitstek het godsbestuur 
naar voren : "nullam invenías, in qua ita regnet ас domine-
tur, in totum fere complectatur, ac suo quodam et proprie tragico 
sensu spectatorum ánimos imbuat" (p. 71). Het karakter van Oidipous 
is opzettelijk niet als volmaakt voorgesteld: "Nos Oedipeae calami-
tatis quodammodo participes esse, nee misericordiam solam vel ad-
mirationem sed metum etiam sentiri voluit" (p. 86). Zijn bestraffing 
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vindt haar oorzaak niet zozeer in de door hem begane misdaden je
gens Laios, Teiresias of Kreoon; zij dient ook niet om te laten zien 
tot wat voor kwaad de mens komt, wanneer hij eenmaal het pad der 
deugd verlaten heeft (p. 87). Wij moeten Oidipous beschouwen als 
een mens juist als wijzelf en met hem mede-lijden, opdat door het 
beleven van zijn smart bij ons "eximia quaedam voluptas, ad huma-
nitatem pertinens, atque levis cujusdam doloris facibus aucta et ex-
quisitior reddita, ad animum sensusque accederet" (p. 88). Daarbij 
moeten wij er niet naar streven, alles te willen begrijpen ; het god
delijke is niet met menselijke maat te meten (p. 88). 

De sfeer van Oidipous te Kolonos (p. 89-106) wordt door van 
Limburg Brouwer gekenschetst als een sfeer van berusting. Hij 
wijst er op, dat de schildering van de hoofdpersoon anders is dan 
in de overige bewaarde tragedies van Sophokles : Oidipous is van 
de goddelijke beschikking op de hoogte en maakt ze zelf als een zie
ner bekend. Hierdoor verschaft het stuk een aparte vorm van tra
gisch genot, want de beginselen der tragiek blijven onaangetast: 
zie het straffen door de onsterfelijke goden ook van onschuldige 
mensen - de smart van Antigone over de dood van Oidipous - de 
vervloeking door Oidipous van zijn zonen (p. 105). 

In Antigone (p. 107-123) worden wij meer geroerd door de dood 
dan door de deugd van Antigone (p. 107), hoezeer zij ook als uiterst 
deugdzaam wordt voorgesteld. Ook haar leed kunnen we volledig mee 
lijden, zonder dat dit aan de grootsheid van haar karakter iets afdoet 
(p. 107). Haar grote betekenis i s , dat zij ons duidelijk maakt dat het 
noodlot de onschuldige altijd zwaarder kan treffen dan de schuldige. 
Meesterlijk is Sophokles' schildering van Kreoon in zijn hardnekkig
heid en t rots , die plotseling in hun tegendeel verkeren (p. 113). Een 
bezwaar van het stuk acht Brouwer dat de gebeurtenissen rondom 
Kreoon afbreuk doen aan het medelijden met Antigone en Haimoon : 
" . . . . in eo Sophocles mihi vituperandus videtur quod specta-
tores tragica voluptate ex Antigonae et Haemónis calamitatibus de-
linitos, ad tyranni casum spectandum deduxit, cujus quidem calami
tati sensus, a priore plane diversus, in illorum mentibus excitatur, 
qui eo minus piacere potest, quoniam pertinet ad illam rerum con-
versionem, jure áb Aristotele improbatam, qua improbus e secundis 
rebus in adversas conjicitur" (p. 114). 

Aias (p. 123-138) is een demonstratie van de υ^ρίς : Aias "fe
licitate satiatus erat : κόρος u!3ptv attulerat et α τη nunc 
sequitur, quam Minerva afferei quo rerum ordinem atque aequabili-
tatem ab ilio turbatam restitueret et magnis superbiam calamitati-
bus comprimerei" (p. 131). Het leed, dat over hem komt, is niet 
toevallig of willekeurig. 

In Philoktetes (p. 138-155) is de weigering van de held om zijn 
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vijanden ter wille te zijn en mee te gaan naar Troje gezien de wils
beschikking der goden onhoudbaar (p. 149) ; vandaar de verschijning 
van Herakles. Het ingrijpen der goden is hier de beslissende factor: 
"Sola Deorum Immortalium voluntas quod fore decrevit, efficit et 
quod prudentissimorum hominum Consilia ad eventum perducere 
nequent, una voce ac tanquam nutu perficit" (p. 150). Het gedrag van 
goden en mensen is hier zeer nauw met elkaar verbonden. 

In Elektra (p. 155-169) tenslotte is Elektra in alle opzichten al
lesoverheersend: "Non Electrae tantum nomine insignitur fabula, 
sed tota fere fabula Electra est, ad Electram omnes tragoediae par
tes referuntur, omnia ad Electram spectant. Electra ubique apparet, 
conspicitur, adest" (p. 157). Voorts wijst Brouwer weer op de wer
king van de goddelijke voorzienigheid in het stuk : Orestes is bij de 
moedermoord vastbesloten, aarzelt niet bij de voltrekking van de 
daad en voelt naderhand geen berouw (p. 162). 

Prijsvraag Stolpiaans Legaat. 

Rechtstreeks in de richting van van Limburg Brouwers belang
stelling voor de inwerking der goddelijke voorzienigheid op het men
selijk gedrag lag de in 1820 door het Stolpiaans Legaat uitgeschre
ven prijsvraag : "An et quatenus philosophi, qui ante Socratem et 
Platonem fuerunt, atque illi ipsi et qui ex eorum scholis postea pro-
dierunt, in commemorandis vel exponendis principas moralibus Di-
vinae existentis Naturae et Providentiae Deorum, notionem subinde 
adhibuerint et virtutes constanter ac sincero pectore colenda incita-
menta, praesidia atque alimenta inde deduxerint?" Hij schreef over 
het opgegeven onderwerp een verhandeling, die met de eerste prijs 
werd bekroond. In de inleiding (Introductie) (p. 1-7) wijst Brouwer 
er op dat in de alleroudste tijden de mensheid het verband tussen de 
deugd en het goddelijk inzag (p. 3). Naderhand wordt dit inzicht min
der sterk, ofschoon het somtijds in de geschriften der grote wijs
geren toch weer doorbreekt (ibid. ). Er zal nu worden nagegaan of 
de deugd voor hen enkel neerkomt op het voldoen aan de wil van de 
godheid, of dat zij een eigen waarde heeft, die ook bij het niet be
staan van goden onaangetast zou blijven (p. 5). Ook moet aandacht 
besteed worden aan de kwestie of en in hoeverre de goden zich in
laten met handelingen der mensen. 

Als bronnen heeft Brouwer uitsluitend directe, d. w. z. uit de 
oudheid afkomstige bronnen geraadpleegd. Behalve wijsgerige au
teurs in engere zin behoren hiertoe ook de dichters, aangezien de
ze voor de ethica vaak van zeer grote betekenis zijn. (p. 7-8). Aan 
deze dichters (Horneros, Hesiodos, Orphische en gnomische dich
ters) wijdt van Limburg Brouwer de Sectio Prima van zijn werk 
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<jp. 8-19). In Sectio II (p. 19-22) behandelt hij de Ionische filosofen; 
in Sectio III de Pythagoreërs en de met hen verwante auteurs (p. 22-
39). Sectio IV(p. 39-44) handelt over de Eleaten, Herakleitos en 
Demokritos, Sectio V (p. 44-56) over Sokrates en de Sofisten, Sec
tio VI (p. 57-85) over Platoon, Sectio VII (p. 85-100) over Aristoteles, 
Sectio VIH (p. 100-130) over de Cynici en de Stoa, Sectio IX (p. 131-
135) over andere, voor de vraagstelling minder belangrijke scho
len ( Kurenai'sche School, Epicuristen e. d. ). Door een algemene 
samenvatting (p. 135-137) wordt het geheel afgesloten. 

Vrij sterke lof zwaait van Limburg Brouwer toe aan de Pytha
goreërs. Het idee van de beloning van het goede en de bestraffing 
van het kwaad is bij hen goed ontwikkeld. Nadruk ligt in hun systeem 
op de liefde van de godheid voor de mens : " . . . . hoc inprimis apud 
eum valebat Deum amare homines quod quidem non ita diserte ab 
aliis antiqui s philosophis affirmatum esse memini" (p. 24-25).3 ' 

Bij de bespreking van Sokrates wil Brouwer zich baseren op 
Xenophoon, die hij voor de kennis van Sokrates van duidelijk meer 
betekenis acht dan Platoon: "In hujus (t.w. Sokrates) placitis traden
dis Xenophontem secutus sum cujus in placitis Socratis major est 
quam Piatonis auctoritas" (p. 47). Platoon legt Sokrates te vaak zijn 
eigen stellingen in de mond " ita ut saepe de rebus occultis et ob-

scunis disputet quas Socrates a Philosophia secluderat et interdum 
magis Sophistarum argutias quam simplicem Socratis rationem 
sequatur" (p.47). Basis van de leer van Sokrates is de "utilitas". 
Het onrecht dient niet alleen gemeden omdat het voor ons zelf scha
delijk i s , maar ook "quoniam aliis obsit, et primum quidem rei 
publicae, deinde amicis" (p.49). Het hoogste goed is "ut quam 
paucissimis egerent" (p.49). Over de onsterfelijkheid van de ziel 
vinden we bij de Xenophontische Sokrates geen duidelijke uitspra
ken. 

Bij de behandeling van Platoon maakt van Limburg Brouwer be
zwaar tegen diens verwerping van de zichtbare wereld. Zij is vol
slagen onbewijsbaar en voorts" ad vanas meditationes et inanes 
hallucinationes virum sapientem traduxit, quorum fructus ad vitae 
communis usum omnino nullius sit" (p. 82). Ook zijn Ideeënleer 
heeft Platoon niet deugdelijk kunnen bewijzen. Bovendien zijn zijn 
uitspraken over de combinatie van schoonheid en rechtvaardigheid 
in zulk een duistere en geheimzinnige taal gesteld, dat zijn leer 
hierover "si ad adulescentes imprudenter habeatur, non omni sit 
periculo vacua" (p. 82). 

Bij Aristoteles is het als een voordeel te beschouwen, dat hij 
de "inutiles disputationes de Ideis et Essentiis" gescheiden heeft 
gehouden van de Ethica (p. 86). Daar tegenover staat dat het ver
band tussen deugd en goddelijke macht bij hem weinig duidelijk 
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wordt (p. 89). 4 ' Ook blijkt weinig van een verhouding van liefde 
tussen goden en mensen (p. 90-91). 5 ' 

Proeve over de Zedelijke Schoonheid der Poezij van Homerus. 

Onmiddellijk na het voltooien van de verhandelingen over de ideeën 
inzake het godsbestuur bij de Griekse wijsgeren besloot van Lim
burg Brouwer hetzelfde thema ook in de Griekse poëzie te onderzoe
ken. Aanvankelijk wilde hij Horneros, Hesiodos en Pindar os in één 
deel behandelen, maar dit voornemen heeft hij niet tot uitvoer ge
bracht, ß ) Nu verscheen apart in 1825 de bespreking van Horneros, 
en in 1826 die van Pindaros. Aan een afzonderlijke studie over He
siodos is hij niet meer toegekomen. 

In het werk over Horneros wijst Brouwer er op dat zijn behande
ling anders moet uitvallen dan in een studie over wijsgeren: "Bij 
den wijsgeer zoeken wij natuurlijk naar een systema of ten minste 
naar lessen: bij den dichter die niet opzettelijk leerdichter i s , zou 
dit eene dwaasheid zijn" (p. 3). Het gaat de dichter er niet op de 
eerste plaats om, als zedemeester op te treden: "zonder bepaald 
doel spreekt het zedelijk gevoel van den waren dichter in zijne 
voortbrengselen: en gelijk de schoonheid der kunst overal in een 
naauw verband staat met zedelijke schoonheid, en zelfs gedeeltelijk 
hiervan afhangt, zoo hebben ook aan haar de meest bewonderde ge
wrochten van het dichterlijk genie een groot deel te danken gehad 
van het vermogen ' t welk zij ten allen tijde op de harten der men
schen hebben uitgeoefend" (p. 3). "Homerus is geen zedemeester 
die zijn gedichten alleen zamenstelt om zijne vermaningen en waar
schuwingen in een bevallig licht voor te dragen, en die zijne situa-
tien alleen daartoe zoo, en niet anders inrigt om zichzelven de ge
legenheid te verschaffen eenige zedespreuken aan den man te brengen: 
hij is de getrouwe waarnemer der menschelijke natuur, maar tevens 
dichter, die dus zijne voorstellingen idealiseert, en die door zijn 
gevoel voor het schoone in de zedelijke en zinnelijke wereld tevens 
als vanzelf geleid wordt tot het geven van eene zedelijke strekking 
aan zijne gedichten" (p.3-4). De wijze, waarop Horneros van de 
zedelijke denkbeelden van zijn tijd gebruik heeft gemaakt, zal op 
de eerste plaats voorwerp van Brouwers onderzoekingen zijn(p. 5). 

Na een schets gegeven te hebben van de Homerische wereld, 
(p. 8) 7 ' gaat hij in op het karakter der Griekse goden bij Home-
ros . Ze zijn uitgebeeld als mensen, die echter krachtiger en" scho
ner zijn dan normale stervelingen. In andere opzichten staan ze 
daarentegen lager, vooral omdat zij het lijden practisch niet ken
nen (p. 15-16). De aan hen onderworpen mensen zien zelden in hen 
iets anders dan toonbeelden van macht en willekeur (cf.p. 15). Hun 
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positie ligt verankerd in het recht van de sterkste (p. 19). 
De reden, dat Horneros de goden, in tegenstelling met verschil

lende moreel hoogstaande mensen zoals bv. Hektoor, niet bijzonder 
verheven afschildert formuleert Brouwer als volgt: " de mensch die 
zoo geheel mensch is als de gevoelige, de voor alle menschelijke 
deugd en grootheid gevoelige Homerus, kan, al bezit hij een genie 
nog driemaal verhevener dan het zijne, zonder onderrigt van God 
zelven wel een Ideaal van menschelijke grootheid maar nooit een 
Ideaal van Goddelijkheid scheppen: en hoe grooter en verhevener 
het eerste i s , hoe meer zich het gemis aan het laatste doet gevoe
len" (p. 34). Ook bij de modernere dichters merken we dat: "Wie is 
er die bij Milton niet liever in de Hel dan in den Hemel is?" (p.34). 
De voornaamste zedelijke taak van de goden (vooral Zeus) bestaat 
in het besturen en uitdelen van goed en kwaad (cf. p. 24 sqq. ). De 
goddelijke voorzienigheid komt vooral in de Odyssee sterk naar vo
ren (p. 25-28). 

Duidelijk neemt van Limburg Brouwer stelling tegen hen, die 
het onderwerp van de Ilias als weinig zedelijk beschouwen (p. 70 sqq. ). 
Het eigenlijke thema van het epos is immers "de edele verontwaar
diging eener verheven ziel tegen de bekrompen inzigten der trotsch-
heid en hebzucht" (p. 70), hetgeen zeer zeker iets zedelijke i s . Het 
hele gedicht is moreel verheffend: "Homerus, dichter der mensche-
lijkheid schildert ons den mensch zooals hij i s , met betrekking tot 
zijn driften en gebreken, maar die driften en gebreken zelve, zoo 
als de gehele mensch zijn geïdealiseerd en veredeld door die hoogen 
dichterlijke kleur, die μ (у.тпс ι ζ 3ελτ t ó νων die in alle de 
meesterstukken der ernstige Grieksche poezij, zoowel als in de on
schatbare overblijfselen der Grieksche beeldhouwkunst doorstraalt" 
(p. 72-73). Steeds treffen we in de karakters der hoofdfiguren zede
lijke elementen aan: "Alle de karakters van de Ilias hebben eene ze
delijke strekking: want alle, ook die lakenswaardig zijn, hebben ee
ne goede zijde, en overal toont de dichter dat hij dit goede waar
deert, en dat het kwade van zelf tot misslagen en ongeluk leidt. " 
(p. 98). 

Ook de Odyssee is helemaal zedelijk: "Het rust op de zuiverste 
zedekunde en de edelste menschelijke gewaarwordingen - Huwelijks
liefde - ouder- en kinderliefde - liefde van den vorst tot zijne onder
danen, gehechtheid en naauwkeurige pligtsbetrachting van den onder
daan jegens den koning, en dat alles in de eenvoudige taal der na
tuur: gevoel, zuiver menschelijk gevoel, schilderachtige beschrij
ving: kunstig plan gemakkelijk en eenvoudig ontwikkeld: nimmer 
vermoeyende verscheidenheid, in een ongedwongen onopgesmukte, 
verheven eenvoudige dichterlijke toon, ziedaar de Odyssee, "(p. 104). 



363 

Odusseus wordt bij Horneros voorgesteld als deugdzaam. Van de 
doortrapte gemeenheid, welke hem soms door de treurspeldichters 
wordt toegeschreven, blijkt niets (cf. p. 104). Zeer edele karakters 
zijn ook Penelope en Nausikaa. Aandacht vestigt Brouwer tenslotte 
op de natuurlijkheid en naiVeteit bij het noemen van bepaalde sexua-
lia: van onwelvoegelijkheid is nooit sprake: de Homerische helden 
"hadden geen andere wet dan de inspraak der natuur en zondigden 
dus niet door deze te volgen" (p. 110). De verhoudingen van Odus
seus met Kalupso en Kirke zijn niet op de eerste plaats zinnelijk. 

Proeve over de Zedelijke Schoonheid der Poezij van Pindarus. 

In Pindaros ' poëzie is volgens van Limburg Brouwer aanwezig 
"het opzettelijk doel, om steeds die voorstelling te kiezen, die naar 
zijne denkbeelden den Goden het waardigste waren; en waar hij ge
noodzaakt is soms van deze regel af te wijken, verontschuldigt' hij 
zich altijd met veel ijver en vraagt als het ware den Goden verge
ving voor hetgeen hij van hen heeft moeten zeggen. " (p. 9 cf. ook 
p. 53). De gezangen van Pindaros zijn geheel godsdienst en zedelijk
heid. Goden en mensen staan verder van elkaar af dan bij Horneros, 
ook treedt bij Pindaros het didaktische meer op de voorgrond. Er 
straalt echter in "alle zijne lessen eene hartelijke menschenliefde, 
en eene ernstige en tevens verstandige wijsgeerige wijze van in
zien in de menschelijke zaken" door (p. 53). De goden worden door 
Pindaros beschouwd als de beloners van het goede en de bestraf
fers van het kwaad (p. 56-57). Nergens echter vertoont zich bij 
Pindaros het geluk van de goeden "zoo rein en zoo verheven als in 
den staat der zielen na de dood; hierin is hij inderdaad verre boven 
de oudere dichters en Homerus verheven" (p. 61). Uitgewerkte ka
rakters van individuele personen vinden we bij Pindaros minder als 
gevolg van het genre. 

Proeve over de Zedelijke Schoonheid der Poezij van Eschylus. 

Ook voor de tragici heeft van Limburg Brouwer het thema der ze
delijke schoonheid behandeld. In 1827 verscheen de bespreking van 
Aischulos. Ze vangt aan met enkele opmerkingen over het ontstaan 
van de tragedie, het verschil in aard met het epos en de lyriek en 
het speciale karakter van de poëzie van Aischulos. ) (p. 1-6). 
Eten worden de zeven bewaarde stukken besproken. 

Bij Prometheus (p. 11-37) handelt Brouwer o.a. over het ongun
stige voorstellen door Aischulos van Zeus. De Griekse beschou
wingswijze kende op dit punt een zeker dualisme: men moest het 
bestaan van de goden en de mysteriën wel aannemen, maar kon 
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zich van de andere kant verregaande critiek veroorloven (p. 17). 
Verder is niet Zeus, maar Prometheus hoofdfiguur van de trage
die. Hij is een godheid, in rang gelijk aan Zeus. De eigenlijke 
besturende macht is het noodlot. Prometheus is door Aischulos 
uiterst gunstig uitgebeeld: in hem treffen wij een hoog ideaal van 
zedelijke grootheid en mensenliefde aan (cf.p. 35). Een waarlijk 
tragische figuur is hij echter niet: daarvoor is hij te groot en te 
verheven: "Hij lijdt alleen om zijne deugd: dat half schuldige en 
half onschuldige, hetwelk Aristoteles zoo teregt in den hoofdper
soon eener tragedie vordert, vinden wij in hem niet" (p.37). 

De Hiketides of Smekelingen (p. 38-55) vormen in de eerste 
plaats een lofzang op Zeus (p. 38 sqq. ). Het wezen van de godheid 
is liefde en weldadigheid. De hele sfeer van het stuk is uiterst 
sympathiek. Niet ongegrond is het bezwaar, dat het eigenlijk 
niet tragisch i s , maar wellicht kwam dit aspect in het derde 
stuk van de trilogie meer naar voren (cf. p. 52). Concrete aan
sporingen op zedelijk gebied zijn niet opgenomen, maar de geest 
van het stuk is a. h.w. "het af schijnsel . . . . van eene edele ziel" 
(p. 54). Als zodanig bezit het waarachtige zedelijke'schoonheid. 

In de Zeven tegen Thebe (p. 56-73) treedt een denkbeeld op, 
dat in de Griekse tragedie vaak voorkomt, namelijk "dat het tra
gische voornamelijk uit het denkbeeld (ontstaat) dat een onver
mijdelijk, steeds voortdurend, en zichzelven als het ware in 
een familie voortplantend ongeluk, uit de eerste misdaad van 
eenen enkelen voorvader ontsproten is"(p.65).Hetzédelijkgevoelvan 
Aischulos komt in sterke mate naar voren in de schildering van 
Amphiareoos (p. 70-71) en Antigone (p. 72). 

In het begin van zijn bespreking van Agamemnoon (p. 73-114) 
zegt Brouwer "Geen treurspel van het Grieksche tooneel heeft 
mij ooit zooveel te denken gegeven, zoo vele en zoo blijvende 
herinneringen verschaft" (p. 76). Dit ondanks eventuele bezwa
ren, als zou de hoofdpersoon te weinig handelend zijn, en de 
stijl - zoals meestal bij Aischulos - wat gezwollen en hoogdra
vend. In de Agamemnoon stelt Aischulos Zeus en het Noodlot 
voor als de bestuurders van ' s mensen lotgevallen (p.78 sqq.). 
Aandacht vraagt Brouwer voor vs. 750-766, waarin het koor ver
zet aantekent tegen de volksopinie, dat steeds op groot geluk 
groot ongeluk moet volgen: ongeluk is altijd gevolg van onrecht
vaardigheid (p. 83-84). Het grondpatroon van het stuk is: Aga
memnoon offert Iphigeneia om over Troje de gerechte straf te 
doen komen, ofschoon hij zelf weet, dat dit offer een misdadig 
bedrijf is (cf.p. 87) - als straf voor deze misdaad komt de wraak 
van Klutaimnestra over hem. In tegenstelling met het koor, dat 
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de oorsprong van Agamemnoons rampen alleen toeschrijft aan de 
tocht tegen Troje en het offeren van Iphigeneia brengt Kassandra 
deze terug tot de rampzalige broedertwist tussen Atreus en Thues-
tes en ziet zij reeds de moord op Klutaimnestra door Orestes 
plaatsgrijpen als wraak voor het doden van Agamemnoon: "Hier 
zien wij tevens hoe de godspraak het eene stuk aan het andere ver
bindt" (p. 95). "Clytemnestra en Egisthus handelen, ieder voor 
zich, uit menschelijke inzigten maar hunne gedachten, hunne be
doelingen, hunne daden, staan in de schoonste harmonie met den 
wil en de bedoelingen van het hoogere godsbestuur, om hetwelk 
zij zich weinig of niet bekommeren" (p. 100). De wijze, waarop 
Aischulos hen heeft voorgesteld is "uitnemend dienstig tot het be
vorderen van het ware zedelijke doel des treurspels: het doelmatig 
wijzigen van de vrees en het medelijden, die in ons worden opge
wekt, bij het aanschouwen van de rampen onzer natuurgenooten" 
(p. 101). Zeer duidelijk blijkt dit ook uit de wijze, waarop Aischulos 
Agamemnoon heeft weergegeven (p. 101 sqq. ). Tenslotte worden 
nog enkele opmerkingen gemaakt over het karakter van Klutaim
nestra voor zover dit niet bepaald is door de denkbeelden aan
gaande God en Godsbestuur (p. 104 sqq. ) en enkele bewijzen gege
ven van Aischulos* gevoeligheid voor menselijkheid en zachte aan
doeningen (p. 109 sqq. ) q ) 

Bij de Choephoroi (p. 115-137) legt van Limburg Brouwer in 
de eerste plaats nadruk op het menselijke karakter van de Griek
se goden. Dit maakt mede verklaarbaar, waarom Apolloon er zo 
op aandrong, dat de moord op Agamemnoon werd gewroken. Een 
minder gelukkige greep acht hij het van Aischulos, dat Orestes, 
behalve dit goddelijk bevel, voor de moedermoord ook nog ande
re motieven aanvoert (p. 125). Minder juist is ook zijn aarzelen 
bij het volvoeren van de daad (p. 128). Zeer goed is de schildering 
van Orestes na de moord. 

Met betrekking tot de Eumeniden (p. 138-168) merkt Brouwer 
naar aanleiding van de ongunstige voorstelling der goden (onder
houd Apolloon-Erinyen) op, dat het in tegenstelling met Pindaros 
niet in de bedoeling van Aischulos heeft gelegen, de goden steeds 
op de waardigste wijze voor te stellen: "naarmate het zijn onder
werp medebragt, waren zijne goden de, dikwijls lakenswaardige, 
volksgodheden der Atheners, en soms zelfs erger: of verhevene, 
edele wezens, zooals wij ze in de schriften der ernstigste wijs
geer en niet verhevener en edeler verlangen zouden. Hij had al
tijd het denkbeeld van een hooger bestuur, van goddelijke gereg-
tigheid voor den geest; maar om de personen die hij tot uitvoer
ders daarvan maakte, bekommerde hij zich minder" (p. 141). Uit 
Aischulos* schildering der Eumeniden blijkt zijn voorliefde voor 
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het schrikwekkende (cf. p. 148,150). Voorts meent Brouwer in het 
conflict Apolloon/Pallas Athene - Eumeniden de tegenstelling 
man-vrouw te zien, waarbij de vrouw het in de Griekse verhou
dingen altijd behoorde af te leggen (p. 157 sqq. ). Echt tragisch is 
het stuk zelden, maar,gezien in verband met de twee andere trage
dies van de Orestie is dit minder hinderlijk (p. 166). 

De Perzen (p. 169-184) tenslotte zijn beslist geen zegezang 
op de overwinning van Athene,wat misschien op het eerste gezicht 
lijkt, maar een werkelijk treurspel. Dit komt vooral tot uiting in 
het optreden van de schim van Dareios: de ramp die de Perzen 
heeft getroffen is een straf voor hun overmoed. De gebeurtenis
sen die hebben plaats gehad waren Dareios weliswaar al geruime 
tijd geleden voorspeld, maar Xerxes heeft door zijn overhaasting 
de uitvoering van het kwaad versneld (p. 177-179). Kuros, die de 
goden had ontzien, was gespaard gebleven (p. 179). Aandacht 
vraagt van Limburg Brouwer voor de gevoelige schildering door 
Aischulos van Atossa (p. 182 sqq. ). 

Proeve over de Zedelijke Schoonheid der Poezij van Sophocles. 

Vijf jaar na de studie over Aischulos is de verhandeling over de 
zedelijke schoonheid van Sophokles uitgekomen, opgedragen aan 
' s schrijvers broer G e r r i t A n n e v a n L i m b u r g B r o u w e r , 
predikant te Schiedam. Blijkens de opdracht was het manuscript 
van het werk al in 1829 voltooid, maar waarschijnlijk ten gevolge 
van de moeilijkheden rondom de revolutie van 1830, waardoor 
Brouwer zijn professoraat in Luik verloor, verscheen het pas in 
1832 in druk. Het vangt aan met een korte inleiding over het le
ven Vein Sophokles en зеп algemene karakterisering van zijn poë
zie (p. 1-8). Vervolgens worden de afzonderlijke tragedies bespro
ken. Toegevoegd is een Naschrift behelzende eenige aanmerkingen 
op eene verhandeling van den Hoogleeraar Welcker te Bonn over 
den Ajax van Sophocles, in het Rhijnsche Museum Derde Jaargang 
Eerste en Tweede Stuk (p. 219-254), waarin Brouwer verzet aan
tekent tegen Welckers bewering, dat er van een bestraffing van 
Aias helemaal geen sprake is , en dat het Sophokles juist de 
grootheid en de verdiensten van Aias heeft willen schetsen. 

Als "ziel" van de Trachiniai (p. 19-28) beschouwt van Lim
burg Brouwer de uitspraak van het orakel van Dodona, dat Hera
kles na zijn terugkomst bij Deianeira óf rust en geluk óf het ein
de van zijn leven zou wachten. Zijn ongeluk staat geheel onder het 
bestuur van Zeus. In zedelijke waarde staat het stuk het minst 
hoog van de bewaarde treurspelen van Sophokles (p. 17),het kan 
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niet het "hoog tragische en zedelijke belang inboezemen dat een 
Ajax of Philoctetes bij ons opwekt" (p. 18). De eigenlijke tragische 
hoofdpersoon is Deianeira " een levendig voorbeeld van den onge-
lukkigen toestand der menschenkinderen, die, zonder doorzigt in 
de toekomst en de bestellingen der goden, vaak haken naar hun 
ongeluk, en door ontijdige en onvoorzigtige bemoeijingen dan het 
zekerst in hun verderf loopen, wanneer zij meenen de beste mid
delen beraamd te hebben om het te ontwijken" (p. 21). Deianeira' s 
zedelijke waarde "is eene der meest uitstekende schoonheden van 
dit treurspel" (p. 22); zij is in hoge mate verstandig en gevoelig, ю ) 

De Oidipous Turannos (p. 29-62) is "eene voorstelling van het 
onzekere en duistere van het lot der menschen in deze wereld met 
gedurige terugwijzing op het onzigtbaar godsbestuur dat zijne be
palingen waar maakt en vervult in weerwil van alle de pogingen der 
menschenkinderen om ze te verijdelen en dat dan het zekerste treft, 
wanneer die verblinde menschenkinderen meenen zich, door eigen 
voorzigtigheid en beleid volkomen te hebben beveiligd. De godheid 
verbergt hun hare bedoelingen niet: zij weten ze en zoeken ze te 
ontwijken, maar juist die pogingen zijn middelen ter vervulling: 
en op hetzelfde oogenblik dat zij meenen alles gewonnen te hebben, 
staan zij, die ziende niet bemerken en hoorende niet verstaan aan 
den rand des afgronds, die één stap verder zich voor hunne ver
bijsterende oogen verschrikkelijk zal openen. Maar tevens deze 
voorbeschikking van het godsbestuur beneemt den mensch niets 
van zijne vrijheid. Laius was niet genoodzaakt de waarschuwing 
van Apollo in den wind te slaan. Edipus werd niet gedwongen den 
grijsaard die hij op weg ontmoette te vermoorden ; en schoon hij 
zelf volkomen onschuldig was aan den eigenlijken vadermoord en 
nog meer aan de bloedschande met zijne moeder, zoo kon toch 
Edipus nooit van vrijer harte zeggen, dat hij ongelukkig geworden 
was, alleen omdat de godheid het gewild had. Wij zien in het geval 
van Edipus zoo als de oude overleveringen het opgeven, en nog 
meer in het treurspel van Sophocles hoe de denkende en gevoelige 
mensch reeds toen gefolterd werd door de schijnbare tegenstrij
digheid tusschen een almagtig albeschikkend godsbestuur en de on
voorwaardelijke vrijheid van den mensche lijken wil" (p. 30-31). Er 
zijn weinig stukken, waar het godsbestuur zo sterk doorwerkt en 
zozeer de ziel en het leven van het geheel uitmaakt als dit. (p. 35). 
Oidipous moeten wij ons voorstellen als "een verheven, grootsch 
en edel karakter, vol gemoed en menschelijkheid, maar hij is te
vens ontzettend hevig en oploopend'^p. 41). Deze laatste eigenschap 
is door Sophokles opzettelijk nader uitgewerkt. Tegenover Oidipous 
staat Kreoon "een van die koele egoi'sten die zich niet spoedig ver
toornen, die zelfs schijnen redelijk en bezadigd te zijn, maar die, 
eenmaal hunne kans gereed ziende, den aangedane hoon met woe-
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ker betalen" (p. 57). Over de houding van het koor jegens Oidipous 
merkt Brouwer op: "de rei is als een beschermengel die hem waar
schuwt in zijne afdwalingen en die hem beklaagt in zijn ongeluk" 
(p.59). 

De sfeer van Oidipous te Kolonos i1 ) (p. 63-97) is er een van 
"zachte teedere gewaarwordingen'', "stille weemoedigheid", "zach
te melancholie" (p. 63). Het stuk is zeker geen staatkundige alle
gorie, al bezit het talrijke elementen, die de Atheners aangenaam 
hebben moeten treffen. Een duidelijk licht laat Sophokles vallen 
op Oidipous' ellende en hulpeloosheid, vooral vergeleken bij zijn 
vroegere grootheid (p. 68-69). Hiernaast echter treden de zach
tere aandoeningen naar voren, bijvoorbeeld waar Oidipous zijn 
dankbaarheid toont voor de liefderijke zorg van zijn dochters (p. 70'). 
Ook wordt duidelijk gesuggereerd, dat Oidipous eens uit zijn lij
den verlost zal worden en zijn vijanden - waaronder op de eerste 
plaats zijn eigen zoons - hun straf niet zullen ontgaan (p.71 sqq.). 
Een bijzonder tragische rol speelt hierbij Poluneikes (p. 80-81). 
Ten aanzien van de dood van Oidipous vraagt van Limburg Brou
wer zich af, of een kleine suggestie van het leven hiernamaals 
niet zinvol zou zijn geweest (p. 87-88). Tenslotte wijdt hij enige 
woorden aan Theseus en Antigone (p. 93 sqq. ). De laatste is ook 
hier zedelijk zeer schoon; minder betekenis daarentegen heeft het krat 

In. Antigóne (p. 98-131) vestigt Brouwer, na een over
zicht van de inhoud gegeven te hebben, allereerst de aandacht op 
Kreoon. Deze is veel ongunstiger voorgesteld dan in de twee voor
afgaande stukken, maar geen dwingeland tout court: hij tracht zijn 
goddeloosheid een schijn van godsdienstigheid te geven. Met op
zet heeft Sophokles hem als zedemeester voorgesteld. Zijn karak
ter is laag, bepaald door geldzucht en eigenbelang en in de grond 
van de zaak laf (p. 1.03.sqq.). Het koor staat, in tegenstelling met 
andere stukken, aan de zijde van de overweldiger; dit om de situa
tie van Antigone tragischer te maken. Bij Antigone is de grond
slag van haar karakter zelfopoffering, een in de Griekse tragedie, 
voor zover wij haar kennen, zeldzaam verschijnsel (p. 114 sqq. ). 
Behalve door plichtsgevoel wordt zij ook door liefde en medege
voel gedreven. Haar liefde voor Haimoon is meer dan een onno
dig bijvoegsel: "zij staat in het naauwste verband met de straf 
welke Creon lijden moet" (p. 129). De bezwaren, die Brouwer in 
zijn dissertatie tegen de voorstelling van Kreoons ongeluk had 
ontwikkeld, heeft hij nu laten vallen (p. 130 noot). 

Bij de bespreking van Aias (p. 132-153) zegt van Limburg 
Brouwer van de figuur van Aias: "Alles is in dezen man groot, 
sterk en hevig" (p. 139). Naast hem staat de tere en edele Тек-
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messa. Sophokles heeft waarschijnlijk hier de Hektoor-Andromache-
episode uit de Ilias nagevolgd, maar blijft, uit zedelijk oogpunt ge
zien, daar bij achter, omdat Hektoor een veel edeler figuur is dan 
Aias. Bovendien is de entourage bij Horneros ook in andere opzich
ten veel gunstiger: Hektoor verdedigt zijn vaderland, Andromache 
is zijn wettige vrouw (cf. p. 144). Een bruut is Aias zeker niet; hij 
koestert oprechte liefde voor Tekmessa, zijn ouders en zijn zoon 
(p. 145). De strafmaatregel van Pallas Athene heeft als grote zedelij
ke waarde de beteugeling van de υ 3p t ς (cf. p. 148 sqq. ). Aias? gro
te tegenspeler Odusseus wordt door Sophokles als een godvruchtig 
man voorgesteld (p. 150 sqq. ). 

In Philoktetes (p. 154-176) valt de grote geestkracht, en onbuig
zaamheid van de titelheld op (p. 157 sqq. ), hetgeen echter niet bete
kent, dat hij geen zachtere gevoelens kent (p. 163 sqq.). In navolging 
van Winckelmann 12 ) beschouwt Brouwer hem bij de pijnaanval, die 
hem treft als hij scheep zal gaan (vs. 730 sqq. ) als een volmaakte te
genhanger van Laokoöon (p. 161). Tegenover Philoktetes staat het ede
le karakter van Neoptolemos "hetgeen de grootste levendigheid geeft 
aan de handeling van dit allereenvoudigste onderwerp, en daarbij het 
tragische van den toestand des hoofdpersoons op de treffenste wijze 
versterkt, tevens een der eerste en meest uitstekende zedelijke schoon
heden van dit stuk" (p. 166). Ook de koren verhogen de tragische en 
zedelijke schoonheid van het werk in hoge mate. Het ingrijpen van 
het godsbestuur is gekristalliseerd in Herakles als deus ex machina. 
In dit stuk is deze bijzonder op zijn plaats, gezien de onverzettelijk
heid van Philoktetes (p. 173). De ontknoping die Herakles brengt, is 
"heerlijk en godewaardig" en geeft "aan alles eenen zin . . . . rijk aan 
leering en overdenking voor den kortzigtigen en vaak eigenwijzen 
sterveling" (p. 175). 

Bij Elektra (p. 177-218) wijst van Limburg Brouwer op het ver
schil in behandeling der stof tussen Aischulos, Sophokles, en Euripi
des. Bij Sophokles moet Orestes primair gezien worden als de uit
voerder van het goddelijk bevel. In Elektra heeft Sophokles "alle de 
menschelijke hartstogten welke een sterk en krachtig wezen uit de 
heldeneeuwen gevoelen moest, op het levendigst voorgesteld" (p. 189). 
Zij is "de groothartige, stoute, onverzettelijke vorstin, die hare ei
gene waarde en die van haar koninklijk geslacht kent: maar tevens is 
zij de edelaardige, vaderlandslievende dochter, de teeder beminnen
de zorgzame zuster, de gevoelige, voor alle de hevigheid der harts
togten vatbare vrouw" (p. 197). Wellicht kan haar haat jegens Klutaim-
nestra naar onze smaak te ver gaan maar dan dient men toch ook te 
bedenken" dat die denkbeelden van wedervergelding, van herstelling 
van het wettig gezag, van bloedwraak en vooral ook van de meerder-
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waarde van de man boven de vrouw van oneindig meer gewigt wa
ren voor de Atheners dan voor ons" (p. 209). 

Proeve over de Zedelijke Schoonheid der Poëzij van Euripides. 

De reeks Proeven over Zedelijke Schoonheid wordt door van Lim
burg Brouwer in 1833 afgesloten met de verhandeling over Euripi
des, 13 ) opgedragen aan Jan ten Brink. In de Inleiding zegt Brou
wer, dat Euripides ten aanzien van de zedelijke schoonheid duide
lijk minder mogelijkheden biedt aan Aischulos of Sophokles. Vaak 
wordt hij om zijn wijsheid en zedespreuken boven de andere treur-
speldichters gewaardeerd, maar volgens Brouwer "verdient hij 
juist daarom minder lof als treurspeldichter omdat hij te veel wijs
geer was en zedeleeraar en dat juist die op zichzelve schoone les
sen en spreuken die om strijd door oudere of latere schrijvers 
zijn geroemd en overgeschreven geworden, en welke nog heden zoo 
menig bewonderaar der oude letterkunde in den mond heeft, een 
wezenlijk nadeel toebrengen aan de ware zedelijke schoonheid zij
ner gedichten" (p. 6-7). 1 4 ) Zoals Winckelmann in de Griekse 
beeldhouwkunst drie tijdperken onderscheidt, een van opkomst, 
een van hoogste bloei en een van neergang, 15 ) zo kan ook bij 
de tragedie een dergelijke indeling worden gemaakt, waarbij Ai
schulos de opkomst, Sophokles de bloei en Euripides de neergang 
vertegenwoordigt (p. 7-8). "Zijne karakters zijn meestal even 
verre verwijderd van de waardigheid van die van Sophocles als 
deze van de ruwheid van Eschylus" (p. 8). Het ontbreken van kracht 
heeft tot gevolg dat de zachtheid en tederheid bij hem vaak verwor
den tot lafheid en verwijfdheid, hetgeen zowel in de stijl, het rit
me van de koren als in de karaktertekening te constateren valt (p.8). 

Na deze algemene karakterisering van Euripides' werk geeft 
Brouwer een overzicht van het leven van de dichter, hierbij wij
zend op de invloed van de rhetorische opvoeding die Euripides 
heeft gehad en die in zijn stukken sterk voelbaar is: "De stukken 
van Euripides z i jn . . . . nooit regt verstaanbaar dan voor hem, die 
behalve het Atheensch treurtooneel ook de scholen der redenaars 
en de reeds toen tot ijdelen woordenpraal en muggenzifterijen o-
verhellende spraakzaamheid der Atheensche regtsbezorgers heeft 
leeren kennen" (p. 16). Euripides voelt zich ook geheel boven de 
volksoverleveringen omtrent de goden verheven en poogt, zoals 
vele van zijn wijsgerige tijdgenoten "om der geheele godsdienst
leer, door eene nieuwe uitlegging der vaak kinderachtige volks
verhalen, eene andere beteekenis en rigting te geven en alzoo 
(want anders was het niet) hunnen geloovigen medeburgeren voor 
de goden welke zij hun ontnamen, zinnebeeldige voorstellingen 
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van natuurkrachten en aandoeningen in de plaats te geven" (p. 17). 
Van Limburg Brouwer heeft niet alle bewaarde stukken van 

Euripides behandeld. Hij begint met Alkestis (p. 22-43), dan vol
gen Medeia (p. 44-72), Herakles (p. 73-98), Phoinissai (p. 99-121), 
Hippolutos (p. 122-173) en Iphigeneia in Aulis (p. 174:209). In een 
slothoofdstuk worden algemene aanmerkingen gemaakt over de 
verdere stukken (p. 210-242). 

In Alkestis heeft Euripides niet zozeer "door den dood van 
Alcestis de vrees en het medelijden zijner toeschouwers willen 
opwekken, noch zelfs hunne bewondering voor hare grootmoedige 
zelfopoffering als wel, door de voorstelling van de beloning der 
gastvrijheid, deze deugd willen aanprijzen" (p. 32). De strekking 
van het stuk is dus in hoge mate zedelijk, maar niet tragisch 
(cf. p. 40-41). 

Medeia wordt door Brouwer als een van de beste stukken van 
Euripides beschouwd. Het tragische van de Medeiafiguur ziet hij 
vooral "in de voorstelling van de verschrikkelijkste afwijkingen 
van het menschelijk hart, ontstaan uit de bron harer edelste ge-
nietingen,van het verscheuren van alle banden der menschelijkheid, 
als een gevolg van de zachtste en teederste aandoening, die ooit 
een' menschelijken boezem verwarmde, van den doodelijken haat 
tengevolge van het miskennen der reinste liefde"(p. 48). De bij
zonder onsympathieke voorstelling door Euripides van lasoon 
(p. 52-54) doet ons een sterk tegengif aan de hand tegen de, anders 
te vreselijke, indruk, die Medeia op ons zou maken, (p. 54-55). 
Het godsbestuur is niet rechtstreeks ter versterking van de t ra
gische indruk of zedelijke schoonheid van het geheel in dit drama 
werkzaam (p. 68-69). Min of meer in de plaats hiervan treedt het 
koor, dat soms wenken geeft "als men anders van hooger hand 
verwachten zou" (p. 70). In dit verband is vooral belangrijk vs. 
627 sqq., waar de enige terugwijzing op het godsbestuur in het 
stuk wordt aangetroffen; Aphrodite is de oorzaak van alles: zij 
bepaalt of een mens gelukkig of ongelukkig zal worden (p. 71). 

Ook Herakles acht Brouwer een der meest prominente stukken 
van Euripides, ofschoon het in toon veel van de andere verschilt, 
vooral door de schildering der karakters van Megara, "een der 
edelste karakters van het Grieksche treurtoneel" (p. 78), Herakles 
en Theseus (p. 78-85). We krijgen enigszins de indruk, dat Euri
pides behagen schept in het feit, dat het lijden van Herakles en
kel veroorzaakt wordt door een volstrekt willekeurige straf- en 
wraakoefening van Hera (cf. p. 94 sqq. ). Voorts wordt door de 
vss. 1341-1346 1 6 ) de zedelijke indruk van het stuk eigenlijk 
fundamenteel op losse schroeven gezet. In de hele inrichting van 
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het stuk laat Euripides de goden hun 'tnenselijk" karakter houden -
de wraakoefening van Hera is alleen hierdoor te verklaren - , maar 
door bovenstaande verzen - hoe juist en verheven op zichzelf ook 
van inhoud - geeft hij juist het ongerijmde en onwaardige van de
ze opvatting aan. (p. 97-98). 

Tegen de Phoinissai heeft Brouwer nogal wat bezwaren. De 
zelfopoffering van Menoikeus is onbevredigend uitgebeeld (p. 106-
107). Tegen de eenheid is in het stuk "grovelijk" gezondigd, ook 
in de uitbeelding der karakters, bv. bij Kreoon en Antigone (p. 113-
117). Treffende passages zijn de verzoeningspoging van lokaste, 
die niet beseft, dat de vloek van Oidipous over zijn beide zoons 

reeds in hen vervuld is (vooral 455-471), haar wanhoop bij het 
vernemen van de gevolgen van hun onverzoenlijke veete (1270 sqq. ) 
en haar mislukte poging om de dubbele broedermoord te verhinde
ren (1436 sqq. ). Ook acht Brouwer het een positief punt dat Euri
pides duidelijk de rechtvaardigheid van de zaak van Poluneikes 
heeft laten uitkomen, zonder hem echter als geheel onschuldig 
voor te stellen (cf. p. 118). 

Bij Hippolutos vestigt Brouwer er de aandacht op, dat men, 
om de tragedie en speciaal de figuur van Phaidra goed te begrij
pen, zich moet realiseren dat Aphrodite is "de godin der woeste 
ontembare natuurdrift, die de rede overweldigt, het geweten doet 
verstommen en den ongelukkigen sterveling, ook den edelsten en 
wijsten, tot een misdadiger maakt, om één oogenblik de dienst
knecht te zijn van eene voor het geslacht noodzakelijke, maar voor 
het individu dikwijls verderfelijke en nimmer bevredigende na
tuurwet" (p. 124). Bijzonder is het in Euripides te prijzen, dat hij 
Hippolutos heeft voorgesteld als "een verachter van Aphrodite,en 
als opgeblazen door hoogmoedige verheffing van zijne eigene deugd. 
Hierdoor verkrijgt hij dat door Aristoteles zoo met regt in 
eenen tragischen hoofdpersoon gevorderde, gedeeltelijk schuldige, 
gedeeltelijk onschuldige karakter, waarvan Sophocles vooral de 
waarde zoo wel kende, en waarvan Homerus het eerste voorbeeld 
gegeven heeft in zijnen hoogst tragischen Achilles" (p. 136-137). 
Tevens wordt zo aan de wraakoefening van Aphrodite veel van het 
hatelijke ontnomen. Zeer sterk tot uiting komt in Hippolutos het 
vermogen van Euripides om hartstocht ( τιάθο ζ ) af te schil
deren, vooral bij de uitbeelding van Phaidra (p. 153 sqq. ). Tot 
slot vergelijkt Brouwer Hippolutos met Phèdre van Racine (p. 161 
sqq. ). Ten aanzien van de zedelijke schoonheid blijft het Franse 
treurspel ver bij dat van Euripides achter. De belangrijkste oor
zaken hiervan zijn de invoeging door Racine van een liefde van 
Hippolutos voor Aricia, waardoor de gehele Hippolutosfiguur 
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wordt gedenatureerd (p. 162,164), de aarzeling van Phaidra, of zij 
Hippolutos zal beschuldigen en vooral het feit, dat zij hem zelf een 
liefdesverklaring doet (p. 167-170). 

Iphigeneia in Aulis staat in het teken van het godsbestuur. 
Naar aanleiding hiervan merkt Brouwer op : " Wij leeren hier 
de bedoelingen van het godsbestuur kennen, en,terwijl ons de eisch 
der hoogere magt wordt bekend gemaakt, vernemen wij tevens dat, 
hoezeer dezelve ook onoverkomelijke hinderpalen schijne te vinden 
in hetgeen men zou kunnen verwachten van de gezindheid der ster
velingen, het echter des niettemin reeds vast bepaald i s , dat aan 
dien eisch zal voldaan worden, zonder dat daartoe echter eenige 
andere middelen worden aangewend dan diezelfde gezindheid en dat 
zelfde karakter der handelende personen, welke, in de gegevene 
omstandigheden, naar hunnen aanleg niet anders kunnende handelen, 
die noodzakelijke uitkomst te weeg brengen,welke ook hier weder, 
van voren beschouwd, enkel als een willekeurig besluit der godheid 
of als eene den menschelijken wil dwingende of overweldigende 
noodlottigheid voorkomt" (p. 182-183). Deze situatie lèverions 
"het schoone,regt tragische tafereel" (p. 183) op van de opoffering 
van een onschuldig leven aan de wil van de godheid. Het harde hier
van wordt op tijd door de godheid gecorrigeerd " zonder dat daar
om eene volkomene herstelling en vergoeding den tragischen indruk 
van het geheel vermindert" (p. 183-184). Voorts dient het stuk te 
worden geprezen om"de natuurlijke en eenvoudige uitdrukking van 
de zachtste en edelste gewaarwordingen, zowel als de voortreffe
lijkste schildering van aandoeningen en hartstogten" (p. 195). In 
dit opzicht steekt het gunstig af bij de Iphigénie van Racine (p. 196 
sqq. ). Tot slot bestrijdt Brouwer de kritiek van Aristoteles op de 
Iphigeneiafiguur, dat zij in het begin van het stuk een onnozel meis
je i s , en naderhand een heldin (p.200 sqq.). 

De algemeene aanmerkingen over de andere treurspelen van 
Euripides beginnen met een samenvattend oordeel: "Eene natuur
lijke schildering van hartstogten en aandoeningen, voorstellingen, 
die door zedelijke en tragische schoonheden uitmunten, vereenigen 
zich vaak met ongepaste spreuken en pleitgedingen. Eene 
gepaste aanwending van de denkbeelden aangaande het godsbestuur, 
vooral tot verhooging van de tragische schoonheid zijner stukken, 
vindt men soms naast eene dien indruk geheel vernietigende wijs-
geerige verklaring of zelfs afkeuring van het algemeen aangeno
men volksgeloof" (p. 210-211). Aan de nog niet behandelde treur
spelen wordt dit dan in het kort aangetoond. Brouwer wijst er daar
bij nog op, dat Euripides zijn wijsgerige uitweidingen vaak legt in 
de mond van mensen, die zulks helemaal niet past (p. 233). 
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Verhandeling over het Nationaal Tooneel. 

De toestand van het Nederlandse toneel na het herstel van de onaf
hankelijkheid in 1813 was - net zo min trouwens als daarvoor -
bijzonder florissant. Wat er in Amsterdam, Rotterdam of den 
Haag op de planken werd gebracht, waren hoofdzakelijk buitenland
se stukken van minder gehalte: melodrama' s van G u i l b e r t de 
P i x é r é c o u r t 1 7 ) en zijn navolgers en sentimentele familie
drama* s van K o t z e b u e en Iff l a n d i ö ) . Verzet tegen deze 
toestand werd o.a. aangetekend door het maandschrift De Tooneel-
kijker (1815-1819), dat als remedie o. m. aanbeval het meer doen 
spelen van oorspronkelijk Nederlandse stukken. 19) In 1817 pu
bliceerde M . S i e g e n b e e k in de Recensent ook der Recensenten 
een artikel: Over de middelen ter vorming van een nationaal Neder-
landsch tooneel, waarin o. a. werd aangedrongen op het stichten 
van een "kweekschool voor tooneelspelers" 2 0 ) en op het regel
matig doen uitschrijven van een prijsvraag voor een "Treurspel 
over een onderwerp uit de Vaderlandsche Geschiedenis en een blij
spel tot de nationale zeden en gebruiken betrekkelijk". In deze si
tuatie is ook de in 1820 uitgeschreven prijsvraag van de Holland-
sche Maatschappij voor kunsten en Fraaije Letteren begrijpelijk. 
De vraagstelling luidde: "Bezitten de Nederlanden een Nationaal 
Tooneel met betrekking tot het Treurspel? Zoo ja, welk is des-
zelfs karakter? Zoo neen, welke zijn de beste middelen om het te 
doen ontstaan? Is het in het laatste geval noodzakelijk eene reeds 
bestaande school te volgen, en welke redenen zouden eene keus 
hierin moeten bepalen?" Op deze vragen heeft van Limburg Brou
wer een uitgebreid antwoord ingezonden, waaraan de uitgeloofde 
gouden erepenning werd verleend. 

Na te hebben opgemerkt, dat het bezit van treur- en blijspe
len een exclusief kenmerk ís van een reeds meer beschaafde sa-
menleving, vraagt Brouwer zich af: "Wat is een nationaal tooneel 
met betrekking tot het treurspel?" (cf. p. 9). De term "nationaal 
toneel" kan men z. i. op twee manieren verstaan. Vooreerst kan 
het betekenen "Volledig oorspronkelijk toneel", zoals het in Grie
kenland, Spanje en Engeland is ontstaan. Verder kan het beteke
nen "toneel, dat elementen uit andere scholen op oorspronkelijke 
wijze heeft verwerkt", zoals dat in Frankrijk is gebeurd. Voor 
Nederland acht Brouwer het * t beste van de tweede betekenis uit 
te gaan. Wanneer het namelijk zou blijken, dat Nederland geen 
nationaal toneel bezit, is het dan altijd mogelijk er een te schep
pen (cf. p. 12). 

Om nu een antwoord te geven op de vraag, of Nederland een 
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nationaal toneel bezit, laat Brouwer een historisch overzicht vol
gen van de in Nederland geschreven treurspelen (p. 16 sqq. ), 2 1 ' 
Zijn conclusie luidt, dat de introductie van het franse classicis
me in het algemeen een funeste verstarrende invloed op het natio
nale karakter van ons treurspel heeft gehad. Gevolg hiervan i s , dat 
Nederland op het ogenblik geen nationaal toneel in de eigenlijke 
zin des woords kent (p. 74). Als het ' t ooit gehad heeft, moet dat 
in de tijd van Vondel zijn geweest. In later tijd hebben van Mer
ken, Bilderdijk en Wiselius verdienstelijke dingen tot stand ge
bracht, maar zij hebben geen duurzaam nationaal toneel kunnen 
scheppen (p. 74-76). 

Naar aanleiding van de vraag hoe een dergelijk toneel zou 
kunnen ontstaan noemt Brouwer eerst enige practische punten. 
Er moet in de natie een duidelijk verlangen naar een nationaal 
toneel groeien. Een stimulerende invloed zou hier bij kunnen uit
gaan van de reeds bestaande vaste schouwburg in een cultureel 
centrum als Amsterdam, (p. 77). Dichters moeten worden aange
moedigd door het uitschrijven van prijsvragen en door ze een 
aandeel te geven in de recette der door hen vervaardigde stukken 
(p. 81-82). Voor een betere vorming van acteurs en actrices is 
de oprichting van een toneelschool gewenst (p. 84-85). Ook dient 
het sociale aanzien der toneelspelers te stijgen, waarbij het nut
tig zou zijn dat "fatsoenlijke en aanzienlijke lieden, ieder voor 
zich, zich beijverden om zulke Acteurs, die door hunne talenten 
en hun geregeld zedelijk gedrag uitmuntten, te ontvangen en met 
hen als vrienden en bekenden om te gaan" (p. 86-87). Voorts moet 
de toneeldichter "zooveel mogelijk met het tooneel en de tooneel-
spelers in betrekking staan: hij kan zonder kennis van het tooneel 
nooit eene aanmerkelijke hoogte in zijne kunst bereiken" (p. 88). 
Ook zou een figuur gewenst zijn, die een soortgelijke ròl ver
vult als in Hamburg Lessing met zijn Hamburgische Dramatur
gie (p.90). 

Vervolgens spreekt Brouwer over de stukken zelf. Na ge
constateerd te hebben, dat een strikt oorspronkelijk treurspel 
bij ons onmogelijk i s , maar dat alleen dat mag worden nagevolgd, 
wat met onze aard overeenstemt (p. 93-94) geeft hij als omschrij
ving van een treurspel "een ernstig dramatisch dichtstuk, *t welk 
in eene belangrijke gebeurtenis het menschelijk lijden voorstelt 
met het oogmerk om ons medelijden met anderen en het bewust
zijn van onze eigen afhankelijkheid van diergelijke of andere on
gelukken doelmatig te wijzigen" (p. 95). 2 2 ) In een treurspel 
wordt het leven op een verheven plan voorgesteld: de personen 
dienen dus van hogere stand te zijn en hun karakter moet in deug-
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den en ondeugden gro ter zijn dan in het dagelijks leven. Noodzake
lijk is ook een verheven poëtische voorstelling: "dus geen bloot na
volgen van die voorwerpen, geen natuurlijk schi lderen, maar een 
verhevener poëtische voorstell ing" (p. 96). Het verhaal is van se
cundair belang. Aangezien het t reurspe l een "dichtstuk" i s , die
nen we niet terug te schrikken voor "dichterlijke uitdrukking, voor 
dichterlijke voorstell ing van toestanden, voor verandering van 
maat en toon, naar den aa rd des onderwerps, voor alexandrijnen 
of l ierzangen" (p. 100-101). Voorts is eenheid van onderwerp no
dig: men vermijde taferelen, die met het geheel geen samenhang 
vertonen. Ook met betrekking tot plaats en tijd, alsmede tot de 
stijl betrachte men eenheid: men mag in een t reurspe l niet op een 
gegeven moment tot de toon van de comedie vervallen (cf. p . 101-
102). De stof kieze men uit de vaderlandse geschiedenis(p. 111-
114). 

Hierna behandelt Brouwer de vragen "Kan in ons nationaal 
t reurspe l de tragedie een dichtstuk zijn?" en "Kan ons t reurspel 
hoofdzakelijk dienen tot de opwekking van het t ragische gevoel?". 
De ee r s t e v raag wordt bevestigend beantwoord. Niet iedere toe
schouwer zal a l les p rec ies kunnen ontleden en waarderen , maar 
dat is niet nodig: "dat zij een gevoelig hart en gezond oordeel mee
brengen en ik ben tevreden" (p. 117). Zij zullen van de schoonheid 
altijd ie ts voelen. Is de tragedie niet als dichtstuk opgezet, dan 
voelen ze nie ts . Men geve voorts bij de tragedie niet toe aan "het 
ongelukkig denkbeeld van natuurlijkheid in de poëzij en in de de
clamat ie" (p. 117). Het t ragisch gevoel zal in Nederland een zeer 
goede voedingsbodem v i n d e n ! " . . . . wie is het , die onder alle vol
ken van Europa meer gevoel heeft voor medelijden dan de Neder
landers? Wie is e r , die gewilliger, r i jkeli jker en kiescher geeft 
dan hij? neen, indien e r eene aandoening in ons door het t r e u r 
spel moet opgewekt worden, ' t zal niet de e e r , niet de liefde, 
maar het t ragisch gevoel zijn" (p. 120). 

Tot slot volgt nog de v raag , waarop het Nederlands natio
naal t reurspe l zich inspi reren moet. Op dit punt komt van Lim
burg Brouwer tot de conclusie, dat het beste de Grieken kunnen 
worden nagevolgd. Zij hebben het wezen van het t ragische het 
best begrepen (p. 156). Bij de pract ische uitwerking vervange men 
het noodlot door het onontkoombaar en onnaspeurlijk raadsbeslui t 
des Allerhoogsten. Het geluk van de boze, het ongeluk van de 
rechtvaardige , de hoop op een ander leven kunnen een ri jke bron 
zijn van t ragisch gevoel, waarbij tevens het zedelijk doel naar 
voren komt (p. 159). Wanneer Middeleeuwse stof behandeld wordt, 
kan men goed gebruik maken "van overleveringen, voorgevoelens 
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voorspellingen, ja zelfs van geestverschijnselen" (p. 163). Dat we 
aan dat soort dingen niet meer geloven, is geen bezwaar, want de 
Grieken deden dat aan hun mythologie ook niet. Behalve de voorspel
lingen kunnen we ook de vervloekingen ("Ik zal u bezoeken tot in 
het derde en vierde geslacht") overnemen (cf. p. 166). Eveneens 
kan het koor gehandhaafd blijven (p. 171). Hiermee wordt het stuk 
verdeeld, zodat de willekeurige indeling in vijf bedrijven kan ver
vallen. Voor de karaktertekening tenslotte kan men het best te ra
de gaan bij Sophokles en Shakespeare, (p. 176). 

Histoire de la Civilisation Morale et Religieuse des Grecs. 

Als tweede grote thema van wetenschappelijk onderzoek noemde 
Brouwer in de voorrede van de Gedachten over het verband tusschen 
de godsdienstige en zedelijke beschaving der Egyptenaren p. Vi
vili de ideeën der oude volkeren over de betrekkingen tussen God 
en mensen en de invloed hiervan op hun beschaving. Oorspronke
lijk had hij dit voor alle volken - ook de moderne - willen nagaan 
(Hist. Civ.-Mor. ΠΙ p. 2). Naderhand zag hij in, dat dit voor één 
man te veel werk was, en heeft hij zijn aandacht beperkt tot de 
oude volkeren. Als eerste publicatie in het kader van dit plan ver
schenen in 1828 bij P. Meyer Warnars in Amsterdam bovengenoem
de Gedachten over het verband tusschen de godsdienstige en zede
lijke beschaving der Egyptenaren. In 1833 kwam in aansluiting 
hierop uit bij W.van Boekeren te Groningen het eerste deel van de 
Histoire de la Civilisation Morale et Religieuse des Grecs. Op 
dit eerste deel zijn nog zeven andere gevolgd; het laatste verscheen 
in 1842. Het werk is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands -
tegelijkertijd is er echter een franse vertaling van gemaakt, wel
ke alleen is gepubliceerd "pour trouver le plus grand nombre pos
sible de lecteurs" (Avertissement voor het eerste deel). In een 
korte Introduction op deel I (p. 1-6) geeft Brouwer aan, dat hij 
bij zijn onderzoek op drie dingen vooral steeds wil letten: a. het 
zedelijk karakter van de Grieken, zoals zich dat onder diverse 
omstandigheden heeft ontwikkeld; b. de ideeën van de Grieken 
omtrent hun goden - hun godsdienst; с de invloed van de gods
dienst op de zeden(p.2-3). "Pour bien suivre la marche de la ci
vilisation morale et religieuse des Grecs; et surtout pour saisir 
l'origine de leurs institutions" (p.3)is de heroi'sche tijd in de 
eerste twee delen apart behandeld. 23 ) De delen 3 t/m 8 omvat
ten de na-Homerische tijd. 24 ) Nadrukkelijk distancieert Brou
wer zich van iedere zucht tot systematisering: "J 'a i tâché de me 
préserver de tout esprit de système" (p. 5). Om een indruk te 
geven van de opbouw van het werk moge een beknopt inhoudsover-
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zicht volgen. 
Tòme I Chapitre I Aardrijkskundige situatie van Griekenland 

(p.7-55), Ch.II De oudste bevolking (p. 56-102), Ch. III 
Hun zeden - het recht van de s terks te (p. 103-144), Ch. 
IV Positie van de vrouw (p. 145-180), Ch. V Het Griekse 
volkskarakter (p. 181-227), Ch. VI Tradi t ies omtrent 
de belangrijkste heroën en wetgevers (Prometheus, Pe-
lasgos e. d. ) - colleges van dit soort personen (Koureten, 
Cyclopen) (p. 228-273), Ch. VII Vervolg hierop - de zie
n e r s - hun karakter en invloed (p. 274-325), Ch. VIII . 
Enkele der voornaamste z ieners en zangers (Mousaios, 
Orpheus)(p. 326-367). 

Tome II Ch. IX De oorsprong van de Griekse mythologie - van 
waar kunnen ontleningen hebben plaats gehad (p. 1-37), 
Ch. X Beschouwingswijze van de natuurverschijnselen 

door de Grieken - hun verer ing hiervoor - personifica
t ies (p. 38-122), Ch. XI Personificaties van toestanden, 
gevoelsuitingen of geestelijke vermogens (de "mytholo
gie morale") (p. 123-161), Ch.XII "Persoonlijke" goden 
uit de twee ee r s t e perioden der hemelse heerschappij 
(Ouranos - Kronos) (p. 162-220), Ch.XIII De Olympi
sche goden: Zeus , Hera , Poseidoon, Hades, Persepho
ne , Hekate (p. 221-288), Ch.XIV Demeter , Hestia, 
Hephaistos, Pallas Athene (p. 289-323), Ch.XVApol-
loon, de Muzen, Ar temis , He rmes , Ares (p. 324-382), 
Ch.XVIBakchos, Herakles (p. 383-410), Ch. XVII Al
gemene eigenschappen der goden - de plaats van het 
noodlot - de goddelijke rechtvaardigheid (p. 411-478), 
Ch. VIII Ideeën der oudste Grieken omtrent een leven 
hiernamaals (p. 479-509), Ch. XIX De plichten van de 
mensen ten opzichte van de goden - het gedrag van de 
goden tegenover de mensen - oorzaken van het afhanke-
lijkheidsgevoel t .a.v. de goden - offers - ri tuele re in i 
ging (p. 510-547), Ch. XX Invloed van de godsdienstige 
op de zedelijke beschaving, zowel in gunstig als ongun
stig opzicht (p. 548-580). 

Tome III Ch. I Overzicht van de Griekse geschiedenis tot aan 
Alexander de Grote (p. 9-49), Ch. II Verhouding tussen 
de verschil lende Griekse staten (p. 50-99), Ch.III De 
inwendige staatkundige toestand van Sparta (p. 100-
137), Ch. IV (p. 138-197) Hetzelfde voor Athene, Ch. 
V Voortzetting van Ch. IV (p. 198-232), Ch. VI Catego-
r iën van mensen "qui étoient placés hors de la commu-
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nauté de droits et d' obligations civiques" ni. de tyran-
nen en de slaven (p. 233-271). 

Tome IV Ch. VII Schets van de zeden der Grieken in hun huiselijk 
leven (p. 1-79), Ch.VIII Positie van de vrouw (p. 80-173), 
Ch. IX De Hetaeren (p. 174-223), Ch. X Homosexualiteit 
en knapenliefde (p. 224-275), Ch.XI Het Griekse volks
karakter, voor zover dit niet duidelijk gevormd werd 
door invloeden van buitenaf - vooral op intellectueel ge
bied - verschillen hierbij tussen de verschillende stam
men (p. 276-341), Ch. XII Ontwikkeling van die gunstige 
eigenschappen, welke in de heroische tijd al min of meer 
manifest waren, zoals gastvrijheid, menselijkheid (p. 
342-407), Ch. XIII Vrolijkheid, gezelligheid en gevoel 
voor het schone bij de Grieken - verband hiervan met 
de godsdienstige en zedelijke beschaving (p. 408-476). 

Tòme V Ch. XIV Invloed van staatslieden op de zedelijke en gods
dienstige beschaving der Grieken (p. 1-42), Ch. XV IdL 
van dichters (p. 43-93), Ch.XVI ld. van filosofen (p. 94-
138), Ch.XVII Twee richtingen bij de filosofen: "Philo
sophie du mensonge et de l'iniquité " (sofisten) en "Phi
losophie de la vérité et de la vertu" (Sokrates) (p. 139-
212), Ch. XVIII Priesters en Zieners (p. 213-276), Ch. 
.XIX Hun invloed op de openbare mening (p. 277-306). 

Tome VI Ch. XX Orakels en mysteriën - oorsprong van de belang
rijkste orakels - met wat voor bedoeling werden zij ge
raadpleegd? (p. 1-53), Ch. XXI De antwoorden van de ora
kels (p. 54-128), Ch.XXII Hun invloed (p. 129-179), Ch. 
XXIII Ontstaan van de mysteriën (p. 180-229), Ch.XXIV 
Hun aard - welke riten zijn er aan verbonden? (p. 220-
286), Ch. XXV Doel en invloed van de mysteriën (p. 287-
347), Ch. XXVI Meningen van enkele moderne auteurs 
over de mysteriën (p. 348-405). 

Tòme VII Ch. XXVII Mythologie - personifiëring van natuurkrachten 
(p. 1-67), Ch. XXVIII Personificaties van zedelijke be
grippen (p. 68-133), Ch. XXIX De "persoonlijke" goden-
Ouranos en Kronos - aard van het anthropomorphisme 
in de posthomerische tijd (p. 134-174), Ch. XXX Zeus -
Hera (p. 175-207), Ch.XXXI Poseidoon - Hades - Persepho
ne - Demeter - Hestia (p. 208-243), Ch. XXXII Godhe
den geboren aan/uit kinderen van Kronos: Hephaistos -
Pallas Athena - Apolloon - Artemis (p. 244-Î07), Ch. 
XXXIII Hermes - Pan - Ares - Aphrodite - de demonen 
(p. 308-374), Ch. XXXIV Bakchos - Asklepios - Herakles 
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(p.375-419), Ch. XXXV Dioskouren-de Heroën (p.420-
491) 

Tome VIII Ch. XXXVI De eigenschappen der goden - de goddelijke 
voorzienigheid (p. 1-38), Ch.XXXVII Het noodlot - de 
Moiren (p. 39-85), Ch.XXXVIII Ideeën over de godde
lijke rechtvaardigheid (p. 86-120), Ch. XXXIX Het leven 
na de dood (p. 121-191), Ch. XL Plichten van de mens 
ten opzichte van de goden (p. 192-224), Ch. XLI De hou
ding tegen de overgeleverde godsdienst (p. 225-273), Ch. 
XLII Invloed van de godsdienstige op de zedelijke bescha
ving (p. 274-307), Ch. XLIII De godsdienst in het openba
re leven (p. 307-366). 

Tot een samenvattende behandeling van de godsdienstige en zede
lijke beschaving der Romeinen is van Limburg Brouwer niet meer 
gekomen. Wel treffen we in de inleiding van Cesar en zijn Tijdge-
nooten een beschouwing aan over de strenge zeden en ernstige aard 
der oudere Romeinen (I p. 15 sqq. ) alsmede het zeer plotselinge 
verval hiervan (p. 56 sqq. ). Brouwer ziet de oorzaak van dit zeden-
bederf juist in die oorspronkelijke eenvoud en gestrengheid alsook 
in de geringe geestesbeschaving en kunstgevoeligheid der oudste 
Romeinen: "Volken die zelve de uitvinders zijn van de verfijningen 
der weelde, die men bij hen aantreft, of die daar van lieverlee door 
de omstandigheden toe gebragt worden, zij vooral die door de na
tuur met een ' gelukkigen aanleg, met gevoel voor schoonheid en 
welgevoeglijkheid, begaafd zijn, kunnen, ja, een' hoogen trap van 
zedeloosheid bereiken, maar zij zullen zich nooit teugelloos aan 
hunne driften overgeven, nooit zoo geheel alle beperking en terug
houding versmaden, als die natieën die de weelde eerst door ande
ren hebben leeren kennen, en die, oorspronkelijk ruw en onbe
schaafd, eensklaps genoegens leeren waarderen, van welke zij te 
voren zelfs geen denkbeeld hadden" (p. 64). 

Kleinere werken. 

Van Limburg Brouwer is meermalen als spreker opgetreden 
voor diverse lichamen en vergaderingen. Zo bijvoorbeeld voor de 
Rotterdamse Afdeling van de Maatschappij van Fraaije Kunsten en 
Wetenschappen, het Genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid 
te Amsterdam, het Genootschap tot Bevordering der Natuurkundige 
Wetenschappen te Groningen en het Koninklijk Nederlandsch Insti-
tuut.^ ö , Van deze toespraken zijn meerdere naderhand gebundeld 
in de verzameling Verhandelingen en Losse Geschriften (Groningen 
1836). Voor ons belangrijk is op de eerste plaats Over het onder-
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scheid tusschen den Xenophontisehen en Platoonschen Socrates -
voorgelezen in eenen letterkundigen vriendenkring te Rotterdam 
1822. Zñ ) Qua inhoud sluit deze redevoering vrij nauw aan bij wat 
in de prijsverhandeling van het Stolpiaans Legaat over Sokrates en 
Platoon werd opgemerkt. Uitgaande van de "ontwijfelbaar echte" dia
logen van Platoon geeft Brouwer een karakteristiek van Sokrates, 
zoals Platoon hem schildert voorafgegaan door een typering van 
de Xenophonti sehe Sokrates. Bij laatstgenoemde is het goede en 
het nuttige synoniem: "Het nuttige en goede is eigenlijk bij den 
Xenophonti sehen Socrates één en hetzelfde. Niets is goed, wat niet 
waarlijk nuttig i s , en niets is nuttig wat niet waarlijk goed is" 
( p. 65). Het νό ιαμον is een beginsel van zedelijkheid. 
Over Platoon' s Sokrates zegt Brouwer: "Zijne deugd is belangeloo-
zer, zijne wijsbegeerte verhevener, maar misschien minder ge
schikt tot algemeen gebruik en algemeene betrachting (p. 76).27 ) 
Dit laatste komt vooral door Platoons opoffering van het persoon
lijk aan het algemeen belang en zijn critiek op de kunst. De echte 
Sokrates is die van Xenophoon, vooral omdat de oudheid unaniem 
van mening was, dat Sokrates zich niet met Pythagoreërs en na
tuurfilosofen ophield en "alleen leefde om goede en edele menschen 
en burgers te vormen" (p. 79). Een bezwaar, dat de Platoonse So
krates verder nog aankleeft, is volgens Brouwer, zijn "zucht tot 
dialektische spitsvindigheden" (p. 82). Ook valt zijn voortdurende 
critiek op de Sofisten niet te rijmen met Sokrates' veronderstelde 
zedelijke volmaaktheid (cf. p. 87). 

Als tweede voordracht noemen we Over de Kikvorschen van 
Aristophanes - voorgedragen in het Genootschap voor Uiterlijke 
Welsprekendheid "te Amsterdam" (1823). 2в . De spreker vertelt 
hier eerst iets over de Attische komedie in het algemeen (hij karak
teriseert haar als "poëzij der volksregering, de poëzij der vrij
heid in denken en spreken" ρ . 96),om vervolgens de inhoud van het 
te bespreken stuk te analyseren. Voor het Genootschap ter bevor
dering der Natuurkundige Wetenschappen sprak van Limburg Brou
wer in 1833 over De Denkbeelden der Grieken en van sommige an
dere oude volken, over den oorsprong van het menschdom, over 
deszelfs vroegsten toestand en trapsgewijze verbastering zoo in 
het natuurlijke als in het zedelijke. 2 9) ; in 1834 over De Beoefe
ning der Geneeskunst bij sommige Oude Volken 30 ) ; in 1836 
droeg hij voor het Genootschap voor een Proeve eener pragmatische 
en wijsgeerige behandeling van de geschiedenis der dieren 31 ) 
Een Redevoering Over de Zonnevlecht had hij ten behoeve van het 
Genootschap in manuscript al klaar, maar de dood heeft hem ver
hinderd, deze zelf nog te houden. In 1850 heeft Dr. C. U.J. Huber 
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het stuk,hiertoe door de weduwe van Brouwer in staat gesteld, op 
een vergadering van het Genootschap voorgelezen en een jaar later 
verscheen het in druk.'52 ) 

Wij wijzen tenslotte nog op het verweerschrift tegen P. W. Forch-
hammer' s boek Die Athener und Sokrates, die Gesetzlichen und 
der Revolutionär, dat in 1838 te Groningen verscheen onder de ti-
tel Apologia Socratis contra Meliti redivivi calumniam sive judicium 
de Petri Guilielmi Forchhammeri viri eruditissimi libro inscripto: 
Die Athener und Sokrates, die Gesetzlichen und der Revolutionär. 
Brouwer toont eerst de onjuistheid aan van Forchhammers bewijs
voering, die grotendeels parallel loopt met die van Meletos (p. 6-
49), geeft vervolgens een uiteenzetting van de leer van Sokrates, 
waaruit moet blijken, dat deze zeker niet ongodsdienstig genoemd 
mag worden (p. 50-74), en bewijst tot slot, dat de "justitia" van de 
Atheense democratie niet zo groot is geweest, als Forchhammer 
zich voorstelt (p. 75-93). De toon van het werkje is in het algemeen 
vrij scherp. 

III P e r s o o n 

Ten aanzien van persoon en karakter van van Limburg Brou
wer beschikken wij niet over veel inlichtingen van buitenstaanders. 
Uit zijn eigen werken echter krijgen wij een voldoende duidelijk 
beeld, niet zozeer misschien door rechtstreekse mededelingen 
als wel door de er uit sprekende mentaliteit. 

Enige tekenen wijzen erop, dat Brouwers karakter zich ken
merkte door een zekere geslotenheid: "Hoewel hij zeer onderhou
dend in gezelschap kon zijn, het algemeen kon zijn karakter niet 
met juistheid beoordeelen; menige trek openbaarde zich slechts 
nu en dan en voor het oog der meer vertrouwde vriendschap 
De meesten zeker vermoedden in den geestigen satirieken man niet 
de levendigheid en hartelijkheid van gevoel waarmede hij zich aan 
zijne vrienden hechtte".! ) Deze geremdheid wellicht heeft hem 
ook belet als docent het hoogste te bereiken. 2 ' Dat het Brouwer 
zeker niet aan gevoel en hartelijkheid heeft ontbroken, blijkt uit 
zijn grote liefde en piëteit jegens zijn ouders en leermeesters. De 
nagedachtenis van van Wesele Scholten huldigde hij in een zonder 
meer panegyrisch getint stuk. Van zijn piëteit jegens zijn schoon
vader Wiselius legde hij getuigenis af door in een boek van ruim 
driehonderd bladzijden diens leven te beschrijven, hierbij overi
gens gehoor gevend aan een verzoek van Wiselius zelf. з ) Ook 
elders spreekt hij steeds met de grootste eerbied over hem, bij-
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voorbeeld in verband met zijn dramatisch werk: hij is de enige in 
Nederland, die werkelijk gepoogd heeft een nationaal treurspel te 
scheppen en die bovendien bij het samenstellen van zijn stukken 
steeds met de eisen van speelbaarheid rekening heeft gehouden. 

Een tweede opvallende eigenschap van Brouwer moet zijn 
eerzucht zijn geweest. Deze manifesteerde zich reeds vroeg: "Als 
kind reeds was zijn streven, hoewel dan niet ver in het vooruitzigt, 
om boven anderen uit te munten". 4 ) Bij het spelen was hij daar
om geen goed verliezer. Naast deze eerzucht echter beschikte hij 
over een groot doorzettingsvermogen en een enorme werkkracht: 
"Werken was hem in den eigenlijken zin des woords levensbehoef
te: het was hem onmogelijk om ook slechts weinige dagen zonder 
bepaalden arbeid door te brengen". 5 ) Bij zijn arbeid ging hij 
altijd zeer doelbewust en ordelijk te werk. Telkens begon hij aan 
een vast-omschreven project, dat hij altijd afmaakte, voor hij 
aan iets nieuws begon. Bovendien had hij de gewoonte, alles wat 
hij las, geheel of gedeeltelijk te excerperen, β ) Niet alleen op 
strikt wetenschappelijk terrein heeft Brouwer zijn energie en zin 
voor orde getoond, maar ook door de voortreffelijke wijze, waar
op hij vanaf 1835 het ambt van bibliothecaris van de Groninger 
Universiteitsbibliotheek vervulde. Het gelukte hem de schade en 
inconveniënten, door het wanbeheer van zijn voorganger van Eer
de ontstaan, voor het grootste gedeelte bijna zonder enige bij
stand te verhelpen. 7 ) 

Een derde en voor Brouwer zeer kenmerkende eigenschap is 
zijn zin voor satyre en ironie. Ook deze was bij hem al op jeug
dige leeftijd merkbaar:" toen reeds vierde hij dikwijls 
zijn luim bot, door anderen zotternijen te doen zeggen, en dan op 
zijne beurt hen daarover te hekelen" ö ) .Bi j voorkeur door 
ironie heeft hij later doen blijken, wat hij juist en waar, en wat 
hij dwaas en verkeerd achtte. Zo richtte hij zich met spot en 
satyre op het gebied van zijn eigen wetenschap tegen de allegori
sche mythenverklaarders en de Χωρί ζ ο ν τ ε ς bij de Ho
merische kwestie, op godsdienstig terrein tegen de strenge Cal
vinistische orthodoxie en het katholicisme, op wijsgerig vlak te
gen de filosofie van Platoon en het panenthei'sme van Krause, in 
de literatuur tegen het franse classicisme. Ter bestemder plaat
se zal over al deze zaken nader worden gesproken, hier gaan 
wij alleen iets nader in op een werkje, dat bijna alles, wat Brou
wer minder apprecieerde, in één kader bijeenbrengt en belache
lijk maakt, namelijk de postuum verschenen Redevoering over 
de Zonnevlecht. Brouwer constateert hierin bij de mensen het be
staan van talrijke verschillen in waardering, inzicht, gewaar
wordingen e. d., welke zo fundamenteel zijn, dat ze niet meer 
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door de tegenstelling verstand - gevoel kunnen worden verklaard. 
Het is daarom noodzakelijk het bestaan van een derde sensorium 
aan te nemen, dat moet worden gelocal iseerd in de rond de maag 
gelegen Plexus solar is of zonnevlecht. Soms kunnen deze zenuw-
vlechten de plaats gaan innemen van de uitwendige zintuigen, of 
anders gezegd, wij hebben eigenlijk uitwendige en inwendige zin
tuigen, waarvan de ee r s t e willekeurig, de andere onwillekeurig 
zijn (cf. p . 8-9). De voorstellingen, die we langs de laatste weg 
en wel door middel van de zonnevlecht krijgen, kunnen vals zijn 
zonder dat we het zelf weten. De werkzaamheid van beide soort 
zintuigen is omgekeerd evenredig: naarmate de ene soort s terker 
is,boet de andere aán betekenis in. 

De activiteit van de zonnevlecht nemen wij o. m. waar bij Bil-
derdijk, wanneer hij zegt, dat het decimale stelsel een middel i s 
ter vernietiging van rus t , godsdienst en goede zeden. 9 ' Even
zeer bij de aanhangers van Herakleitos en Parmenides, bij dege
nen die Sokrates a ls een revolutionair beschouwen, ю ) bij de 
voors tanders van de symbolische mythologie van Creuzer 11 ) 
en bij hen, die Ilias en Odyssee voor het werk van m e e r d e r e dich
t e r s aanzien. 

Wat Brouwer' s maatschappelijke contacten betreft, was hi j , 
zoals ook de meesten van zijn collega' s lid van m e e r d e r e "geleer
de genootschappen". In 1829 bijvoorbeeld werd hij lid van de Maat
schappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, in 1834 lid 
van de tweede, in 1836 van de derde klasse van het Koninklijk 
Nederlandsch Instituut. In het buitenland werd hij in 1837 benoemd 
tot lid van het Archaeologisch Genootschap te Athene en in 1847 tot lid 
van hetKoninklijk Belgisch Instituut. Over studiereizen is niets 
bekend. 1 2 ' De contacten met de collega' s schijnen in het alge
meen goed te zijn geweest. Alleen met Dr W. Hecker, 1 3 ' die 
om Brouwer' s taak als bibliothecaris te verl ichten, in 1844 tot 
amanuensis der Universiteitsbibliotheek werd benoemd, is de ver
houding van het begin af onaangenaam geweest. Dit lag echter 
niet in de e e r s t e plaats aan Brouwer, want Hecker vatte het werk 
op de bibliotheek ui ters t weinig ser ieus op en nam vaak niet eens 
de moeite om op de vastgestelde tijden aanwezig te zijn. 1 4 ' 

Kort samengevat staat Brouwer dus voor ons als een energiek, 
doelbewust en eerzuchtig mens, begaafd met een zeer scherp in
tellect en een onmiskenbaar kunstgevoel - zoals blijkt uit zijn ver
handelingen over Horneros en de tragedie - die bij uitstek geneigd 
was tot sa rcasme en i ronie, waardoor zijn zachtere gevoelens 
niet altijd de kans kregen zich duidelijk en in b r e d e r e kring te ma
nifesteren. Zijn eerzucht heeft hem e r niet toe gebracht zich per-
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soonlijk op de voorgrond te plaatsen of populariteit na te streven; 
praalziek als bijvoorbeeld Wyttenbach was hij allerminst. Wel is 
hij steeds bezeten geweest van de drang om te publiceren en om in 
zo breed mogelijke kring te verspreiden hetgeen hij voor waar en 
schoon hield. 15 ) 

IV O n d e r w i j s 

Colleges. 

Voor zover uit de Series Lectionum blijkt, heeft van Limburg 
Brouwer op de propaedeutische colleges Grieks behandeld Ρ1 o u -
t a r c h o s (183l-,32 Eumenes en Sertorius, 1835-'36 Demosthenes 
en Cicero), D e m o s t h e n e s ( Ш г - ' З З "Orationes Selectae"), 
P l a t o o n (1832-*33 Phaidoon, 1835-'36 Gorgias), H e s i o d o s , 
Werken en Dagen (1833-,34)> S o p h o k l e s , Elektra (1834-'35), 
A i s c h u l o s , Agamemnoon (1833-,34), P i n d a r o s(".Carmina 
Selecta" Ш Ь ' З г ) , A r i s t o t e l e s , Politika I en II (1838-,39). 
Van tijd tot tijd gaf hij ook colleges alleen voor studenten in de 
letteren: 1834-,35 D e m o s t h e n e s Προ Κτησ t ρωντο с en 
A i s c h i n e s Κατά Κτησιφώντος , 1836 - '37 P l a 
t o o n Phaidros,1837-'38 A r i s t o p h a n e s , Ploutos. Waarschijn
lijk zijn do colleges over Pindaros, Aischulos, Aristoteles en 
misschien Platoon ook voor meer gevorderden bestemd geweest, 
maar hiervoor ontbreken betrouwbare aanwijzingen. Nadat in 1836 
Brouwer er de algemene geschiedenis en Romeinse antiquiteiten 
als leeropdracht bij had gekregen, is ten Brink weer voor de pro
paedeutic! ieder jaar een Griekse schrijver gaan behandelen. Na 
diens overlijden en de komst van Lenting in 1840 hield Brouwer 
enkel het onderwijs in geschiedenis en antiquiteiten over. Alleen 
schijnt hij in 1842-'43 en 1846-*47 aan de candidaten in de lette
ren college te hebben gegeven over Latijnse auteurs, namelijk 
Cicero (De Natura Deorum) en Persius. 

Collegedictaat Historia Literarum Graecarum. 

Behalve met de interpretatie van Griekse schrijvers heeft van 
Limburg Brouwer zich op college ook meermalen beziggehouden met 
de geschiedenis der Griekse literatuur.In de Series van 1831-'32, 
1834- ,34, Ш б - ' З ? en 1844-,45 staat de behandeling van de His
toria Literarum Graecarum aangekondigd. Dank zij een van J. de 
Wal afkomstig collegedictaat ι ) kunnen we zien, hoe Brouwer dit 
college opzette. In de Prolegomena wordt een plaatsbepaling gege-
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ven van de Literatuurgeschiedenis in het geheel der Griekse studiën. 
Zij behoort tot de kennis van de "conditio interna" van het Griekse 
volk, in tegenstelling met de geografie, de geschiedenis en de an
tiquiteiten, die tot de "conditio externa" behoren. De kennis van 
de "conditio interna" kan zich richten op het geesteli jk-intellectue-
le leven ("conditio intellectualis") en op zeden en moraa l . In het 
ee r s t e onderscheiden we t radi t ies en meningen, die onder het volk 
leven en uitingen van geleerden en kunstenaars, (p. 1 van dl. I), 
waaronder ook l i teratuur en kunstgeschiedenis e . d. vallen. Bron
nen voor de kennis hiervan zijn " l ib r i , inscr ip t iones , nummi" (p. 2). 
De weg naar deze bronnen wordt ons geopend door "cognitio ipsorum 
monumentorum (archaeologia). 2. cognitio linguae quae in monu-
ment i s l i t t e ra t i susurpa tu r ,quacomplec t i tu r α g r a m m a t i c a m 3 c r i t i -
c a m " (ibid. ). De Historia Li t terarum Graecarum omvat de "com-
memorat io l ibrorum Graeca lingua scr iptorum" (p. 3). 

De Griekse letterkunde wordt door Brouwer als volgt ingedeeld: 
1. Van het begin tot Soloon (594 v. Chr. ). 
2. Van Soloon tot Alexander de Grote (336 v. Chr. ). 
3. Van Alexander tot aan de verovering van Griekenland door de 

Romeinen (336-146). 
4. Van de verover ing door de Romeinen tot aan Constantijn de Gro

te (146 v. Chr. -330 η . Chr. ). 
5. Van Constantijn tot aan de val van Konstantinopel (330-1453). 
6. De herleving der Griekse letterkunde in het westen. 

De e e r s t e periode wordt vooral gekenmerkt door het begin van 
de poëzie. In de tweede ligt het begin van het proza , de opkomst 
van de geschiedschrijving en het hoogtepunt van proza en poëzie 
beiden. In de derde periode valt het ver l ies van de vrijheid; de l i
tera tuur wordt van het Griekse moederland naar e lders overge
bracht , vooral naar Egypte. Men munt meer uit "doctrina"dan 
"ingenio" Τη de vierde periode zien we het Grieks geleidelijk in 
betelcenis afnemen,in de vijfde leeft het weer op tot de catastrophe 
van 1453. In de zesde tenslotte nemen we een algehele opbloei 
waar (p. 4. ). De behandeling van deze perioden is steeds gesplitst 
in dr ie delen: " p r i m a dabit brevem conspectum r e r u m externarum, 
secunda auctorum et l ibrorum mentionem continebit et ter t ia quae-
dam de Li t terarum incrementis et conditione universa tanquam 
corol lar ium ex ipsa auctorum et l ibrorum enumeratione. " (p . 4-5). 
Brouwer onderscheidt zes genres van l i t teratuur: d ichters , ge
schiedschri jvers , wijsgeren, r e d e n a a r s , natuur-en wiskundigen, 
grammat ic i en cr i t ic i . 

Als bronnen dienen op de e e r s t e plaats de schri jvers zelf te 
worden beschouwd. Dan verzamelwerken: G e s η e г : Bibliotheca 
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Universal is , 2) p. L a m b e c i u s : Prodromus Historiae Littera -
r i a e ,3 ) D . M o r h o f : Polyhistor Li t terar ius ; J . A . F a b r i c i u s : 
Bibliotheca Graeca, H a r l e s i u s : Introductio in Historiam Graecae 
Linguae, en van dezelfde auteur Brevior notitia Li t teraturae Grae
cae , 4 ) Sc h o e 11 : Histoire de la l i t térature Grecque, 5 ) F r . E . 
G r o d d e c k : Initia Historiae Graecorum Li t t e ra r iae , η ) A.E . M a t -
t h i a : Grundriss der Geschichte der Griechischen und Romischen 
Li tera tur , 7 ) F r . L . P a s s o w : Grundztlge der Griechischen und 
Römischen Li tera tur , θ) w. F u h r m a n n : Anleitung zur Geschich
te der Griechischen und Römischen Li tera tur , P e t e r s e n : Hand
buch der Griechischen Literaturgeschichte. 9 ) Ook zijn e r 
gegevens te vinden in algemene werken over l i teratuur a ls die van 
S c h l e g e l , 1 0 ' E i c h h o r n г г ) е п L a H a r p e . 1 2 ) 

Na deze inleiding volgt in het dictaat de eigenlijke l i teratuur
geschiedenis met de behandeling der e e r s t e periode tot aan Soloon 
(p. 13-58). P. 13-17 bevat het algemeen overzicht van de " r e s ex-
t e r n a e " , p. 18-26 de oudste, gedeeltelijk legendarische dichters en 
zangers , p. 27-42 Horneros en Hesiodos, p. 42-53 de lyriek, p. 54-
57 een algemene samenvatting. 

Op p . 58 begint de tweede periode; het geschiedkundig over
zicht is in het dictaat m a a r een fragment (p. 58).P. 59-62 omvat de 
la tere epiek, p . 62-83 de lyriek, p. 84-103 de t ragedie, p. 103-114 
de comedie, p. 115-138 de his tor ic i , p . 139-168 de r e d e n a a r s , p. 169-
195 de filosofen, p. 197 de mathematici , p . 198-200 de medici -
Hippokrates, p. 201 de algemene samenvatting. Hiermee sluit het 
e e r s t e deel van het dictaat. Deel II begint met de derde periode: 
p. 1-4 geschiedkundig overzicht,p. 5-26 poëzie, p . 27-44 historici 
en geografen, p.46-47 r edenaa r s , p .48-69 wijsgeren, p . 70-76 
mathematici , natuurkundigen en medici , p . 77-81 grammat ic i , p . 81-
84 Joodse Griekstalige letterkunde, p . 86-87 algemene samenvatting. 
Van de vierde periode begint op p. 88-89 het historisch overzicht, 
dan volgen p. 90-98 de poëzie, waaronder van p. 96-98 de Hellenis
t ische roman, p . 99-123 de his tor ic i , p . 124-135 de rhetor ica (be
gin ontbreekt in dictaat), p . 136-169 de filosofen, (waaronder van 
p. 167-169 enkele Christelijke schri jvers t. w. Justinus, Athenagoras, 
Tat ianos , Hermias en Clemens ал Alexandrie), p. 172-178 wiskun
digen en astronomen. Een algemene samenvatting ontbreekt. 

Collegedictaat Griekse Antiquiteiten. 

Over de wijze, waarop van Limburg Brouwer college gaf over de 
Griekse antiquiteiten kunnen we ook via een bewaard gebleven dic
taat van J. de Wal iets meer te weten komen. De titel luidt: Lecti-
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ones de Antiquitate Graeca ad Bosii Compendium, waaruit dus blijkt 
dat Brouwer, tenminste in de eerste jaren van zijn verblijf te Gro
ningen, de Griekse Antiquiteiten nog doceerde aan de hand van het 
bekende handboek van de Franeker hoogleraar Lambertus Bos. 13 ) 
Op de series van 1831-'32 lezen wij ook "Petrus van Limburg Brou
wer Antiquitatem Graecam explicabit duce Lamb. Bosio ν. cl. 
die Lunae , Marti s, Mercurii h. I". 

Evenals in het collegedictaat over de Griekse literatuurge-
geschiedenis trefÉen we ook hier eerst een systematische begripsbepaling 
der Griekse Antiquiteiten aan ."Antiquitas Graeca latissime sensu com-
plectitur ambitum earum rerum quae ad gentis Graecae cognitionem 
pertinent" (p. 2 van het dictaat). Deze kennis kan weer worden ge
splitst in kennis van het land zelf (geografie), van wat het land o-
verkomen is (geschiedenis), en "cognitio ipsius gentis quae perti-
net 1. ad conditionem externam 2. ad conditionem internam" 
(ibid. ). Deze "conditio externa" omvat: "cognitionem institutionum 
ad religionem ad rem publicam, ad rem militarem et ad rem 
domesticam pertinentium" ("propria antiquitas") (ibid. ). De con
ditio interna wordt op dezelfde wijze verdeeld als in het dictaat 
van de literatuurgeschiedenis. 

Als doel van de studie der Antiquiteiten in engere zin ziet 
Brouwer: " 1 . rei ipsius cognitio - 2. illustratio ceterarum partium 
historiae, mythologiae praesertim etiam explicatio ipsorum auc-
torum" (ibid. ). 

Als bronnen voor de Antiquiteiten gelden, behalve die, welke 
ook als zodanig voor de hele kennis der oudheid fungeren, "recent-
iores qui hanc scientiam tradiderunt" (p. 2). Wanneer het niet mo
gelijk i s , de monumenten zelf te gaan zien, moet men zich behel
pen met tekeningen of reisbeschrijvingen uit de nieuwere tijd. Brou
wer laat dan een opsomming volgen van de voornaamste musea en 
werken hierover (genoemd worden hierbij de namen van W i n c k e l -
m a n n , M a f f e i e n B o t t i g e r ) . 14) Voorts worden enkele au
teurs van reisverhalen en over numismatiek opgegeven (bijvoor
beeld S t u a r t , C h a n d l e r , W o o d , d ' O r v i l l e , C h o i s eu 1-
G o u f f r i e r , B r o n s t e d t , H o b h o u s e , Le C h e v a l l i e r , 
C h a t e a u b r i a n d . 15) Van hen die zich systematisch met anti
quiteiten hebben beziggehouden is van de ouderen alleen nog maar 
P o t t e r (Archaeologia Graeca) iß) te gebruiken. Van de recen
tere schrijvers noemt Brouwer Pfe i f f e r , L a k e m a c h e r , B o s , 
B a r t h é l é m y , N i t s c h en K a n n g i e s s e r . 17) Van de au
teur s over staatsinrichting verdienen vermelding P e t i t , S te 
C r o i x , T i t t m a n n en W a c h s m u t h . i ß ) 
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V W e t e n s c h a p p e l i j k e p r i n c i p e s 

Opvatting van de filologie. 

Van Limburg Brouwer heeft zijn opvatting over de klassieke 
filologie het duidelijkst onder woorden gebracht in de Redevoering 
over de Beoefening der Oude Letteren in onze Eeuw. Hij wil daar
in een antwoord geven op twee vragen: "In welke verhouding'staat 
de beoefening der oude letteren tot den geest der eeuw die wij be
leven: en hoedanig moet zij ingerigt zijn om te voldoen aan de be
hoeften der tijdgenooten?" (p. 6). De tweede vraag is ook zeer be
langrijk, want door de groeiende invloed der natuurwetenschappen 
is het utilitarisme sterk toegenomen: "men vraagt van alles, waar
toe het baat, men heeft steeds het nut op het oog: welaan maken 
wij de studie der oudheid nuttig voor de eeuw in welke wij leven" 
(p.21). 

Als basis van iedere filologische studie blijft noodzakelijk 
nauwkeurige tekstinterpretatie: "Tot welk doel men de overblijf
selen der oudheid ook aanwende, wat men er mede beooge, om ze 
aan te wenden moet men ze kennen, en, om ze te kennen, moet 
men ze verstaan, verstaan in den ruimsten zin des woords, niet 
alleen den zin der woorden, maar den geest der schrijvers, den 
tijd in welken zij leefden, de omstandigheden van allerlei aard, 
die invloed konden hebben op hun schrijven, en al wat dies meer 
zij. De grondslag van dit alles is taalkennis en critiek. Die zijn 
leven besteed aan het verbeteren en zuiveren van den tekst der 
oude schrijveren, aan het verklaren van de woorden die zij ge
bruikt hebben, en van de zaken over welke zij handelen, doet der 
wetenschap niet minder nut dan de eerste herstellers der letteren, 
die de handschriften opzochten en verzamelden''^. 21). Maar: "wie 
zich hiertoe beperkt, heeft echter voor de behoeften van de negen
tiende eeuw nog niet veel gedaan" (ibid. ). Wij moeten hetzelfde 
doen als de grote mannen der Italiaanse Renaissance, als Boccac
cio of Petrarca die de oude lazen ter vorming van hun smaak, ter 
veredeling van hun hart, en dat niet alleen voor zichzelf, maar 
ook ten behoeve van anderen (ibid. ). Op deze wijze hebben zij een 
stempel op hun tijd gedrukt. De beoefenaars der klassieke lette
ren moeten niet enkel school-geleerden zijn, maar mannen van 
de wereld "zij die in de school van de oudheid gevormd zijn (moe
ten) hunnen invloed aanwenden ten nutte van het algemeen, tot 
heil van staat en kerk, en ter beschaving der geheele natie. De 
eeuw zelve vordert het" (p. 23). 

Als objecten ten aanzien waarvan de beoefenaar der oude 
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letteren corr igerend kan werken, noemt van Limburg Brouwer 
overdreven volksheerschappij , overdreven conservat i sme, licht
zinnigheid en ongodsdienstigheid ("hier moeten zij als Aristophanes 
door de geessel der sa ty re , of a ls Socrates door geestige ironie 
de sophisten aan de kaak zetten en zoo de jeugdige harten behoe
den voor het verderf" p. 23), onverdraagzaamheid ( " . . . moeten 
z i j , waar de christeli jke liefde niet meer gehoord wordt, tot ge
matigdheid en toegevendheid aansporen door het voorbeeld der hei -
densche humaniteit" ibid. ) en l i te ra i re wansmaak: "Als onverstand 
en wansmaak het tooneel betreden, a ls onbezonnen schr i jvers weg
gesleept door het voorbeeld en het spoor bijster door de verkeerde 
rigting, die eene kranke verbeeldingskracht geeft aan eene anders 
vaak gelukkige aanleg, in verdichte verhalen den slagboom wegruk
ken van eerbied voor den godsdienst en voor de wet, of door schijn
baar afkeurende, maar boeyende en verleidelijke schilderingen van 
eene ontaarde zinnelijkheid het zedelijk gevoel aanranden, ja zelfs 
alleen door ongerijmde voorstellingen van onmogelijke ka rak te r s , 
van eene in het menschelijk hart volstrekt onbestaanbare vereeni-
ging van bloeddorst en edelmoedigheid, van reinheid en ontucht, 
de eeuwige wetten schenden van het ware en het schoone, dat door 
den man die die wetten in de school van Plato en Demosthenes heeft 
leeren eerbiedigen, en ze door de ondervinding van alle eeuwen 
bevestigd heeft gezien, zelf de pen grijpe en niet wane zijn geleerd
heid te onteeren door metterdaad, al ware het ook in een verdicht 
verhaal , te toonen hoe innig zedelijke en esthetische schoonheid 
verwant zijn, hoe op den duur dat alleen behaagt wat waar i s , en 
in de menschelijke nacuur gegrond, en hoe gebiedend de kunst vor
dert ook zelfs in de voorstelling dier waarheid, de welgevoegelijk-
heid en de betamelijkheid in acht te nemen" (p. 23-24). Tenslotte 
kan de studie der oudheid gebruikt worden a ls een strijdmiddel t e 
gen hen die "het vers tand aan banden zoeken te leggen en het vri je 
onderzoek trachten te belemmeren" (p. 25). 

Theoretische uiteenzettingen over wezen en taak van de filologie 
treffen we verder weinig bij Brouwer aan. Enkele malen heeft hij 
nog wel de eis van nauwkeurige tekst interpretat ie laten horen. In 
zijn inaugurale rede te Luik geeft hij a ls raad aan zijn studenten 
mee "Primum ipsi nobis grammat icam scr ip tor i s intelligentiam 
pa remus , qua omnis in nost r is u t e r i s scientia ni t i tur , sine qua 
nulla salus es t in hoc studiorum genere" (p. 21). In de inleidiiig 
van de Gedachten over het Verband tusschen de godsdienstige en 
zedelijke beschaving der Egyptenaren p. VIII lezen we: "Dagelijks 
zie ik het in de beoefening der Grieksche en Romeinsche schri jvers 
hoe volstrekt noodzakelijk eene grondige taalkennis i s voor het be-
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oordeelen van denkbeelden, voorstellingen, uitdrukkingen van het 
gevoel, enz. , alles zoo noodig tot den kennis van den waren geest 
eener natie. Maar ook, hoe zou het nog bewijs behoeven, dat de 
geest van een volk als het ware spreekt in zijn taal, in hare aflei
dingen en zamenstellingen, in hare woordschikking, ja soms in de 
klanken zelve?". De exclusieve beperking van de filologie tot gram
matica en tekstcritiek heeft Brouwer belachelijk gemaakt in Philo
logie, een stuk, dat postuum in 1848 in de Groninger Studentenalma-
nak is verschenen (p. 87-98). Het is een satirische dialoog tussen 
Zwebelius en Matanasius, waarvan de eerste de filologie beperkt 
wenst te zien tot het bestuderen van codices, i ) en laatstgenoem
de door de bestudering der oudheid bij zichzelf en bij anderen de 
smaak wil vormen en het hart wil veredelen. Het geheel is waar
schijnlijk wel ingegeven door het optreden van Cobet. Brouwer* s 
afkeer van hypercritiek komt tot uiting in Hist. Civ. Mor. VII p. 350-
351 noot 193: "Il faut avouer que ces hommes à conjectures sont 
parfois un peu impertinents. Passe pour les cas désepérés, ou 
lorsque le sens n'en souffre pas, mais changer un passage auquel 
il ne manque rien, et qui offre un sens t rès clair et t rès raison
nable, seulement parceque cela ne s'accorde pas avec nos idées 
ou nos connoissances individuelles, c ' est un peu trop fort, ce me 
semble. " й ) Meer dan door lange theoretische vertogen heeft 
Brouwer door zijn eigen werken laten zien, hoe hij de filologie wens
te op te vatten. Wat hij in de Rede over de beoefening der oude let
teren van de filologen vraagt, is eigenlijk een staalkaart van zijn 
eigen werkzaamheden, niet in het minst ook daar, waar hij de 
classici de raad geeft^ om desnoods in een "verdicht verhaal" de 
schoonheid der antieke cultuur te doen blijken. 

Oordeel over de Grieken. 

Hoofdbron hiervoor is de Histoire de la Civilisation Morale 
et Religieuse des Grecs. In dit werk wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de Homerische en posthomerische Grieken. In de Homeri
sche tijd zijn de zeden, mede als gevolg van de onzekere toestan
den nog primitief: alle verhoudingen zijn gebaseerd op het recht 
van de sterkste (Hist. Civ. Mor. I p. 111). Bij de Homerische helden 
valt een sterke nadruk op de lichaamskracht (I p. 123); ze zijn 
woest en grof (p. 129); algemeen heersend is de bloedwraak (p. 
136). Niet alleen in de uiterlijke levensomstandigheden is de pri
mitiviteit aanwezig, maar ook in het karakter der Grieken van die 
tijd: "Les Grecs étoient enfants de la nature. Ils ne connoissoient 
pas l ' a r t de dissimuler leurs sensations ni leurs besoins. Ils par-



392 

loient sans détours et sans affectation" (p. 184). Bij al hun ongecom
pliceerdheid ontbrak het echter de oudere Grieken zeker niet aan 
scherpzinnigheid en verstand: "Les anciens Grecs étoient bornés, 
simples, ignorants, mais ils ne manquoient aucunement de cette 
justesse d' observation, de cette prudence, de cette sagacité même 
qui, dans l'homme sauvage, sont ordinairement les effets naturels 
de la plus grande finesse de ses sens et de la nécessité dans laquel
le il se trouve de pourvoir à ses besoins par la présence d'esprit et 
sa conception tant pour éloigner les dangers qui Γ environnent, que 
pour sa substance individuelle" (p. 203). 

Gunstige kanten van de eenvoud van zeden der Homerische 
Grieken acht van Limburg Brouwer hun gastvrijheid en opgewektheid 
(p. 209-210). Verder is er naast ruwheid en opvliegendheid van het 
begin af in principe ook aanwezig "un fonds de humanité qui η ' atten-
doit que le moment propice pour se développer" (p. 212). 3 ) Hier
door onderscheiden de Grieken zich in het begin reeds fundamenteel 
van de Barbaren. 

Een zeer belangrijk karakterkenmerk van alle Grieken - zo
wel uit de heroische als uit latere tijd - is de "variabilité des sen
sations" (p. 216). Ondanks hun humaniteit kunnen de Grieken som
tijds zo door hartstochten worden meegesleept, dat ze onrechtvaar
dig en zelfs wreed worden. Ze zijn vrolijk en opgewekt van aard, 
maar ook zeer gevoelig voor leed, niet alleen wanneer het hen zelf 
treft, maar ook wanneer ze anderen zien lijden:"Prêts à recevoir 
toutes les impressions et variables comme l'enfant, qui bondit de 
joie après avoir fondu en larmes, les Grecs étoient tour à 
tour impétueux et doux, durs et sensibles, cruels et humains. Prompts 
â laisser éclater la joie et le plaisir, enchantés et transportés par 
la moindre bagatelle agréable, doués d'une extrême facilité pour 
saisir le ridicule et se livrant sans réserve â la manie peu géné
reuse de rail ler, il arrivoit souvent, qu'un moment après ils étoi
ent pénétrés d'une pitié sincère pour le malheur de leurs semblab
les et ramenés aux réflexions les plus sérieuses sur l'incertitude 
du sort des hommes, sur la vanité et fragilité des plaisirs de cette 
vie si courte et si incertaine et sur les dangers auxquels chacun 
voit exposés â tout moment son bonheur et son existence", (p. 215-
216). Tenslotte merken we in de oudste Grieken ook een sterk schoon
heidsgevoel op, ontsproten aan dezelfde "vivacité de sensations" die 
hun gemoedsleven kenmerkt (p. 220). 

In de na-epische tijd blijft de wanorde en het domineren van 
het recht van de sterkste in zekere mate voortbestaan. (Hist. Civ. Mor. 
Ill p. 51 sqq), dit niet in het minst door de grote onderlinge naijver 
der Griekse staten, (p. 77 sqq. ). Hiertegenover staat als eenheids-
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bevorderende factor het Griekse nationaliteitsbesef, dat zich voor
al uitte in een zich verheven voelen boven de Barbaren. 4 ) 

Overgaande tot de bespreking van het karakter der afzonder
lijke Griekse staten, kenschetst van Limburg Brouwer de Spartanen 
als volgt:"La persuasion la plus intime de supériorité physique 
élevée jusqu'au plus haut degré de confiance en ses propres forces 
et soutenue par un courage à toute épreuve voilà la base du carac
tère Spartiate" (p. 116). In zijn oordeel over het Spartaanse karak
ter en de staatsinrichting van Lukourgos sluit Brouwer zich aan bij 
Polubios. Deze was van mening dat Lukourgos zeer doeltreffende 
maatregelen genomen heeft om de inwendige rust en de onafhanke
lijkheid van Sparta veilig te stellen, maar nagelaten heeft er voor 
te zorgen, dat de Spartanen in hun verhouding tot andere staten 
recht en billijkheid betrachtten (Cf. Polubios VI 48-50). Dit is een 
belangrijke fout "car la tranquilleté intérieure et Γ indépendance de 
l 'état ne sont pas les seules qualités nécessaires â une bonne con
stitution: c' est aussi bien le bonheur et la liberté et surtout la mo
ralité des citoyens" (p. 132). Ook de Atheense democratie heeft op 
zedelijk gebied gefaald: het volk kenmerkte zich door "ignorance, 
injustice, légérité" (p. 163), trachtte met alle middelen de macht 
in handen te houden en was in hoge mate naijverig op bekwame men
sen (p. 172). Het voerde, omgeven met vleiers, een tyramiek-be
wind (p. 184). Doordat het volk zowel besturende als rechtsprekende 
macht bezat, was onpartijdige rechtspraak uitgesloten (p. 205 sqq, ). 
Een ongunstige eigenschap, die de Grieken allemaal heeft geken
merkt is hun neiging tot een zekere sluwheid en onbetrouwbaarheid 
(Hist. Civ. Mor. IV p. 24 sqq. ). 

De "ingénuité" en "simplicité" van karakter hebben de Grie
ken ook in latere tijden bewaard. Meestal plegen zulke eigenschap
pen bij het toenemen van de welvaart te verdwijnen, maar bij de 
Grieken hebben standgehouden "leur sensibilité pour la beauté, leur 
humanité, leur sentiment exquis pour le tragique aussi bien que 
pour le ridicule, cette finesse enfin et cette mobilité de sensations 
qui ont assuré aux Grecs cette place eminente dans l'histoire des 
lettres et des artes que nul autre peuple, soit ancien, soit moderne, 
n ' a jamais osé leur disputer"(p.279). 5) bi het licht van de vri j
moedigheid en directheid, die de Grieken eigen i s , moet men veel 
van hun zogenaamde obsceniteiten zien, die niet allemaal in een 
"zware" zin dienen te worden opgevat (p. 280 sqq. ). 

In hun geestelijk leven hebben de Grieken volgens Brouwer 
zich zowel in de vroegste tijden als ook later gekenmerkt door "une 
certaine philosophie pratique" (p. 306), die op de eerste plaats 
vraagt wat in het practische, actieve leven bruikbaar i s , en zich 



394 

richt op het concrete en direct-zichtbare. De Griekse historiogra
fie munt op de allereerste plaats uit door de kwaliteiten, welke ook 
de Griekse poëzie sieren, ni. "par cette mobilité de sensations, 
par cette susceptibilité pour toutes les impressions et par cette in
génuité dans l'expression qui caractérisent 1* enfance et la premiè
re jeunesse" β) (p.310). We vinden er veel minder bewijzen in 
van "une tête calme et froide", en van "une imagination toujours 
subordonnée à l 'empire de la raison" (p.313). Ten opzichte van de 
waarneming en navorsing van de natuurverschijnselen zijn de Grie
ken dan ook niet tot bijzondere prestaties gekomen. Strikte weten
schapsbeoefening komt pas bij hen op na Alexander de Grote. Ook de 
beoefening van de wijsbegeerte heeft in Griekenland altijd een sterk 
practisch, niet-bespiegelend karakter gehad: "La véritable philo
sophie des Grecs est celle de Hésiode et de leurs anciens poètes 
gnomiques, c ' est la morale tout pratique de Solon, qu * on retrouve 
dans les préceptes de Pythagore et surtout dans les entretiens de 
Socrate et dans les écrits de Xénophon"(p.318). De wijsgeren, die 
zich in Griekenland hebben beziggehouden met het onderzoek van 
de natuur of met metafysica, zijn volstrekt onbeduidend. De Griek
se wijsbegeerte "est la philosophie de l'humanité, c 'es t la pruden
ce simple et cependant pleine d' un sentiment profond et tragique 
qui convenoit â un peuple que la nature semble avoir destiné à pro
pager son culte parmi le genre humain et qui a toujours été aussi 
peu propre aux subtilités d'une métaphysique aride que ses plus 
grands hommes en ont éfé éloignés. C'est cette philosophie qu'on 
n' étudoit pas dans la solitude, qu* on ne cherchoit pas dans les 
livres, mais qu' on apprenoit dans le monde, dans les entretiens 
avec ses amis et concitoyens, au marché, sous les portiques, au 
milieu des jouissances d'une vie active et sociale" (p.320). 

Een ander gevolg van de weinig op reflectie ingestelde gees
tesgesteldheid der Grieken is nog, dat een eigenlijke esthetica 
bij hen nooit tot ontwikkeling is gekomen: "Les Grecs avoient un 
sentiment exquis du beau, mais leur raison étoit peu développée. 
Ils goûtoient le plaisir, mais ils ne Γ analysoient pas. Ils étoient 
pénétrés des beautés de leurs poètes . . . . mais ils n'étoient pas 
eij état de d'en rendre raison. Quelque sensibles qu ' ils fussent, 
ils ne connoissoient pas l'aesthétique, et aussitôt qu ' i l s voulurent 
s 'en mêler, ils tombèrent par la subtilité de leur génie et par leur 
amour pour analogies et les rapprochements de tout genre, dans 
les erreurs qui doivent paroître le comble d'absurdité â celui 
qui quoique probablement moins en état de goûter toutes les déli
ces dont ils jouissoient par l 'extrême sensibilité de leurs coeurs, 
a cependant l'avantage d'avoir la tête plus froide" (Hist.Civ.Мог. 
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Vp.58). 
Als eigenschappen, die anders meestal eerst bij meer ontwik

kelde volken te voorschijn komen, maar waardoor de Grieken al van 
het begin af zijn gekenmerkt, dienen vooreerst hun gastvrijheid en 
humaniteit te worden genoemd (cf. Hist. Civ. Mor. IH pi 347 sqq. ). De
ze eigenschappen hebben hun ontstaan te danken aan het vermogen der 
Grieken om zich in andermans gevoelens in te leven (p. 346-347). 
In dit kader verdient ook het tragisch gevoel vermelding, gpbaseerd 
op "la susceptibilité pour le plaisir des larmes"(p. 400) en het be
sef van de steeds wisselende kansen van het lot. Voorts wijst Brou
wer nog op de vrolijkheid en gezelligheid van de Grieken (p. 408 sqq. ), 
hun gevoel voor de schoonheid van de natuur (p. 420 sqq. ), voor 
decorum en innerlijke beschaving (p. 431), voor schoonheid met be
trekking tot muziek, poëzie en dans (p. 439), en beeldende kunst 
(p. 451). Tussen de kunst en de zedelijke en godsdienstige bescha
ving der Grieken bestond een duidelijk verband (p. 466); de gods
dienst fungeerde veelal als inspiratiebron. Vandaar blijft de achter
uitgang van godsdienst en zeden ook niet zonder gevolgen voor de 
kunst (p. 471 sqq. ). Men ziet dit duidelijk weerspiegeld in de neer
gang van de Griekse tragedie bij Euripides. 

Uit al het voorgaande volgt, dat zonder twijfel de Grieken 
moeten worden beschouwd als "nos maîtres dans tout ce qui tient 
au sentiment du beau, au goût, â l'élégance" '7 ) . In dit verband 
spreekt Brouwer van "ces qualités eminentes par lesquelles la na
ture bienfaisante les a élevés de toutes les nations connues" θ ) 
Tegen overdrijving op dit punt verzet hij zich echter. In de Rede
voering over de Zonnevlecht bespot hij degenen, die denken dat de 
Griekse en Romeinse schrijvers volmaakte mensen zijn geweest, 
die zich niet konden vergissen (cf. 27-28). Ook heeft hij in zijn 
Proeven over de Zedelijke Schoonheid niet geaarzeld om, wanneer 
hij op naar zijn mening minder geslaagde stukken stootte, dit dui
delijk te doen blijken. 9 ) 

Historische romans. 

In aansluiting op Brouwers opvatting van de Grieken moet 
iets gezegd worden over zijn beide historische romans over Griek
se stof. Deze zijn namelijk vooral bedoeld om bepaalde aspecten 
van het Griekse leven op een boeiender wijze dan in een weten
schappelijk werk mogelijk zou zijn te belichten. In zekere zin vor
men zij een illustratie van de Hist. Civ. Mor. 

Charicles en Euphorion wil de lezer met verschillende filo
sofische stelsels in aanraking brengen en de betrekkelijk waarde 
ervan aantonen voor de practijk van het leven. De meeste aandacht 
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krijgen het Platonisme en het Epicur isme. De vurige Platonist 
Charicles wil een Platoonse Republiek stichten op zijn landgoed. 
Omdat dit nog niet in bewoonbare staat ve rkee r t , verzamel t hij 
ee r s t een groepje Platoonvereerders om zich heen op de bezitting 
van een vriend Polydorus, totdat zijn eigen huis klaar i s . De toe
passing van de Platoonse leer brengt a l ler le i verwikkelingen met 
zich mee , die Brouwer uitvoerig de gelegenheid bieden haar belach-e-
lijk te maken. Charicles zelf wordt, tegen zijn eigen leerstellingen 
in, verliefd op Ismene, waardoor hij tevens tot een meer reë le 
levenshouding komt. Euphorien, een Epicur is t , wordt slachtoffer 
van zijn eigen wijsbegeerte doordat h i j , toegevend aan een onge
breidelde genotzucht, in handen valt van de doortrapte Sosandra, 
die hem al zijn geld afhandig maakt. De mens moet streven naar 
deugd en wijsheid, waarbij de wijsheid niet een te theoretisch karak
t e r mag hebben: dat is eigenlijk de teneur van het boek. We zien 
uitgebeeld de "philosophie prat ique", zoals deze volgens Brouwer 
het geestelijk klimaat van de Grieken bepaalde. Behalve over de 
verschil lende filosofische systemen - die vaak zeer uitgebreid 
worden toegelicht, zowel in de handeling van de roman zelf a ls in 
de Toelichtingen achter het werk - krijgen we ook over andere fa
cetten van het Griekse leven veel te horen, zo over de positie van 
de vrouw (p. 358), over de hetaeren (p. 344), over tovergebruiken 
(p. 280 sqq. ) en nog vele andere dingen. De handeling en de karak
tertekening staan op het tweede plan. 

Ook Brouwer* s tweede klassieke roman Diophanes brengt een 
pleidooi voor een streven naar pract ische deugd en beoogt aan te 
tonen, hoezeer apri ori sti sehe, theoretische s te lsels bij contact 
met de werkelijkheid te kort schieten. De hoofdpersoon Diophanes 
e rvaa r t , dat de diverse systemen van vrijheid, zoals deze in de 
verschillende steden, welke hij bezoekt,voor komen, in de p rac -
tijk ie ts heel anders opleveren dan ze in theorie pretenderen. Het 
Spartaanse vri jheidsbegrip blijkt vooral te bestaan in de "vrijheid 
voor hen zelf om anderen te onderdrukken" (Dl. I p . 246). In Athe
ne i s het niets beter: van ware vrijheid is geen sprake door de ve r 
regaande willekeur der volksbesluiten en de heersende corruptieAO ) 
Het uitbeelden van taferelen uit het dagelijks leven neemt een nog 
veel groter plaats in dan in Charicles en Euphorion. De positie 
van de vrouw wordt weer aan de orde gesteld (dl. I p . 161 sqq. ) , 
verder worden we in aanraking gebracht met het politieke leven, 
het rechtswezen, het algemeen voorkomen der verschillende s te 
den enz. Een van de levendigste taferelen biedt het veertiende 
hoofdstuk, waarin een Atheense volksvergadering beschreven 
wordt. Welk een belangrijke plaats Brouwer aan het uitbeelden van 
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de Griekse samenleving heeft besteed, blijkt ook reeds uit de titels 
der afzonderlijke hoofdstukken H) . De filosofen Aristippos en 
Platoon worden in levende lijve ten tonele gevoerd, waarbij Brouwer 
het niet laten kan, laatstgenoemde weer belachelijk voor te stellen, 
door hem een hyperingewikkeld en potsierlijk betoog over het Eén 
te laten houden (dl. II p. 107 sqq. ). Handeling en karaktertekening 
zijn ook in Diophanes secundair. 

Opvatting ten aanzien van de Griekse godsdienst. 

Een centrale positie wordt in van Limburg Brouwer' s weten
schappelijke activiteit ingenomen door de Griekse godsdienst. O-
ver de oorsprong hiervan sprekende merkt hij eerst op, dat oor
spronkelijk de primitieve volken de kennis van de ware God hebben 
bezeten, maar deze zeer vroeg verloren hebben (cf. Hist. Civ. Mor. 
II p. 1-2). Vanuit zichzelf (dus zonder openbaring van buiten) is de 
primitieve mens niet geneigd tot het geloof in God, vooral omdat 
het een groter abstractievermogen en hoger beschavingspeil veron
derstelt dan bij hem verwacht kan worden, (p. 3-4). De grondoor
zaak van religieuze gevoelens bij de mens wordt gevormd door 
"Ie sentiment de sa faiblesse" (p.4). De meest primitieve fase be
staat in de verering van amuletten of talismannen (fetisjisme). De 
volgende trap is in meer geavanceerde culturen de verering van 
natuurkrachten; in een nog hoger stadium worden gepersonifieerde 
gevoelens en situaties vereerd. Tenslotte worden de godheden vol
komen gescheiden van de voorstelling van zichtbare of onzichtbare 
gevoelens of voorwerpen, (cf. p. 4-5). 

Van Limburg Brouwer keert zich onomwonden tegen hen, die 
menen dat de Grieken gedeelten van hun godsdienst ontleend heb
ben aan Voor-Aziatische of Indische religies, (p. 10 sqq. ). Uit E-
gypte kan er invloed zijn geweest, maar men overdrijve deze niet 
(p. 15 sqq. ). Beïnvloeding uit het Noorden is goed mogelijk, mede 
omdat verbindingen over land gemakkelijker zijn dan over zee, 
maar positieve gegevens ontbreken volledig (p. 28). Wat de afzon
derlijke godheden betreft, acht Brouwer Aphrodite en Pallas Athe
ne van Phoinikische herkomst, Hephaistos en Demeter van Egyp
tische, Apolloon en Artemis komen uit het Noorden, Bakchos, Her
mes, Hera en Zeus zijn autochthoon (p. 186-322). 

Bij de ontwikkeling der Griekse godsdienst is de levendige 
en actieve verbeelding een factor van belang geweest: "La vive 
imagination des Grecs ne pouvant tenir dans la sphère étroite que 
leur préscrivoient les propriétés visibles de ses objets, imagina 
bientôt d'en faire des personnes, auxquelles elle attribua une volon-
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té, des passions, de l'influence sur le sort de l'homme, et souvent 
des qualités qui sont entièrement incompatibles avec la nature de 
l'objet même" (p. 52) "le caractère de cette nation vive et 
spirituelle détermina le génie de sa mythologie: et . . . son imagina
tion voyant des actes volontaires dans les mouvements ordinaires 
et nécessaires de la matière, la conduisit à la personnification et 
la personnification aux notions d' intelligence et de moralité"(p. 55-
56). Grote morele waarden heeft de Griekse anthropomorphisti-
sche godenwereld niet gerepresenteerd. Alle Griekse goden werden 
als mensen voorgesteld, met menselijke en soms zelfs zeer verre
gaande fouten en tekortkomingen. Ze werden vereerd om hun grote
re macht, maar nooit om hun gedrag nagevolgd: "En général les 
Grecs n'avoient aucune idée de la nécessité de suivre l'exemple 
des dieux. Ils les adoroient parceque ceux-ci étoient plus forts, 
parcequ ' i l s pouvoient leur faire du bien et du mal, et ils leur at-
tribuoient même la volonté de punir leurs crimes, mais pour le reste 
ils ne se soucioient guère de la conduite de ces êtres puissants 
et terribles. " 12) Deze uitspraak doet van Limburg Brouwer naar 
aanleiding van het anthropomorphisme uit de Homerische tijd, en 
in hoofdzaken geldt ze ook voor de latere eeuwen. 1Э ' Een enke
le maal slechts wordt de wijsheid en macht van Zeus zodanig voor
gesteld, dat ze de Enig Ware God niet zouden misstaan (bv. Theog-
nis 149 sqq., Aischulos Agamemnoon 180 sqq.) . Vaak blijkt ook 
wel, dat men de inconsequenties en fouten van het anthropomor
phisme goed inzag en morele waarden erkende. 14 ) De eigen
baat als drijfveer der godenverering blijft ook in latere tijden on
verminderd bestaan 15) , maar dit sluit werkelijke vroomheid 
niet uit. 1F> ' 

Onjuistheid van de allegorische verklaring der oude Griekse gods
dienst en mythologie. 

Een van de dingen, welke van Limburg Brouwer bij zijn wetenschap
pelijk werk het felst heeft bestreden is de allegorische verklaring 
van de oudste Griekse mythologie door verschillende , meest Duit
se en Franse geleerden. Zo zegt hij bv. in Hist. Civ. Mor. I p. 364 
na de opinies van enkele dezer geleerden ^ te hebben weer ge -
geven: "Tout ce que nous avons appris de la simplicité et de Г 
ignorance tant de ces précepteurs que du peuple parmi lequel ils 
vécurent nous a prouvé qu'une mythologie allégorique telle que 
leur attribuent les savants dont nous venons de parler, n ' a pu leur 
venir dans l ' idée, et que, bien loin qu'ils aient enseigné des sys
tèmes cosmogoniques par le moyen d'images et de métaphores 
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il est plus que probable qu'ils n'ont jamais su euxmêmes ce qu'é-
toit la cosmogonie tandis qu ' i l est bien certain que s ' i ls avoient 
su, ils n'auroient pu choisir un moyen plus sûr de se rendre inin
telligibles pour des hommes, tels que nous connoissons maintenant 
les anciens Grecs s ' i ls se fussent exprimés en comparaisons et 
en métaphores pour faire comprendre des choses qu'on auroit â 
peine comprises, quand même elles auroient été exposées le plus 
simplement possible". Men dient . de mythen te beschouwen als 
"traditions populaires" niet als "inventions de philosophes ou de 
poètes" (p. 366). 1Θ) 

Ruim tien jaar nadat hij het bovenstaande schreef, heeft 
Brouwer aan de allegorische verklaring der mythen een speciale 
studie gewijd: Overzigt van de geschiedenis der allegorische uit
legging van de Grieksche Mythologie« ín dit geschrift verdeelt 
Brouwer de allegorieën in drie soorten: natuurkundige (de goden 
zijn natuurverschijnselen), zedekundige( de goden zijn zedelijke 
en geestelijke verschijnselen of gewaarwordingen) en geschiedkun
dige (de goden zijn na hun dood vergoddelijkte mensen, het zgn. 
Euhemerisme) (pag. 4-5). P. 5-36 geeft hij een overzicht van de 
mythenallegorese in de oudheid, p. 37-94 komen de moderne alle-
goristen aan de beurt. Brouwer verwijt deze laatste vooral, dat 
ze alles , wat ze in de bronnen tegenkomen willen verklaren en 
systematiseren: "alle zeer weinigen uitgezonderd, hebben 
een stelsel. Kunnen of durven zij dit niet ontkennen dan verzeke
ren zij ons dat zij het niet gezocht, maar gevonden hebben 
Geen hunner kan zeggen, hetgeen ik volmondig durf verklaren, na
melijk dat ik niet alleen geen systema gezocht, maar ook, dat ik 
er geen gevonden heb. Natuurlijk, want al die schrijvers zijn als 
met eene idee fixe behebt, dat er verklaard moet worden"(p. 38-
3 9 ) . ^ ) 

De afkeer van de allegorisering is ook een van de redenen 
geweest, waarom Brouwer een Handboek der Grieksche Mythologie 
heeft uitgegeven, zijn enige publicatie ten bate van het gymnasiaal 
onderwijs. In het voorwoord zegt hij namelijk, dat hij geen enkel 
mythologisch leerboek voor de school kent, "dat niet met allegorie 
besmet is" (p. II). Voorts wordt in de bestaande handboeken onvol
doende aandacht besteed aan het verschil tussen dé Griekse en Ro
meinse mythologie en wordt de Homerische Zeus gelijkgesteld met 
Jupiter Capitolinus. Ook vergeet men vaak dat de Homerische voor
stelling van de onderwereld veel eenvoudiger is dan ín later tijd: 
Minóos fungeert niet als rechter over de schimmen, Kerberos is 
geen monster maar een gewone hond en Charoon komt helemaal 
niet voor. Een ernstig bezwaar heeft Brouwer tenslotte tegen de 
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toon van vele mythologieboekjes, die van weinig respect voor het 
antieke godsdienstige gevoel blijk geeft (p. IV):" Met al den eerbied 
die wij behooren te hebben voor onzen godsdienst, met al de dank
baarheid die wij mogen gevoelen voor de verl ichte begrippen aan
gaande het opperwezen die wij in onze jeugd ontvangen hebben, be
hoeven wij toch hetgeen de ouden voor waar en heilig hielden, niet 
te bespotten: en daartoe geeft , naar mijn aanzien, maar al te dik
wijls de toon aanleiding op welke over de oude overleveringen ge
sproken wordt" (p. V). 

In de Inleiding (p. 1-12) wordt e r vooreers t op gewezen, dat 
de Griekse godsdienst niet leers tel l ig was , maa r historisch,op ve r 
halen berustend (p. 1). Mythologie was voor de Grieken geschiede
nis (p. 2). Alle verhalen, waarin overleveringen zijn verwerkt be
treffende wezens waaraan door de Grieken goddelijke eer werd toe
gekend, behoren tot de mythologie. In de aanvang i s aan deze ver 
halen werkelijk geloof gehecht; later werden ze óf verworpen 6f 
al legorisch opgevat. "Om dus het godsdienstig geloof der Grieken 
te kennen en t e waarderen is het van het hoogste belang de genoem
de verhalen zoo als zij oudtijds bij het volk in zwang waren, zorg
vuldig te onderscheiden van de zoogenaamde verklaringen die e r 
naderhand door taalgeleerden en wijsgeeren voor uitgedacht zijn" 
(p. 2-3). Onze bronnen zijn op de ee r s t e plaats de dichters: Home-
ros (die de volksoverlevering tot een dichterlijk geheel bijeen ge
bracht heeft) , Hesiodos, Homerische hymnen, Pindaros en de t r eu r -
speldichters (Euripides met enige r e s e r v e ) . Van de prozaschr i j 
ve r s uit de klassieke tijd voege men hierbij Herodotos. De Hellenis
tische dichters Kall imachos, Ara tos , Theokri tos , Apollonios van 
Rhodos dient men met voorzichtigheid te hanteren. Nog meer voor
behoud past bij de na-christel i jke au teurs , zoals Truphiodoros, 
Nonnos, Tzetzes en de dichters der zgn. Orphische poëzie. Quin-
tus van Smurna, die ook in deze tijd thuishoort, i s een stuk be
trouwbaarder . Als ve rdere bronnen voor de mythologie kunnen nog 
dienen Diodoros Siculus (eerste vijf boeken), Apollodoros, Konoon, 
Paitheniosen Antoninus Liberal is . Gegevens afkomstig van taalge
leerden of wijsgeren zijn steeds zeer onbetrouwbaar. 

De behandeling van de mythologie gaat in het boek verder 
volgens het schema, dat door Brouwer ook in de Hist. Civ. Mor, i s 
gebruikt. P. 13-52 worden de personificaties van natuurverschijnse
len besproken, p. 53-78 die van hartstochten en gevoelens, p. 79-
133 de eigenlijke goden. Het werk wordt afgesloten met de bespre
king van de vergoddelijkte mensen (p. 134-150), demonen, halfgo
den en heroën (p. 150-163). 

Op meerdere andere plaatsen nog laat Brouwer zijn afkeer 
tegen de a l legoriser ing blijken. Een van de meest typische i s de 
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plaats in Het Leesgezelschap van Diepenbeek, waar de rechtzinni
ge proponent Klos, prekende over Hooglied III vs 9,10, deze tekst 
op potsierlijke wijze allegorisch gaat verklaren (p. 207 sqq. ). Hier 
staat Brouwers bellettristisch werk weer in dienst van zijn weten
schappelijke overtuiging. 

Opvatting van de mysteriën. 

Bij Brouwers visie op de Griekse mysteriën verdient het de aan
dacht dat volgens hem het niet de bedoeling van de mysteriën was 
een aparte doctrine over te brengen: "Les symboles (sc. van de 
mysteriën) ne sont . . . . institués pour donner des leçons, mais 
pour satisfaire â un besoin et justement parcequ 'on n'avoit pas 
de leçons à donner on tâcha de corriger ce défaut par des cérémo
nies et par des actions propres à éblouir les yeux" (Hist. Civ. Mor. 
VI p. 225). Het gaat er om "de rendre plus piquante une vérité con-
пие'Чр. 226) door haar in gesluierde vorm te presenteren en zo de 
intelligentie van de hoorders op de proef te stellen, een verlangen 
"aussi propre aux Grecs qu ' â toutes les nations ainsi qu'à tous 
les individus qui sont encore dans l 'état de l'enfance" (ibid.). Er 
is ook geen sprake van metafysiek: "Il faut avoir constamment 
présente à l 'esprit la naiVe simplicité, l'intelligence bornée des 
Grecs, et le plaisir enfantin qu ' i ls prenoient aux ressemblances 
de sons et â des rapprochements qui nous paroftroient certaine
ment assez vagues et peu ingénieux; il faut écarter toute idée de 
profondeur, de sagacité développée et plus encore tout soupçon 
d'une philosophie abstraite et spéculative" (p. 227-228). Alles wat 
een ingewikkelde of geraffineerde indruk maakt is uit later tijd 
afkomstig. Tussen de "gewone" eredienst en de mysteriën bestaat 
geen principieel onderscheid (p. 233). De mysteriënsymboliek was 
historisch-nationaal gericht; Oosterse of Egyptische elementen 
traden er niet in op. De mondelinge toelichting bij het gebeuren 
was waarschijnlijk zeer summier en niet van allegorische aard 
(p. 290 sqq. ). 

Methodische principes. 

In zijn Luikse inaugurale rede heeft van Limburg Brouwer 
verklaard, dat voor hem bij de bestudering der oudheid twee grond
beginselen gelden. Het eerste i s , dat steeds van authentieke bron
nen moet worden uitgegaan:" ut solus scientiae fons , 
sola auctoritas ipsius sint antiquitatis monumenta, primum libri 
a vetéribus scripti, deinde inscriptiones, nummi et veteris artis 
opera, signa templa, alia . . . . " (p. 11). Men moet zich uitsluitend 
baseren op wat deze bronnen aan gegevens bieden en er niet meer 
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willen uithalen dan e r in zit . Men hoede zich voor het opbouwen 
van schoon schijnende systemen zonder voldoende contact met de 
werkelijke gegevens. Een systeem mag men alleen dan accepteren, 
a ls het werkelijk bij antieke schr i jvers wordt aangetroffen, (p. 13). 

Het tweede principe van Brouwer i s , dat alle antieke auteurs 
zoveel mogelijk uit zichzelf moeten worden verklaard: "Altera mihi 
lex est proposita ut in his auctoribus explicandis ipsos auctores 
potissimum in te rpre tes habeam. Nulla profecto utilior est et rat ionis 
convenientior methodus quam diligenti lectione cujuscumque scripto-
r i s ingenio cognito, hanc cognitionem adhibeamus ad singula ejus 
opiniones et dicta explicanda" (p. 14). Dit betekent niet dat de a r 
beid van scholiasten e. d. nutteloos geacht moet worden (p. 15): 
a l les wat onze kennis van de oudheid ve rmeerderen kan moet met 
dankbaarheid worden benut, waar het ook vandaan komt. Iedere 
schri jver moet echter in en vanuit zijn eigen tijd worden beoor
deeld en ook als de beste beoordelaar van zijn tijd worden beschouwd 
(p. 18). Aan de waarde van moderne verklaringen doet dit niets af, 
maar het is toch wel een bespottelijk idee, dat wij bepaalde zaken 
zonder meer beter zouden weten dan de Oudheid zelf en daarom 
onze eigen verklaringen tegen de testimonia van antieke schr i jvers 
in, onvoorwaardelijk zouden handhaven (ibid. ). Men make van zijn 
"ingenium" steeds een verstandig en voorzichtig gebruik. 

Waardering van de Griekse schr i jvers . 

Zoals te verwachten i s , staat Brouwers waardering van de 
Griekse schr i jvers s terk in het teken van de zedelijke schoonheid, 
ofschoon factoren als stijl en opbouw bij de beoordeling zeker 
niet buiten beschouwing worden gelaten. Brouwer' s waardering 
van H o r n e r o s , P i n d a r o s en de T r a g i c i i s r e e d s uitvoerig 
te r sprake gekomen. Daarom moet hier alleen nog een enkel 
woord worden gewijd aan zijn houding inzake de Homerische kwes
t i e Op p . 6 van de Proeve over de Zedelijke Schoonheid der Poëzij 
van Homerus laat hij zich hierover a ls volgt uit: "Ik geloof niet 
dat het nodig zal zijn te beginnen met het bekende struikelblok 
dat ook thans ieder die ie ts van Homerus zeggen wil , huiverig 
maakt, om diens weleer steeds zonder aarzelen uitgesproken 
naam zich te laten ontsnappen. Noch Wolf, noch Heyne hebben mij 
een oogenblik het genoegen vergald, dat ik in mijnen Homerus 
smaak. Homerus moge geschreven hebben of niet; het maken van 
zulk een gedicht moge voor de eeuw tot welke men hem gewoonlijk 
rekent , te kunstig zijn of niet , dit i s mij geheel onverschillig; ik 
vraag niet naar wat zou hebben kunnen gebeuren of niet , maar 
naar ' t geen ik zie dat gebeurd i s ; en wanneer ik in de Ilias en 
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Odyssee beiden onmiskenbare eenheid zie, eenheid van ontwerp, 
naauw in een geweven met den geheelen gang van het gedicht en in 
de naauwste betrekking met de kleinste bijzonderheden; wanneer ik 
vooral in de Ilias eene klimming gewaar word waardoor men van 
het mindere tot het meerdere steeds merkbaar voortgaat, en een 
toenemend belang duidelijk en kennelijk bespeurt; wanneer ik ee-
nen hoofdpersoon overal zie doorblinken, en de zoo verschillende 
karakters zoo uitnemend en wel zie volgehouden, en altijd in ver
schillende gevallen met gelijksoortige trekken weder dezelfde per
sonen zie gekenschetst, dan besluit ik hieruit dat de Ilias en de 
Odyssee beide gemaakt moeten zijn in eenen tijd toen een genie 
een gedicht maken kon, zoo verheven in plan, zoo eenvoudig en 
kinderlijk in denkbeelden en zoo schilderachtig in uitdrukking en 
dat, dewijl er eene Ilias en Odyssee bestaat, dit bestaan zelf het 
beste bewijs i s , dat zij zoo gedicht en gemaakt zijn, en niet uit 
eenige verspreide brokken van verschillende dichters zijn zamen-
gelapt" (p. 6-7). Dat er hier en daar interpolaties in de overgele
verde tekst aanwezig zijn, wil Brouwer niet ontkennen^ "Hier en 
daar zijn er zeker stukken in de Ilias en de Odyssee ingelast; maar 
deze zoo duidelijk uit te monsteren, als sommige Duitsche schrij
vers dit doen, zouden, geloof ik, om eens Homerisch te spreken, 
zelfs de onsterfelijke goden niet vermogen" (p. 61). Bovendien oor
deelt hij het "een hoogst vervelend en noodeloos werk" wanneer 
hij "van alle de door (hem) aangehaalde plaatsen de echtheid be
wijzen wilde"(ibid. ). 

In het reeds genoemde collegedictaat Historia Literarum 
Graecarum wordt ook de eenheid van de Ilias en Odyssee verde
digd. Het argument dat de schrijfkunst toentertijd nog niet bekend 
was verwerpt Brouwer, omdat het gedicht zo lang i s , dat het niet 
mondeling overgeleverd zou hebben kunnen worden ("hon enim 
probabile videtur tot versus sola memoria potuisse contineri" p. 
31). De perfecte afwerking, door sommigen als argument tegen 
de eenheid aangevoerd, wordt door hem juist beschouwd als een 
argument ervóór:" haec ipsa perfectio carminum et prae-
sertimunitas atque mores semper constanti ratione depicti demon
strant hoc carmen, quoque tempore scriptum sit, non potuisse 
scriptum esse nisi ab uno auctore" (ibid. ). Ook hier ontkent Brou
wer het voorkomen van interpolaties niet, zo valt hij Spohn bij 
in diens verwerping van de echtheid van het laatste boek van de 
Odyssee (p. 32). 

Van Limburg Brouwer heeft zich ook verzet tegen de 
opvatting, dat Ilias en Odyssee niet allebei afkomstig 
zijn van dezelfde dichter. Dit blijkt uit een kritiek 
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op de in deze richting gaande denkbeelden van B e n j a m i n C o n 
s t a n t 20). Deze was e r vooral van uitgegaan, dat in de Odyssee 
de zedekunde in nauwer verband staat met de godsdienst, en dat 
bovendien de goden waardiger worden voorgesteld dan in de Ilias. 
Voorts vindt men in de Odyssee het begin van een rust iger tijdvak 
met minder oorlogen - e r ontstaan handel en vriendschappelijke 
betrekkingen tussen de volkeren onderling. Ook is er in de Odyssee 
meer eenheid dan in de Ilias. Van Limburg Brouwer wijst er in de 
e e r s t e plaats op, dat Ilias en Odyssee gedichten zijn van volstrekt 
onderscheiden aard: "De Ilias i s een stuk vol van Ares zooals men 
van de zeven vorsten tegen Thebe, van Eschylus zeide. Men kan 
en moet hier dus m e e r d e r e ruwheid en woestheid van zeden ver
wachten dan in de Odyssee. Daar ziet men veel meer huisselijke 
tooneelen en zoodanige handelingen welke meer met de vreedzame 
betrekkingen der volkeren onderling in verband stonden". 21) 
Ook op de toon van het hele gedicht heeft dit zijn weerslag. Uit het 
bestaan van deze verschil len kan men geenszins concluderen, dat 
beide gedichten noodzakelijkerwijze van twee verschil lende dich
t e r s moeten zijn. Constant heeft dat wel gedaan en "bijna overal 
het verschi l van onderwerp en van de stemming des dichters voor 
een verschi l van twee eeuwen genomen" 22 ) _ Naast de plaatsen 
die Constant ter staving van zijn beweringen aanhaalt, kunnen tal 
van andere worden geplaatst, die juist het tegenovergestelde bewij
zen. Zo komt bv. de stelling dat de rechtvaardigheid van de goden 
niet alleen afhangt van hun eigenbelang, niet alleen tot uiting in 

ζ 83 sqq . , η 315, ζ 402-406, t 173-176, m a a r evenzeer 
in N 624 s q q . , A 218 ( ¿'ς κε θ ε ο Τ ς έ π ι π ε ί θ η τ α ι , μάλα 

τ 'εκλυον αύτοΰ ), Γ 320, 351 s q q . , Ζ 266, Η 351,Ν 631; in 
Π 386 sqq. zegt de dichter zelf (dus niet door de mond van een van 

zijn personen), dat Zeus de mensen straft, die op slinkse wijze, 
zonder v r e e s voor de toorn der goden, recht en billijkheid schen
den (p^37-23 9}. De goden staan in de Ilias even hoog als in de Odys
see ( ζ 329 en Η 17-43, θ 31 sqq. - bescheidenheid van Athene), 
cf. ook de houding van Apolloon tegen Poseidoon in het godengevecht 
( * 462 sqq. ). Van de andere kant zijn ook in de Odyssee de goden 
niet altijd volmaakt ( ν 291-299, τ 395-398) 2 3 ) . Als Constant 
tenslotte meent dat e r in de Ilias duidelijk minder eenheid is dan 
in de Odyssee, verwart hij de "eenheid des persoons"(één held) 
met de "eenheid van daad", welke l aa t s t ede wrok van Achilles) 
juist de eenheid van de Ilias uitmaakt 24 ) , 

Wanneer we, vooral aan de hand van het collegedictaat over 
de Griekse l i teratuurgeschiedenis het oordeel van Brouwer over 
andere Griekse auteurs nagaan, verdient het a l l e ree r s t opmerking 
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dat A r i s t o p h a n e s door hem als een op zedelijk gebied zeer 
heilzaam auteur wordt beschouwd. De wijze waarop hij de wantoe
standen ("plebis corruptie, potentiorum flagitia, sophistarum va-
nitas") hekelt, bewijst "se non minus perspicaci judicio ad vitia 
observanda praeditum esse quam summo studio iis medendi: quod 
satis patet exsaluberrimis praeceptis de república de demagogorum 
perfidia atque de plebis levitate et ine on stantia". 25) Ook 
in de Hist. Civ. Mor, vraagt Brouwer aandacht voor de zedelijke 
schoonheid van Aristophanes' literaire voortbrengselen:" 
nous ne craignons pas d'affirmer que ces comédies si décriées 
par les moralistes ont une beauté morale qui leur est propre. Cette 
beauté morale c 'es t l'intention manifeste de l'auteur de 'être 
utile â sa patrie, par les conseils qu'il lui donne sur les affaires 
publiques, par les traits de satire qu'il lance contre les vices du 
gouvernement populaire et par le ridicule dont il abreuve les mé
chants et surtout les sycophantes et les démagoges" 26 ) . i n een 
noot verwijst Brouwer hierbij naar het proefschrift van H. Pol. 
Dissertatio de Aristophane, poeta comico, ipsa arte boni civis of
ficium praestante , in 1834 onder zijn leiding aan de Groningse 
Universiteit verdedigd. 

De historiografie wordt door Brouwer, zoals vaker gebeurt, 
teruggevoerd op het epos: "Historia nata est ex carmine epico" 27 ) 
via theogonieën en heroögonieën. Zeer duidelijk blijkt de epische 
herkomst der geschiedschrijving bij een auteur als H e r o d o t o s . 
Er is één centraal thema: de vijandschap tussen Europa en Azië 
en de overwinning van Europa; men begint in medias res (cf. strijd 
van Ludië tegen Kuros). Ook spreekt Herodotos op een dusdanige 
manier over de goddelijke voorzienigheid, deugd en wijsheid, dat 
hij even goed als Horneros wij sgeer genoemd mag worden 28 ) . 
In de Hist. Civ. Mor, geeft van Limburg Brouwer ook hoog op over 
de schoonheid van Herodotos: "Quel sentiment religieux, quelle 
conviction de l'inconstance des choses humaines, quelles leçons 
de modération, d'indulgence, d'humilité dans le bonheur, de 
courage et de résignation dans 1' adversité, quelles exhortations 
â la concorde, et surtout quelles recommandations à Γ amour de 
la patrie et de la liberté ne trouve-t-on pas dans ces précieuses 
Muses d* Hérodote! Quel art malgré son ingénuité! Quelle sages
se malgré sa naive simplicité! " 29) Het gaat hier dus weer voor
al om de zedelijke schoonheid, die tot uiting komt in de aanspo
ringen tot zelfbeheersing bij voorspoed en wilskracht en berusting 
bij tegenspoed, in vrijheids- en vaderlandsliefde. De stijl van 
Herodotos "omnino simplicitate et candore et praeterea ratione 
dramática quae personas repraesentat inter se invicem loquentes 
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poëticum ingenium prodit" 30 ) # Helemaal vri j te pleiten van 
lichtgelovigheid i s hij niet "sed vir tutem amabat ñeque sat is ejus 
diligentia laudari potest ad ver i ta tem ab e r r o r e distinguendam". 31 ) 

X e n o p h o o n wordt door Brouwer als geschiedschri jver niet 
hoog aangeslagen. Zijn Hellenika zijn duidelijk inferieur aan het 
werk van Thoukudides en Herodotos; bovendien i s hij partijdig ten 
gunste van de Spartanen en de a r i s toc ra t i e . De Anabasis daaren
tegen i s te waarderen a ls "egregia simplex candida nar ra t io hujus 
expeditionis (nl. van de tocht van Kuros de Jongere naar Perzië) in 
qua ipse r e vera popularium sospitator fuit. Hoc loco videmus 
philosophiam Socraticam pract ice adhibitam habet hic liber bonam 
omnium part ium dispositionem et proportionem stilus eximie At-
t icus cum narra t ionis simplicitate et amore vi r tu t is atque rel igio-
nis quem in auctore admiramur egregie convenit. verbo, in hoc 
libro omnia laudanda sunt" 32 ! . 

Dat van Limburg Brouwer geen groot vriend van P l a t o o n 
was , i s uit diverse plaatsen in het voorafgaande al gebleken. In 
het Collegedictaat staat het volgende samenvattend oordeel , waar
in Platoons filosofie in alle opzichten wordt verworpen, maar hij 
zelf om zijn optreden tegen het zedelijk indifferentisme van de so
fisten c. s. wordt geprezen: "Platonis philosophia de fontibus cog-
nitionis ingenii poetici commentis et doctrina de metempsychosi 
immixa sine dubio non facile sanae mentis hominibus sese com-
mendabit. sed eo jure omnium laudibus dignus videtur quod juvenum 
ánimos amore boni et pulcri contra Sophistarum i l lecebras et con
t r a rhetorum illusiones defendere conatus est" (p. 192-193). On
echt zijn naar Brouwers mening Hipparchos, Anteras ta i , Alki-
biades II, Kleitophoon, Menexenos, Minóos, Hippias II. Sommige 
andere dialogen zijn niet veel meer dan "Sophistarum hariolat iones" 
hetgeen niet behoeft te betekenen, dat ze niet van Platoon zelf af
komstig zijn. Hieronder vallen Menoon, Alkibiades I (op het laat
ste stuk na), Parmenide s, Hippias I, Lus is , loon, Politikos en 
Sophistes. Misschien zijn deze dialogen bedoeld "pro i r r i s ione 
Sophistarum" (p. 194). Niet tot een duidelijke conclusie komen 
Char mides . Laches , Theai tetos, Kratulos. De beste dialogen zijn 
Eutuphroon, Philebos, Protagoras , Gorgias , Sumposion ("comoe-
dia Platonis"), Phaidoon ("tragoedia Platonis"), Phaidros, Kritoon, 
T imaios , Kr i t i as , Politela, Nomoi en desnoods Euthudemos(p. 193-
194). Zuiver l i tera i r staat Platoons oeuvre volgens Brouwer zeer 
hoog, zowel wat betreft de dramat ische bouw van de dialogen als 
de stijl, ip.193). 

D e m o s t h e n e s wordt door Brouwer a ls kunstenaar zeer 
hoog gesteld: "In ejus orationibus summa eminet s impl ic i tas . 
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elegantia, et argument! expositio dilucida, egregia vis persuasioms 
callida argumentorum dispositio,magra disputandi subtilitas, praes· 
tantissimus verborurn delectus et in affectibus excitandis 
summa vis atque vehementia" 33 ) . Verder is het in hoge mate in 
hem te prijzen, dat hij altijd rechtuit zegt wat hij meent: "dicit 
semper quod sentit, quia in patriae quam amavit emolumentum 
et in improborum quos oderai detrimentum omnes orationes com-
posuit" 3 4 ) . Elders laat Brouwer zich minder gunstig over De
mosthenes uit. Zijn redevoeringen zijn wel "pleins de sentiments 
les plus élevés" 35) f maar "cela même rend d'autant plus in
concevable leur aveuglement au sujet des premiers principes de 
morale" 3R ' . Als voorbeeld wordt aangehaald de gedachtengang 
in Περί της 'Ροδίων ' Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς 28: het is recht
vaardig de democratie op Rhodos te herstellen, en wanneer het 
niet rechtvaardig was, zou het toch raadzaam zijn het te doen. 
Als nl. iedereen rechtvaardig was, zou het een schande zijn dat de 
Atheners onrechtvaardig waren; waar echter al de anderen voort
durend onrecht plegen, is het geen rechtvaardigheid meer, maar 
lafheid de anderen billijk te behandelen. 

Van de Hellenistische poëzie vindt T h e o k r i t o s verreweg 
de meeste bijval: vooral wordt zijn eenvoud geprezen: "Theocritus 
carminibus suis ad primam poëseos Graecae aetatem ad 
Homericam periodum nos reducere videtur. Summam ejus poema-
ta suavitatem, morum simplicitatem, interdum adeo ruditatem 
spirant et hanc insignem dotem habent poeseos vetustissimae ut 
in ipsa ista tempora ad quae pertineat, lectores transferre vi-
deantur neque umquam committant ut hujus aevi imago ex nostra 
mente elabatur" 37 ) . , 

In zijn bespreking van P o l u b i o s wijst van Limburg Brou
wer op de eenheid, in diens werk aanwezig; alles draait om de 
vraag: hoe is Rome in zo korte tijd tot zulk een grote macht ge
komen? 38 ) In dit opzicht bestaat er een parallel tussen hem en 
Herodotos. Polubios ' geschiedschrijving is pragmatisch: "ex-
ponit caussas et affectus hominum indoles et mores cum judicio 
de iis atque de ipsis rebus gestis: praeterea ipse dux et politicus 
et scribens de iis qùibus ipse magna ex parte interfuerat, histori-
am fecit, quod esse debet, vitae magistram" 39 ) . Fouten van 
Polubios zijn volgens Brouwer een zekere "vanitas", zelfgenoeg
zaamheid ten opzichte van zijn eigen ideeën en onverdraagzaam
heid. Ook in zijn stijl niet altijd zuiver: "dialectus apud eum in-
venitur Alexandrina interdum Romanismi" 4 0) 

Aandacht verdient Brouwer' s verklaring van het feit, dat 
de oudere Grieken eigenlijk geen romans in onze zin hebben ge-



408 

kend. Behalve aan het feit dat alle verdichte verhalen bij hen tot de 
poëzie werden gerekend, en dus in gebonden vorm werden weerge
geven, heeft dit ook voor een belangrijk deel gelegen aan de onaan
zienlijke positie van de vrouw in die tijd en de "defectus ejus amo-
ris quem nos medii aevi praesertim equitibus debemus" 4 1 ' . 

Als min of meer een curiositeit vermelden wij tenslotte 
Brouwer' s uitzonderlijk gunstig oordeel over de geschiedschrijver 
H e r o d i a n o s "Haec historia ad optima in hoc genere scrip
ta pertinet. Herodianus testis est oculatus, et fide dignissimus 
dictio est lucida et elegans, quodsi non nimis neglegisset chrono-
logiam et geographiam cum antiquis et praestantissimis historicis 
comparari potuisset" 4 2 ' . 

VI Van L i m b u r g B r o u w e r en h e t g e e s t e l i j k l e v e n 
v a n z i j n t i j d 

Dat de belangstellingssfeer van van Limburg Brouwer uiter
mate ruim is geweest blijkt reeds uit de lijst van zijn werken, die 
publicaties omvat op cultuurhistorisch, theologisch, belletrististisch 
en liter airhistorisch terrein. Zeer groot was ook zijn belezenheid: 
"Brouwer begroef zich niet enkel in de Grieksche en Latijnsche 
oudheid; ook in elke nieuwere litteratuur was hij thuis en bekend 
met wat daarin merkwaardigs (goeds en slechts) voorviel" 1 ) 
Behalve eigen interesse noopte voorts zijn wij do mv attende leerop
dracht tot bredere oriëntatie. 

Politiek. 

Zelf heeft van Limburg Brouwer zich vrijwel nooit recht
streeks met politiek ingelaten. Alleen heeft hij in 1837 anoniem en 
op eigen kosten doen uitgeven Iets over de kleine gebreken in ons 
staatsbestuur, die echter ligtelijk uit de weg te ruimen zijn; mees
tendeels gegrond op of getrokken uit de Redevoeringen en Beraad
slagingen van de Leden der Tweede Kamer van de Staten Generaal; 
alsmede onderscheiden vertoogen over verschillende staatkundige 
onderwerpen, waarvan eenige getrokken zijn uit onze geachtste 
staatkundige tijdschriften. Alles vrijmoedig, maar bescheiden te
vens medegedeeld. Een Volksschrift toegewijd aan het Nederland-
sche volk door A. van G η, Groningen bij P. van Zweeden 1837 
voor rekening van den schrijver. De voorrede zegt dat de basis van 
het werk uitsluitend gevormd wordt door "zuivere bedoelingen, 
gegrond wel op vrije en liberale, maar tevens redelijke en gods
dienstige begrippen" (p. 21). Tomeloos despotisme en onbeperkte 
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volksheerschappij zijn beide verwerpelijk (cf. p. 24). Opmerking 
verdient dat "de godsdienst zich met de Staatkunde niet be
moeien (moet) tenzij de eene of de andere door dezelve onderdrukt 
wordt" (p. 26). De noodzaak wordt bepleit van een goede verstand
houding tussen Protestanten en Rooms-Katholieken; de vervolging 
van de Protestanten in Spanje is evenzeer af te keuren als die der 
Katholieken in Ierland (p. 26-27). De "kleine gebreken" zijn zes in 
getal: 1. "Ons Staatsgebouw is naar eene te ruime schaal uitgeme
ten. 2. De Staatsuitgaven zijn te groot voor de Rijksinkomsten. 3. 
Er moeten meer en grotere bezuinigingen ingevoerd worden. 4. Er 
bestaan verscheidene kollegiën dieafgeschaft of vereenigd konden 
worden. 5. Onderscheidene hooge ambten zouden (na den dood van 
den ambtenaar) geheel kunnen worden vernietigd, of de inkomsten 
daarvan tot de helft of tweederde verminderd worden. 6. De belas
tingen zijn te groot, en wel zoo groot, dat dezelve volgens de eige
ne uitspraak van den minister van Finant ien den hoogsten trap heb
ben bereikt" (p. 13-14). De beschouwingen van Brouwer zijn ver
werkt in een briefwisseling van Sophron met Charikles,waarin eerst
genoemde de radicale en vurige, de andere de meer gematigde par
tij voorstelt, die ook een groter vertrouwen heeft in God en de men
sen: "De menschheid in het algemeen zal door den aanleg, die door 
de Godheid in haar gelegd i s , nimmer het einddoel van haar geslacht 
uit het oog verliezen" (I p. 68). Dit doel bestaat in het "door men-
schelijkheid, die op vrijheid gegrondvest i s , opwaarts tot God stij
gen" (p. 67). Vergeleken met vroeger zijn we in dit opzicht al aan
merkelijk vooruitgegaan: "in Holland en in vele andere deelen van 
Europa (heer seht) veel meer mensche lij kheid, veel meer werkelij
ke vrijheid dan in Athene en Sparta" (ibid. ). Het middel om op de 
ingeslagen weg voort te gaan is" onderrigt ing, . . . . verlichting des 
volks, van alle volkeren, van het geheele menschdom, omtrent het-
geen regt en pligt is" (p. 69). 

Godsdienst. 

Het centrale thema van Brouwer' s wetenschappelijke arbeid 
is het verband tussen de godsdienstige en zedelijke beschaving der 
volken en de verhouding tussen Godheid en mens. Dit in aanmerking 
genomen, kan het geen verwondering wekken, dat ook de godsdiens
tige problematiek van zijn eigen tijd hem sterk interesseerde. In 
de laatste jaren van zijn leven heeft een aanmerkelijk deel van zijn 
publicistische activiteit zich hierop gericht, maar ook reeds vroe
ger werken zijn godsdienstige opvattingen op tal van plaatsen dui
delijk door, ook in zijn strikt wetenschappelijk werk. Zo bijvoor
beeld zijn grote afkeer van het athei'sme. De afbraak van het voor-
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vaderlijk geloof beschouwt hij a ls een der grote oorzaken van het 
verval van Griekenland na Alexander de Grote 2 ) . Men kan be
ter een verkeerde godsdienst hebben dan helemaal geen 3 ) . Eur i 
pides neemt hij het kwalijk, dat hij door zijn vri je behandeling der 
mythen aan het ongeloof voet geeft 4 ) . Zijn afkeer van een s t rak 
dogmatisch geloof en zijn l iberal isme op rel igieus gebied brengt hij 
in zijn Groningse inaugurale rede tot uiting, wanneer hij uitroept, 
dat alleen met de hulp van de geschiedenis "intelligimus quantopere 
a divini eius conditoris mente illi aber ren t , qui vel normis quibus-
dam vel formulis vel conciliorum decret is l iberam mentis humanae 
actionem impedi re , atque p rog re s sa s , qui quotidie tam in sacrorum 
l ibrorum interpretatione quam in auctorum ingenio perspiciendo 
fiunt, r e t a rda r e conentur" (p. 10). Deze zelfde vrijzinnigheid komt 
ook tot uiting, wanneer Brouwer het Griekse polythéisme hierin supe
r ieur acht aan het Christendom, dat het geen godsdienstige onver
draagzaamheid en godsdienstige twisten heeft gekend 5 ) . 

Dit l iberal isme gaat niet zover , dat de natuur van de mens 
eigenlijk goed zou zijn. In de redevoering Over de Verderfelijke Ge
volgen van de Navolging der Natuur in een Zedelijken Zin genomen 
wordt dit nadrukkelijk verworpen. Natuurlijke neigingen zijn p r i 
mair op zichzelf gericht, (p. 16 sqq. ). Wanneer de mens zijn natuur 
onbeperkt kan volgen, kunnen de meest rampzalige gebeurtenissen 
plaatsgrijpen, (p. 27 sqq. ). Men zie bijvoorbeeld de Romeinse kei
ze r s en de pausen. Ook van Rousseau distancieert Brouwer zich na
drukkelijk: "Ik geloof juist niet, met Rousseau, dat de mensch in 
den staat der natuur, deugdzamer of gelukkiger i s dan de meer be
schaafde volken" β ) . 

Dat van Limburg Brouwer in de laatste jaren van zijn leven 
zijn publicistische arbeid voor een belangrijk gedeelte verlegd heeft 
naar het godsdienstige leven van zijn eigen tijd i s s terk bevorderd 
door het opkomen van de Groninger Richting. 

Bij de bespreking van van Heusde is gebleken, dat zijn prin
cipes op de Hervormde theologie eigenlijk de meest duurzame in
vloed hebben uitgeoefend. Dit is vooral te danken geweest aan het 
feit, dat verschil lende van zijn leerlingen vri j kort achter e lkaar 
leerstoelen in de theologie kregen aan de Groninger Universiteit. 
In 1829 kwamen P . Hof s t e d e d e G r o o t "7) en J . F . v a n 
O o r d i n l 8 3 l L . G . P a r e a u ; toen van Oord in 1840 naar Leiden 
ver t rok, kwam in zijn plaats W. M u u r l i n g , ook een leerling van 
van Heusde. Zij formeerden zich tot een vaste groep, die iedere 
vrijdagavond bijeenkwam θ )om het onderwijs in de theologische 
faculteit te bespreken en verder van gedachten te wisselen. In 1834 
worden de e e r s t e resultaten-op-schrift zichtbaar door de uitgave 
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van de Christelijke Betrachtingen, geschreven door Hofstede de Groot 
samen met Amshoff en van Herwerden; in 1837 valt de oprichting 
van het tijdschrift Waarheid in Liefde. In 1840 "werd het eerste 
boek gedrukt van die serie van' zeven handboeken in één geest door 
drie professoren" 9 ) . Zeer in het kort komen de hoofddenkbeel
den van de Groninger theologen hierop neer, dat volgens hen de o-
penbaring niet beschouwd kan worden"als een som of geheel van uit
spraken omtrent bepaalde waarheden" 1° ), maar dat zij is "een 
proces van opvoeding, waarin God door natuur en historie de mensch-
heid opleidt tot het ideaal der humaniteit; de Grieksche wijsbegeer
te kan dan ook, met Clemens van Alexandrie in dien zin een π α ι 

δαγωγό ζ ε ι ς Xp t στον genoemd worden dat zij ons voorbereidt 
op het historisch inzicht in de opvoeding van het menschdom die ons 
door God in Jesus Christus in haar vollen omvang en diepte is ge
geven. .. In die opleiding, naar den vorm historisch en feitelijk bui
ten de gewone orde der dingen omgaand, naar den inhoud algemeen 
menschelijk en wijsgeerig, is de hoofdzaak van het Christendom ge
legen" ! 1 \ Begrippen als uitverkiezing en verwerping, alsmede de 
voldoening door Jezus' kruisdood treden sterk op de achtergrond. 

De Groninger theologie heeft in de Hervormde Kerk al vrij 
spoedig een grote invloed gekregen. Vanaf 1840 beheersten haar 
aanhangers voor een belangrijk deel de Synode. Oorzaak van dit 
snelle succes was niet op de laatste plaats het optimistisch-gevoe-
lige karakter van de leer, waarin de geest van van Heusde nog steeds 
leefde: "Het was een geloof dat in het licht ieefde,nog vol van het 
blijde optimisme der 18üe eeuwsche verlichting" 12 ) 

Zoals veel anderen is ook van Limburg Brouwer onder de be
koring van de Groninger richting geraakt. Haar principes sloten 
immers zeer nauw aan bij zijn godsdienstig liberalisme, zijn af
keer van redeloze dwingelandij en ook zijn praktisch-pedagogisch 
instinct. Bovendien bevond hij zich onmiddelijk bij de bron. 

In 1845 heeft Brouwer voor het eerst in het openbaar voor de 
Groninger Richting partij gekozen, door de uitgave van De Synode 
en de Zeven Wijzen. Een gesprek tusschen twee Jesuiten. Met de 
"Zeven Wijzen" zijn bedoeld v a n H o g e n d o r p , G e v e r s , C a -
p a d o s e . G r o e n van P r i n s t e r e r , E l o u t , S i n g e n d o n c k 
en ν . d. K e m p , die verzet hadden aangetekend tegen de beslis
sing der Synode, dat men de "Formulieren van eenigheid" slechts 
behoefde te onderhouden, in zoverre zij overeenkomstig het Woord 
Gods zijn (1841). Naar aanleiding van deze beslissing dienden zij 
bij de synode een adres in, in 1843 gevolgd door een vlugschrift 
Aan de Hervormde Gemeente in Nederland, met de bedoeling de 
orthodoxie, speciaal in Nederland, veilig te stellen. De drijvende 
kracht bij dit initiatief vormde Groen, die zowel adres als publi-
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catie grotendeels zelf opstelde 1 3 ). Tegen deze actie is de brochu
re van Brouwer gericht. Vooral verzet hij zich tegen het strikt aan
nemen van het Woord enkel op gezag, en tegen de stelling, dat het 
geloof-alleen de ongeletterde dagloner meer inzicht in het wezen 
van het Christendom schenkt dan de minder- of ongelovige godge
leerde 1 4 ) . Nadrukkelijk verdedigt hij de door het gevoel verlich
te menselijke rede als de weg naar het wezen van het Christen
dom 15 ) . Ook spoort hij de hervormden aan tot onderlinge ver
draagzaamheid: dit soort twisten spelen de R.K.Kerk in de kaartj-^ ) 

Een nog welsprekender apologie voor de Groninger Theologie 
heeft van Limburg Brouwer twee jaar later gegeven in zijn roman 
Het Leesgezelschap vanDiepenbeek, Het boek speelt rond de ver
vulling van een predikantenvacature op een Gelders dorp. Opdat 
er een orthodox-gereformeerde dominee zal worden gekozen, gaat 
de vergadering van notabelen en kerkeraadsleden een onderzoek in
stellen naar de onfeilbare kenmerken van rechtzinnigheid, waar
aan de proefpreken van de drie candidaten voor de vacature moe
ten voldoen. In plaats van dat nu duidelijk wordt, wat de ware 
orthodoxie i s , komen bij het onderzoek steeds meer meningsver
schillen en ongerijmdheden aan het licht, zodat op den duur prac-
tisch alle kerkeraadsleden en notabelen gaan overhellen naar de 
vrijzinnigheid, en ook een proponent van de Groningse richting pre
dikant wordt. Duidelijk laat Brouwer de domheid en bekrompenheid 
der orthoxen uitkomen; daarnaast ook hun schijnheiligheid, vooral 
in de figuur van de heer van Groenendaal. Zij, die de meer libera
le richting vertegenwoordigen, worden daarentegen uiterst gunstig 
voorgesteld. 

Tot slot moge vermeld worden, dat van Limburg Brouwer 
zich in 1841 aansloot bij degenen, die protest aantekenden tegen 
de pogingen van Koning Willem II om het Concordaat met de Heili
ge Stoel, al gesloten in 1827, eindelijk in werking te doen treden. 
Hij deed dit door middel van het pamflet De Concordaten, een uit
vloeisel van de genadige goedertierenheid des Heiligen Vaders. 
Een kloostergesprek, aan gene zijde der bergen gehouden. Evenals 
De Synode en de Zeven Wijzen is het opgezet als een gesprek tus
sen twee geestelijken. Volgens Brouwer dienen de Concordaten en
kel om de machtssfeer van de Rooms-Katholieke Kerk uit te brei
den, de geestelijke vrijheid te vernietigen en eenieder tot botte 
volgzaamheid aan Rome te dwingen. De toon is dikwijls uiterst 
sarcastisch zoals bv. blijkt uit het volgende citaat: "Zijn die zonen 
waarlijk getrouw aan onze heilige moeder, de kerk, dan dienen die 
Concordaten om de regten der Kerk te bevestigen en te verdedigen, 
en om de heerschzucht der vorsten te beperken. De bepalingen. 
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welke ' er in schijnen gemaakt te worden ter beperking van den in
vloed des heiligen vaders zijn natuurlijk niet anders dan ijdele vor
men, daar deze invloed niet mag en kan beperkt worden. Zijn daar
entegen de vorsten, met welke de Concordaten gesloten worden, ket
t e r s , dan dienen diezelfde Concordaten om hun tenminste een deel 
van hun gezag over hunne geloovige onderdanen te ontnemen, om 
hen te noodzaken hunne kettersche onderdanen zware belastingen te 
doen opbrengen, ten einde de geloovige bisschoppen gemakkelijk en 
genoegelijk te doen leven, om het onderwijs der geloovige jeugd aan 
hunnen invloed te onttrekken, en om in landen, gedompeld in den 
nacht des ongeloof s en der ongehoorzaamheid, de kiem levendig te 
houden van die zalige onderwerping aan den heiligen stoel, die ten 
allen tijde het geluk der volken heeft uitgemaakt" (p. 22-23). 

Literatuur. 

Van jongs af heeft van Limburg Brouwer zowel voor de klas
sieke als voor de moderne letterkunde grote belangstelling getoond. 
Op zeer jeugdige leeftijd reeds begon hij te schrijven: "als kind 
stelde hij niet alleen stukken voor ons huisselijk en kinderlijk too-
neel te zamen, maar schreef hij ook re is- en levensbeschrijvin
gen" 1 7 ) . In 1818 deed hij mee aan de prijsvraag van het Instituut 
voor een oorspronkelijk Nederland treurspel. Een bekroning viel 
hem niet ten deel; wel maakte hij bij deze gelegenheid kennis met 
Wiselius, toendertijd secretaris van de Classe, die de prijsvraag 
had uitgeschreven, met wiens dochter hij eens zou huwen 18 ) . In 
deze tijd vervaardigde hij ook een vertaling in verzen van Phi lokte-
tes van Sophokles 1 9 ) . 

In latere jaren heeft Brouwer zich uitsluitend tot het proza be
perkt. Het genre, waar hij zich het meest toe aangetrokken voelde, 
was de historische roman over stof uit de Griekse Oudheid. In dit 
kader heeft hij de reeds door ons besproken romans Charicles en 
Euphorion (1831) en Diophanes (1838) gepubliceerd. Als kleinere 
stukken sluiten zich hierbij aan Gryllus (in Verhandelingen en losse 
geschriften 1836) en Een ezel en enig speelgoed (1842). Het "Speel
goed" past niet geheel in het klassieke kader, omdat hier Faust en 
Mephistopheles in optreden 20 ) . Verder heeft Brouwer nog ver
talingen uitgegeven van I Promessi Sposi van A. M a n z o n i en van 
het Leven van Benvenuto Cellini. 

Veel gegevens inzake Brouwer' s visie op de moderne toneel
literatuur kunnen wij vinden in de Verhandeling over het Nationaal 
Tooneel, waarin o. a. een overzicht van het Nederlandse toneel is 
opgenomen (p. 17-74). Voor V o n d e l koestert Brouwer grote be
wondering. Alleen is het jammer, dat hij het Griekse treurspel niet 



414 

goed genoeg kende " o m het geheel te hers te l len" (p. 26). In vergeli j
king tot de Grieken i s Vondel veelal te ruw en te langdradig en heeft 
hij teveel "dichterl i jke" beschrijvingen (p. 33 sqq. ). Ook is het bij 
hem niet mogelijk om zoals bij de Griekse t ragici " te verzinken in 
dien aangenamen droom, die (mij) om Dichter noch dichterlijk schoon 
doet denken, m a a r (mij) daarentegen een oogenblik van edel zalig 
genot doet smaken, juist daarom zoo edel en zalig, omdat (ik e r mij-
zelven) op dat oogenblik zoo weinig rekenschap van weet te geven" 
(p.36). 

Van de tijdgenoten van Vondel heeft Brouwer de meeste waarde
r ing voor J a n V o s , vanwege zijn mooie vloeiende verzen en zijn 
oorspronkelijkheid. Wel is zijn werk e r g ruw en woest en nemen 
wraak en moord veelal de plaats in van v r e e s en medelijden(p. 41-
42). 

De introductie van het F r a n s e Class ic i sme heeft voor het Ne
derlandse toneel desastreuze gevolgen gehad. Alle natuurlijkheid en 
scheppingskracht i s weggevloeid. De beste auteurs uit deze tijd zijn 
n o g D e M a r r e Qacoba van B e i j e r e n ) . B a l t h a s a r H u y d e c o p e r 
( A r s a c e s , Achil les)en S w e e r t s (Semiramis) (cf. p. 57 sqq. ). 

Van de recente schri jvers ondervindt volgens Brouwer R h i j n -
v i s F e i t h nog de nadelige gevolgen van de F r a n s e invloed, maar 
anderzi jds maakt hij grote indruk door "het teedere tragische ge
voel dat in zijn stukken heerscht" (p. 68). In dit verband dienen 
vooral Ines de Castro en Johanna Gray genoemd. Ook Celia van К i η -
k e r heeft veel verdiensten. Bi 1 d e r d i j к wordt nadrukkelijk gepre
zen om zijn juist inzicht in de theorie: in de voorstel l ing van de per
sonen eis t hij de μ ί'μησ t ζ ,3ελτ ι όνων van Aris toteles, 
het t r e u r s p e l i s bij hem "dichtstuk", "de daad is om ' t gedicht, 
niet het gedicht om de daad"(p. 69). In de practijk heeft hij ook toe
gepast, wat hij in theorie leerde(p. 70). W i s e 1 i u s verdient voor
al lof om zijn originele visie: hij heeft de Griekse tragedie willen 
aanpassen aan de behoeften van het Nederlands toneel om zo een 
werkelijk nationaal drama te doen ontstaan (p. 71-72). Naderhand , 
in het Leven van Sam. Iperusz. Wiselius moet Brouwer wel toegeven, 
dat Wiselius e r in zijn t reurspelen vooral op uit i s geweest om 
"waar het s lechts voegzaam zijn moge, de misdaad niet ongestraft 
te laten" (p. 248), m a a r hij voegt e r direct bi j , dat dit noodzakelijk 
was gezien de smaak van het publiek. Het doet ook niets af aan het 
feit, dat Wiselius de enige i s geweest die een werkelijk geslaagde 
poging heeft ondernomen om een oorspronkelijk nationaal t reurspe l 
te c reë ren (cf. p . 246). 

Voor het F ranse c lass ic is t ische toneel had van Limburg Brou
wer niet bijzonder veel waardering. Zijn bezwaar r ichtte zich voor-
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al ertegen, dat het Franse drama geen eenvoudige voorstelling van 
het lijden beoogt, maar zich kenmerkt door een ingewikkelde intri
ge, die dan meestal nog een liefdesintrige is 21 ) # Bovendien heb
ben "etiquette, mode, galanterie en boven alles de willekeur van 
een alleenheerscher . . . . er den zigtbaarsten invloed" op gehad 22). 
De ideeën omtrent welvoegelijkheid en betamelijkheid in de Fran
se stukken bevallen Brouwer ook bijzonder s lecht :" . . . . de denk
beelden der Grieken omtrent de welgevoegelijkheid (zijn) uit de na
tuur zelve ontleend . . . . en . . . . die der Franschen uit de volstrekt 
willekeurige regelen eener kunstbeschaving" 2 3 )."Bij de Franschen 
bestaat de welvoegelijkheid in de woorden, bij de Grieken bestond 
die in het gevoel en de daden" 24 ) # Van de Griekse tragedie heb
ben de Franse Classicistenriiets begrepen en vaak hebben ze er de 
grootste onzin over beweerd, vooral Laharpe 2 5 ) . Ook Voltaire 
en Rous seau hebben van de Griekse tragedie een zeer scheef beeld. 

Volslagen negatici is Brouwer' s oordeel over het Franse clas
sicisme echter niet. Erin te prijzen zijn "de regelmatigheid","de 
kunstige exposities" en "de geschikte verbinding der tooneelen" Zb) 
Ook heeft het diverse schrijvers opgeleverd, die waarlijk dichter 
genoemd moeten worden, zoals Corneille en Racine 27 ) . Wan
neer men echter Iphigeneia in Aulis van Euripides gelezen heeft 
en men krijgt dan Iphigénie van Racine onder ogen, "kan men de 
hoftaal van dezelfde personen niet dan met weerzin lezen" 28 J 

S h a k e s p e a r e wordt door van Limburg Brouwer hoog aange
slagen: "Ik bewonder hem als een groot genie, als een'waren dich
ter en onder deze als een der grootste menschenkenners" 29 ) . 
Van de andere kant vindt hij hem echter te onregelmatig en maakt 
hij bezwaar tegen "den zonderlingen vorm zijner gedichten, zijne woord
spelingen, zijne vermenging van boert en ernst, ja zijne belagche-
lijke anachronismen en onnaauwkeurigheden" 30 ) . Ten onrechte 
heeft A. W. Schlegel verdiensten en gebreken van Shakespeare in 
één systeem samengevat en dit als navolgenswaard aangeprezen. 
Hetgeen Shakespeare zelf "misschien afgekeurd zou hebben, had 
hij elders of in eene andere eeuw geleefd" 31 )schreef hij hem als 
de grootste dichterlijke verdienste toe. Een grote fout van A. W. 
Schlegel С. s. i s , dat zij weigeren de eenheid als noodzakelijke 
voorwaarde te erkennen: "de eenheden zijn niet de voortbreng
sels van eene willekeurige dwingelandij, maar de uitkomst van het 
waarnemen van alles, wat bevalt en treft en wegsleept, in ' t kort 
van alles, wat schoon genoemd kan worden" 3 2 ). Steeds is ook 
eenvoud geboden: "Eenvoudigheid, duidelijkheid, gemakkelijkheid 
van uitdrukking, ware taal van het hart, moet steeds bevallen, be
koren, wegsiepen: maar wat zullen ons vernuftige spelingen, val-
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sehe verhevenheid, gezwollenheid voor genoegen aanbrengen?" 33 ) . 
Over de vermenging van scherts en ernst merkt Brouwer op : "Wat 
hebben de boersche en koddige tafereelen van eenen Ostade en Jan 
Steen met de verhevenene kunstgewrochten van eenen Rafaël, van 
eenen Rubens gemeen en waar is toch het punt van overeenkomst 
tusschen de straattaal van het kluchtspel en den vorstelijken toon 
van het ernstige hoogdravende treurspel? Bestaan er ten
minste nog eenige bepaalde regelen, waaraan men het schoon on
derkent, het is vooral die, welke ons de evenredigheid der deelen 
met het geheel aanprijst" 34 ) . 

In Duitsland moet volgens Brouwer op toneelgebied de naam 
van L e s s i n g met zeer veel eerbied worden genoemd, want hij 
heeft het eerst de juiste betekenis van het fragment van Aristote
les over de tragedie doen uitkomen. G o e t h e is een moeilijk te be
palen figuur; zijn Iphigenie is in klassieke vorm bewerkt, hij heeft 
drama' s van Voltaire vertaald, daartegenover echter staat zijn 
Götz von Berlichingen, waardoor hij "ter kwader ure" grote invloed 
heeft gehad 35 ) . Door S c h i l l e r is het romantisch drama op 
weinig gelukkige wijze beoefend 3 6 )) ofschoon hij in figuren als 
Wallenstein, Max Piccolomini en Thekla onvergetelijke kunst heeft 
geschapen 37 ) . 

Het Burgelijk Drama wijst Brouwer onomwonden af: met de 
aard van het ware treurspel als "dichtstuk" hangt samen, dat er 
alleen vorsten en aanzienlijke personen ten tonele worden gevoerd, 
die" schoon ook voor het overige in alle opzigten ons gelijk, door 
hunne verwijdering van onzen stand iets verhevenere, iets buiten
gewoons, iets indien ik ' t zoo noemen mag, idealistisch toelaten"38.) 
(p. 110). 

Een zeer duidelijke afkeer toont van Limburg Brouwer van het 
Franse romantische proza. In de voorrede op zijn vertaling van 
I Promessi Sposi van M a n z o n i maakt hij gewag van " die 
belachelijke en vaak afschuwelijke natuurlijkheid, waarin tegen
woordig zoo vele fransche romanschrijvers het hoogste toppunt 
der kunst meenen te vinden en waarin zij ook zoo wel geslaagd zijn 
dat de beschaafde vrouw en het wel opgevoede meisje thans even
goed bekend kan worden met de straat-en bordeeltaal van vischwij-
ven en lichtekooien als die dagelijks in zulk doorluchtig gezelschap ver-
keereriXp. 3). Als het meest effectieve middel tegen dit bederf be
schouwt Brouwer een hernieuwde, ook artistieke, inspiratie op de 
Griekse Oudheid. Ten opzichte van de romantische historische ro
man â la Walter Scott neemt hij ook een gereserveerd standpunt in. 
Enigszins smalend spreekt hij in dit verband van "Dat sombere, dat 
akelige van kloosters en oude kerkgebouwen" 3 9 ) . Talloze boeken 
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zijn er al versehenen, die stof uit de middeleeuwen of later behan
delen, en bovendien is er voor de behandeling van een middeleeuws 
onderwerp veel meer droge en vervelende geleerdheid nodig, dan 
voor het schrijven van een Griekse roman. 

Filosofie. 

Op wijsgerig terrein is van Limburg Brouwer' s interesse aanmer
kelijk minder diep gegaan dan op religieus of literair gebied. De 
antieke wijsbegeerte, inzonderheid die van Platoon lag hem niet: 
de hele Griekse filosofie werd door hem tot practische levenswijs
heid herleid 4 0 l Ten aanzien van de contemporaine wijsbegeerte 
heeft hij zich slechts één maal in het openbaar doen horen, name
lijk in de Brief over de nieuwe philosophie aan eenen orthodoxen 
Hagenaar door eenen regtgeloovigen Amsterdammer (Groningen 
1846). Deze "nieuwe philosophie was het panentheisme van Kraur 
se 41 ) ,o. m. door Opzoomer enige tijd aangehangen en in zijn inau
gurale rede te Utrecht (1846) verdedigd 4Z>. De"regtgeloovige 
Amsterdammer", die in de brief aan het woord i s , wil de "ortho
doxe Hagenaar" duidelijk maken, dat alle bezorgdheid, welke in 
orthodoxe kring door het panentheisme was gewekt, in ' t geheel 
niet gewettigd is: de filosofie van Krause is volstrekt onschadelijk, 
deze zelf 'een "zeer godsdienstig en gemoedelijk mensch die het 
heel goed meent met God en zijn naaste" (p. 11). Hij toont dit aan 
door op sarcastische wijze Krause* s denkwijze en terminologie te 
analyseren. De conclusie luidt: "Geloof mij, die nieuwe philoso
phie zal in veler hersenen zulk eene beweging maken, dat zij zel
ve eindelijk zullen inzien, dat het eigenlijk maar dwaasheid is zijn 
hoofd te breken met zaken, die toch altijd wat moeilijk te begrij
pen zijn: en komt daar dan eens het een of andere gemoedelijk be
zwaar bij, hoe menig een zal dan niet, geheel overtuigd van het 
ijdele der pogingen om buiten de kerk de waarheid te vinden, ein
delijk bij ons een veilig hoekje komen zoeken, om van zijne ver-
moeijenissen uit te rusten, en, in de schaduw der dortsche wijn
stokken en vijgeboomen - op zijn gemak zijn pijp te rooken"(p. 10). 
Behalve het Krausianisme wordt dus hier ook weer de orthodoxie 
belachelijk gemaakt. 

VII P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s 

Met van Limburg Brouwer krijgen de Griekse studiën te Gro
ningen, voordien van weinig betekenis, een eigen karakter en al
lure. Dit eigen karakter houdt niet in, dat een fundamentele koers-
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wijziging inzake de beschouwing der Oudheid plaatsgri jpt, zoals de
ze na de dood van Wyttenbach in Leiden i s opgetreden. Voor van 
Limburg Brouwer blijft de waarde van het G r i e k s , dat het bij zijn 
beoefenaren de smaak veredelt en tot zedelijke verheffing bijdraagt, 
en hierdoor hun gehele persoon op een hoger niveau brengt 
De studie der Oudheid heeft een pedagogisch doel, moet de mens 
tot een hoger mens-zijn opvoeden of minstens helpen opvoeden. In 
wezen i s dit nog de "filosofische ' opvatting der achttiende eeuw, zo
als zij zich in de Schola Hemsterhusiana had ontwikkeld, zij het, 
zoals nog nader zal blijken, in gemoderniseerde vorm en cr i t i sch 
doorlicht. 

Van deze s terke accentuering van het pedagogische aspect vindt 
veel zijn oorsprong in het geestelijk klimaat van de e e r s t e helft der 
negentiende eeuw, dat i m m e r s s terk bepaald wordt door de drang 
naar opvoeding en het stichten van nut. Bij van Limburg Brouwer is 
het stichten van nut ten bate van de medemens een belangrijke impuls 
geweest voor zijn wetenschappelijk werk. Een e e r s t e gevolg hier
van i s , dat hij zijn studie voornamelijk beperkt heeft tot het naspeu-
ren van de zedelijke schoonheid der Griekse schri jvers en tot het 
verband tussen godsdienst en zeden der oude volken. In zijn geschrif
ten wijst hij e r meermalen op, dat ook voor de moderne mens be
paalde antieke gebruiken of voorstell ingen uit het oogpunt van zede
lijke voortreffelijkheid behartenswaardig zijn. In s terke mate doet 
hij dit in zijn beschouwingen over de Griekse t ragedie , uitgaande 
van Less ing ' s moral i s t i sche exegese van Ar i s tote les ' Περ t 

Ποιητικής , verder o. m. bij zijn aanprijzen van de antieke ver
draagzaamheid op godsdienstig t e r r e i n . Brouwer' s verlangen om nut 
te stichten t reedt ook naar voren, waar hij zegt, dat de beoefenaars 
der klassieke studiën ook in hun gedrag moeten pogen hun medemen
sen te beschaven en op te voeden. Zij moeten "hunnen invloed aan
wenden ten nutte van het algemeen, tot heil van staat en kerk , en 
t e r beschaving der geheele natie 2 ) . 

Behalve door zijn pedagogische instelling is van Limburg Brou
wer ook door zijn grote afkeer van speculatief denken een echt kind 
van zijn tijd. Met de filosofie van Platoon heeft hij nooit veel opge
had. De ware wijsbegeerte der Grieken was voor hem de pract ische 
levenswijsheid van Hesiodos, Soloon, Sokrates en Xenophoon, waar 
bij dan Sokrates alleen naar de schildering van Xenophoon moest 
worden beoordeeld. Met de moderne wijsbegeerte heeft hij zich p r a c -
t isch nooit beziggehouden - gezien zijn zeer grote belangstelling 
voor ongeveer alle andere cultuurgebieden ook een duidelijk bewijs 
van zijn gebrek aan belangstelling op dit punt. Het voor deze tijden 
karakter is t ieke optimistische vooruitgangsgeloof kent van Limburg 
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Brouwer ook: "In Holland en in vele andere delen van Europa 
(heerscht) veel meer menschelijkheid, veel meer menschelijke 
vrijheid dan in Athene en Sparta", en door "onderrigting ver
lichting des volks, van alle volkeren, van het geheele menschdom, 
omtrent hetgeen regt en pligt is" kunnen we nog veel verder ko
men 3 ' . Voorts treffen we bij hem aan de in deze jaren zo frequent 
voorkomende verbinding van liberalisme met antipathie tegen het 
athei'sme. Als mens vertegenwoordigt van Limburg Brouwer in ve
le opzichten hêt leefpatroon van de eerste helft der Nederlandse 
negentiende eeuw: een door de Rede verlicht Christendom, sterk 
practisch gericht, steunend op een krachtig ontwikkeld ethisch be
sef, zonder gevoel voor speculatief denken. 

Ondanks dit alles betekent het optreden van van Limburg Brou
wer voor de studie der Oude Letteren in Nederland iets fundamen
teel nieuws. Evenals de Leidse filologen heeft hij de letteren van 
de bevoogding der "filosofie" verlost en hen om hun zelfs wil be
studeerd: "De wetenschap, het leidt geen twijfel, moet in de eer
ste plaats om de wetenschap beoefend worden" 4 ' . Hij heeft dit 
echter niet gedaan door zijn terrein van onderzoek te beperken, 
maar juist door het wijd uit te zetten en zich te geven aan de be
studering van een stuk antiek leven als totaliteit, de godsdienst en 
zeden der Grieken en hun onderling verband. De keuze van dit on
derwerp is misschien bepaald geweest door iets, dat men met 
enige kwade wil een moralistische parti pris zou kunnen noemen; 
maar dit kan niets afdoen aan het feit, dat van Limburg Brouwer 
zijn stof methodisch en critisch heeft bewerkt, en er steeds naar 
heeft gestreefd zijn bronnen zo zorgvuldig mogelijk te analyseren. 
Dat hij uit de resultaten van zijn onderzoek soms lering voor de 
hedendaagse tijd heeft willen trekken, zoals Holwerda opmerkt, 
is juist, maar wanneer, zoals deze doet 5 ' , de zaak eenvoudig 
zo wordt voorgesteld, dat Brouwer de zedelijke en religieuze be
schaving der Grieken alleen maar bestudeerde, om er zijn tijd
genoten mee te stichten, dan doet men geen recht wedervaren aan 
het bewust wetenschappelijke karakter van zijn arbeid. Van Lim
burg Brouwer beoefende de wetenschap om haars zelfs wil, en 
volgens een duidelijke methode, die gebaseerd was op een nauw
keurige interpretatie van de teksten van oude schrijvers en andere 
bronnen, en die bovendien een zeer grote terughouding aan de dag 
legde voor hypothesen buiten en boven de feitelijke gegevens uit. 
Hij heeft Van deze methode de theoretische verantwoording gege
ven in zijn inaugurele oratie te Luik, en ze ook in de voorrede 
van de Histoire de la civilisation morale et religieuse des Grecs 
nog eens geformuleerd: "si j ' a i hasardé une conjecture, je n 'a i 
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jamais manqué de la distinguer du résultat positif de mes investi
gations, et j ' a i toujours préféré d'avouer mon ignorance plutôt 
que de suppléer par des hypothèses au manque de témoignages 
authentiques, persuadé que, pour l 'interprète de l'antiquité, il n 'y 
a pas moins de mérite â convenir de ce qui échappe â ses recher
ches que d' éclaircir ce qui jusqu * â présent n' avoit été qu ' im
parfaitement connu" ñ ' . In de practijk van zijn beschouwingen 
komt deze critische instelling steeds naar voren. Ook probeert hij 
van de problemen zoveel mogelijk alle kanten te zien. Van gods
dienstige gebruiken, orakels e. d. worden zowel de gunstige als de 
ongunstige ziiden belicht; 7 ' voor het hetaerenwezen ö ' en de 
pederastie 9^ heeft hij ook waarderende woorden over. In bijzon
dere mate heeft Brouwer oog voor de speciale factoren, die de eigen 
aard van het Griekse volk bepalen zoals klimaat, geografische ge
steldheid, en staatsvorm; waar noodzakelijk, wordt steeds op ver
schil tussen de Griekse en de moderne situatie gewezen, bijvoor
beeld inzake de rol der hetaeren, de plaats der obsceniteit - de 
grote vrijmoedigheid in sexualibus vloeit voort uit de veel grotere 
"simplicité des moeurs" van de Grieken ten opzichte van ons - , de 
taak van de bedienaren van de godsdienst enz. Ook voor de interne 
ontwikkeling van het Griekse volk toont Brouwer belangstelling. 
Kortom, in de Hist. Civ. Mor, wordt een eerlijke poging gedaan om -
zij het dan nog vanuit een bepaalde gezichtshoek - op werkelijk his
torische wijze een stuk antiek leven te reconstrueren. Met dit werk 
gaat Brouwer als enige in het Nederland van die dagen in de rich
ting van de organische opvatting der Duitse Altertumswissenschaft. 
Beter ook dan de meesten was hij op de hoogte met haar feitelijke 
voortbrengselen: hij kende de werken van Niebuhr, K. O. Müller, 
Welcker, de Kunstgeschichte van Winckelmann en de Kunstmytho
logie van Böttiger 10 ) ; reeds in 1828 vestigde hij de aandacht op 
de onderzoekingen van Champollion. Ook met de taalkundige na
vorsingen van Bopp schijnt hij enigszins op de hoogte te zijn ge
weest, υ ' al heeft hij zelf van taalonderzoek nooit zijn speciali
teit gemaakt. 

Ook door zijn opvatting van de Oudheid toont van Limburg 
Brouwer verwantschap met hetgeen in Duitsland was gegroeid. De 
Grieken moeten niet geïmiteerd worden, daar de moderne tijd hen 
in vele opzichten voorbijgestreefd is en zij als volk een volslagen 
andere structuur vertonen dan wij 1 2 ' . Speciaal op het gebied 
van de schoonheid en de zuivere smaak zijn zij echter onze mees
ters en daarom moeten wij, met behoud van ons eigen karakter, 
ons in dit opzicht door hen laten inspireren. Bij uitstek represen
teren zij in alle levensuitingen de ware eenvoud en natuurlijkheid 
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("ingénuité" en "simplicité"). Hier is van Limburg Brouwer typisch 
Neo- Humanist, zoals ook in zijn definitie van schoonheid als har
monie: "Bestaan er tenminste nog eenige bepaalde regelen, waar
aan men het schoon onderkent, het is vooral die, welke ons de e-
venredigheid der delen met het geheel aanprijst". Het franse clas
sicisme en de contemporaine romantiek wijst hij af. Het religieus 
indifferentisme van vele Duitse Neo-Humanisten, die de Griekse 
wijsheid en schoonheid min of meer als een substituut voor de gods
dienst beschouwden, heeft Brouwer echter nooit gekend: voor hem 
is het (verlichte) Christendom altijd een zeer levende realiteit ge
bleven 1 3 ' . 

Wat is de concrete betekenis geweest van van Limburg Brou
wer voor de studie van het Grieks? Voor taaistudie in engere zin 
heeft hij niet veel gevoeld. Strikt grammaticale of tekstcritische 
studies worden in zijn omvangrijk oeuvre niet aangetroffen. Zijn 
aandacht is altijd op de "zaken" gericht geweest, waarbij hij zijn 
onderzoekingen hoofdzakelijk op één fundamenteel aspect van het 
antieke leven heeft gericht: namelijk op de verhouding tussen de 
godsdienst en het gedragspatroon- der mensen of, zoals hij het zelf 
uitdrukt, op het verband tussen de godsdienstige en zedelijke 
beschaving. Ten aanzien van het Griekse volk als geheel is dit 
thema uitgewerkt in Brouwer' s hoofdwerk Histoire de la civilisa
tion morale et religieuse des Grecs, terwijl de houding van Home-
ros , Pindaros en de tragici ten opzichte hiervan ter sprake is ge
bracht in de verschillende Proeven over de zedelijke schoonheid. 
O. i. schuilen in deze laatste werken Brouwers grootste en meest 
blijvende verdiensten voor de Griekse studiën. Zo kenmerken 
zich namelijk alle door een literaire "esthetische benaderingswij
ze, de dichters worden op de eerste plaats als dichters beschouwd. 
Brouwer legt hierbij steeds de nadruk op het verband tussen zede
lijke en esthetische schoonheid. Ook wordt door hem ontkend, 
dat er "zedelijke" en "onzedelijke" onderwerpen zijn: beslissend 
is de wijze, waarop de stof wordt behandeld: "geen onderwerp (is) 
onzedelijk, hetwelk zoo behandeld wordt, dat het geene aanleiding 
kan geven om te denken dat de dichter bedoeld heeft, de ondeugd 
te prediken"1^ . Verder is hij er steeds op uit, alle werken die 
hij bespreekt in hun eigen milieu te plaatsen en vanuit hun eigen 
omstandigheden te verklaren. In dit verband wijzen wij op zijn 
uitleg van de mateloze haat van Elektra in het gelijknamige stuk 
van Sophokles, van Phaidra in Hippolutos van Euripides en van 
het twistgeding tussen Apolloon en de Erinyen in de Eumeni den 
van Aischulos ! 5 ) . Met dit alles treedt van Limburg Brouwer in 
de voetsporen van Winckelmann en vooral van Lessing en zet hij 
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op kracht iger wijze voort , wat van Goens 1 6 ' en F r a n s Hemster -
huis 1 7 ) in Nederland reeds ee rde r tot stand hadden gebracht. 

Hoewel Brouwer de antieke l i teratuur vooral ethisch - .esthe
tisch benaderde, was hij zeer goed in staat zijn beweringen door 
nuchtere redener ing en nauwkeurige analyse der bronnen te staven. 
Zijn polemiek met Benjamin Constant over Horneros bewijst dit: t e 
genover de door Constant aangevoerde bewijsplaatsen stelt Brouwer 
een veel groter aantal andere , die het tegendeel aantonen van wat 
Constant beweert . 

Vanuit modern standpunt kunnen e r gegronde bezwaren worden 
gemaakt tegen het uitgangspunt of liever de drijfveer van Brouwers 
studies: de zedelijke schoonheid. Dit kan men a ls een vooroordeel 
beschouwen, en inderdaad is de zuivere kijk op de dingen er soms 
door vertroebeld. Zo is bijvoorbeeld Euripides e r veel slechter 
afgekomen dan nodig ware geweest. Omdat hij niet meer aan de t r a 
ditionele goden gelooft en dit duidelijk laat blijken, beschouwt Brou
wer hem als een degeneratieverschijnsel dat op zijn tijdgenoten 
een ongunstige invloed heeft gehad. Voor de worstel ing tussen een 
oude en een nieuwe wereld , die zich in deze dichter afspeelt 1 6 ) , 
heeft hij geen oog gehad. Hij voelde zich - als goed Neo-Humanist-
beter thuis bij de perfecte harmonie van Sophokles, hetgeen hem, 
in het licht van de tijd gezien, zeker niet kwalijk te nemen i s . Ve
len onder ons zullen ook nu nog de voorkeur aan Sophokles geven. 
In ieder geval doet het niets af aan de grote verdienste van Brou
wer de ee r s t e hoogleraar in de oude let teren in Nederland te zijn 
geweest, die principieel en systematisch de schoonheid van de 
Griekse meesterwerken in breder kring heeft uitgedragen. 

Ook de Histoire de la Civilisation Morale et Religieuse des 
Grecs i s , ofschoon wetenschappelijk natuurlijk verouderd, op meer 
dere punten voor ons nog interessant . Op de ee r s t e plaats door de 
s terke Duitse invloed, welke e r uit spreekt . Bijzonder valt deze te 
bespeuren bij Brouwers schildering van het Griekse volkskarakter . 
Talr i jke eigenschappen, door de Neo-Humanisten aan het Griekse 
volk toegedacht, komen ook in de Hist. Civ. Mor, naar voren. Voor
ee r s t de harmonie. Volgens H e r d e r is deze de Grieken in zeer 
s terke mate eigen: "dies schöne griechische Klima und in ihm das 
wohlgebildete Menschengeschlecht mit f reier Stirn und feinen Sinnen -
ein rech tes Zwischenland der Kultur, wo aus zwei Enden al les zu
sammenfloss , was sie so leicht und edel verwandelten eine 
Einheit und Mannichfaltigkeit, die auch hier das schönste Ganze 
machte die Kräfte des menschlichen Geistes kamen ins schön
sten Eben- und Unebenmass - Harmonie der griechischen Leyer" 19 ) . 
Ook W i l h e l m v o n H u m b o l d t uit zieh in soortgelijke zin: 
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"Das Vorherrschende im griechischen Geis t . . . . Freude an Gleich
wicht und Ebenmass" ? ? : . . . "Richtiges Verhältnis zwischen Emp
fänglichkeit und Selbsttätigkeit, innige Verschmelzung des Sinnli
chen und Geistigen, Bewahren des Gleichgewichtes und Ebenmasses 
in der Summe aller Bestrebungen.... sind gleichsam die formalen 
Bestandteile der menschlichen Bestimmung, und diese finden sich 
in dem griechischen Charakter mit aller Bestimmtheit der 
Umrisse gezeichnet" 2 1 ' . Van Limburg Brouwer schrijft 
over Perikles : "Grec lui-même et Athénien, dans toute la force 
du terme, idéal lui-même de cette heureuse harmonie entre les 
facultés de l 'esprit et les forces du corps" 2 2 ' .B i j zijn behande
ling van het karakter der Grieken wijst Brouwer nadrukkelijk op 
hun grote gevoeligheid voor indrukken en de levendigheid van hun 
gevoelens: "ce trait distinctif, l 'extrême mobilité et la variété de 
leurs émotions" 2 3 ' " . . . . inconstance et variété 
caractérisent les moeurs et les coutumes des Grecs et les distingu
ent des peuples orientaux" 24^ . In dezelfde geest uit zich W.von 
H u m b o l d t : "Die Phantasie des Griec.hpn war so reizbar von aus
sen, und er selbst in sich so beweglich, dass er nicht bloss für je
den Eindruk in hohem Grade empfänglich war, sondern auch jedem 
einen grossen Einfluss auf seine Bildung erlaubte" 2 5 ' . Hierop sluit 
aan F . A. Wolf: "Nur im alten Griechenlande findet sich, was 
wir anderswo fast Überall vergeblich suchen, Völker und Staaten, 
die in ihrer Natur die meisten solcher Eigenschaften besassen, wel
che die Grundlage eines zu echter Menschlichkeit vollendeten Cha
rakters ausmachen; Völker von so allgemeiner Reizbarkeit und Emp
fänglichkeit, dass nichts von ihnen unversucht gelassen wurde, wo
zu sie auf dem natürlichen Wege ihrer Ausbildung irgendeine Anre
gung fanden und die diesen ihren Weg unabhängiger von der Einwir
kung der anders gesinnten Barbaren und weit länger fortsetzten als 
es in nachfolgenden Zeiten und unter veränderten Umständen mög
lich gewesen wäre" . 2 e ) Tenslotte schrijft F r . S c h l e g e l :"Ein 
Maximum von Reizbarkeit ist das Prinzip ihrer Bildung, der Geist 
ihrer Geschichte; nicht nur ihre Tugenden und Grösse, sondern 
auch ihre Schwächen und Laster entspringen aus einer äussersten 
Elastizität und Zartheit des Gemüts, die sich nicht nur unsern Glau
ben, sondern auch die Grenzen unsrer Einbildungskraft übersteigt 
und doch der festeste Leitfaden des griechischen Alterthumsfor-
schers ist, der sich ohne eine jener griechischen ähnliche Reizbar
keit nie über das Gemeine erheben wird" 2 7 ' . Ook hier is van 
Limburg Brouwer dus volledig Neo-Humanist. Hij is dit ook, waar 
hij wijst op de ideale eenvoud der Griekse cultuur: 2 e ) "bien loin 
de perdre, par les progrès de la civilisation Γ antique simplicité 
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de leur manière de penser et d' ag i r , ce fut justement â cette simpli
cité et cette naiVeté que les productions de leurs poètes, de leurs 
peintres et de leurs s ta tuaires durent ce ca rac tè re part icul ier qui 
a toujours fait des Grecs les p remier maî t res dans l ' a r t d ' imi te r 
la nature" 2 9 ' en even verderop: " l ' e x t r ê m e simplicité qu ' i l s ont 
gardée même dans les .s iècles les plus civi l isés " 3 0 > . Volgens 
W i n c k e l m a n n was immers "edle Einfalt und stille Grösse" "das 
allgemein vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meis ter 
stücke" 3 1 'en evenzeer "das wahre Kennzeichen der griechischen Schrif
ten aus den besten Zei ten, den Schriften aus Sokrates ' Schule" 32^ . 
Bij H e r d e r lezen we"Was wir kraus sagen und verwickelt denken, 
gaben sie (sc. de Grieken) hell und rein an den Tag . . . . die Proble
me welche die neuere Staatskunst verwickelt vor t rägt , sind in der 
griechischen Geschichte hell und klar auseinander gesetzt und durch 
die Erfahrung längst entschieden" 33) . Ook F r i e d r i c h J a c o b s 
laat een lofzang op de Griekse eenvoud horen: "Es wird ewig der 
Ruhm des Alterthums sein, dass es Viel mit Wenigem tat 
Die einfachen Organisation ihrer Staaten, die so Grosses ausführten; 
die anspruchlose Einrichtung ihrer Gedichte, die so mächtig wirken; 
die stille Ruhe ih re r Kunstwerke, die so laut zur Seele spricht; U-
berall finden wir diese weise Sparsamkeit , die dem grossen Genius 
der Natur abgelernt scheint und eben darum das untrüglichste Kenn
zeichen der Genialität ist". 34) 

Evenzeer a ls door het Neo-Humanisme is Brouwer' s opinie o-
ver de Grieken, zoals deze in de Hist. Civ. Mor, i s uitgewerkt, beiïi-
vloed door zijn in de toenmalige tijdgeest geworteld moreel-pedago
gisch uitgangspunt. Vooral blijkt dit , waar hij zegt , dat het Griekse 
volkskarakter wordt bepaald door "une certaine philosophie pra t i 
que", en dat de echte Griekse wijsbegeerte een niet-bespiegelend 
en moral iserend-ethisch karakter h e e f t . 3 5 ' In hoge mate ti jdsge
bonden is de s terke nadruk die Brouwer legt op de betekenis der 
(staatkundige) vrijheid voor de Griekse cultuur:" leur (se. 
van de Grieken) l iber té , cause principale du développement des for
ces morales et matér ie l les de la nation" 3 ñ ' "déclin de 
la civilisation intellectuelle après la per te de la l i b e r t é " . 3 7 ' Voor 
de Neo-Humanisten i s echter de vrijheid ook zeer belangrijk: H e r 
d e r heeft in zijn verhandeling Vom Einfluss der Regierung auf die 
Wissenschaften und der Wissenschaften auf die Regierung uitvoerig 
gesproken over "den Einfluss freier Gesetzgebungen auf Wissen
schaften und Künste" ten aanzien van Griekenland, waarbij hij o. m. 
opmerkt: "Aus al lem was gesagt i s t , erhel le t , dass Griechenlands 
eigenste Wissenschaften und Künste, in denen keine Zeit sie über
troffen hat , in denen sie jetzt Über zweitausend Jahre alle Zeiten 
und Völker Ubertroffen haben, Töchter ih re r Gesetzgebung, ih rer 
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politischen Verfassung, insonderheit der Freiheit, der Wirksam
keit zum gemeinen Besten, des allgemeinen Strebens und Miteifers 
gewesen".3 8 ' De geschiedenis van Griekenland toont duidelijk aan 
"dass, sobald Freiheit dahin war (Sprache, Klima, Genius des 
Volks, Fähigkeiten, Charakter blieben), so war der Geist der Wis
senschaften wie verschwunden. Ihre Poesie war hin". 39> In de
zelfde geest uit zich o. m. ook F r . S c h l e g e l : "So wie mit der 
Freiheit die öffentliche Sittlichkeit verschwand, so gab es auch in 
der Poesie eigentlich kein Pathos und Ethos mehr". 4 0 ' 

Behalve door haar sterk Neo-Humanistische inslag is de Hist. 
Civ. Mor, ook belangwekkend voor ons door het inzicht dat zij biedt 
in Brouwer' s ideeën aangaande de Griekse godsdienst en mythologie. 
In de tijd, dat hij schreef, was de Griekse godsdienstwetenschap 
en mythologie nog in hoofdzaak bepaald door de allegorische verkla
ring. Door C. G. Heyne (1729-1802) was deze nieuw leven in gebla
zen 4 1 ) met de theorie van de "sermo mythicus" 4 2 ' , waarin werdbe-
weerd, dat een primitieve cultuur niet in staat is begrippen tot uit
drukking te brengen en zich daarvoor van mythische personen en 
goden moet bedienen. Door M a r t i n G o t t f r i e d H e r m a n n i s 
dit later verder uitgewerkt. 43 ) Een zeer invloedrijk allegorist 
was ook F r i e d r i c h C r e u z e r (1771-1858), die in zijn Symbolik 
und Mythologie aller Völker besonders der Griechen aannemelijk 
trachtte te maken, dat de Griekse mythologie een geheime oosterse 
priesterleer was, in beelden en symbolen tot uitdrukking gebracht44 ' 
Oppositie tegen de allegorese kwam van C h r . Α. L o b e c k in 
Aglaophamus sive de theologiae mysticae graecorum causis(l 829), 
waarin verzet werd aangetekend tegen de "mystieke" en symbolische 
verklaringen der orphische, Eleusinische en Samothrakische mys
teriën. Belangrijker nog waren de Prolegomena zu einer wissen
schaftlicher Mythologie (1825) van К. O. M il 11 e г . Hierin werd 
een eerste poging ondernomen de verschillende mythen volgens 
een historische methode te scheiden en te localiseren. In vele ge
vallen beschouwde Muller hierbij historische gebeurtenissen als 
ondergrond van de mythen. Bij de in de Prolegomena ontwikkelde 
inzichten heeft Brouwer zich op vele punten aangesloten. Ook hij 
probeert de mythen en godsdienstige gebruiken uit hun eigen om
geving en uit de aard van het Griekse volk te begrijpen en toont 
een grote afkeer van allegorische verklaringen en ontleningen uit 
het Oosten. In deze houding weerspiegelt zich weer zijn sterk ont
wikkelde critische zin en zijn afkeer van hypothetische construc
ties. Evenals voor Müller gaan ook voor hem de mythen voor een 
belangrijk gedeelte terug op historische gebeurtenissen. Dit is 
een inzicht van blijvende waarde geworden, want ook nu nog worden 
historische feiten - tezamen met sprookjeselementen - als basis 
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van de Griekse mythologie beschouwd. ^ ' Op andere punten- en 
ook als geheel - is Brouwer' s voorstelling van de mythologie vol
strekt verouderd, alleen al door het feit, dat hij practisch uitslui
tend van literaire bronnen gebruik heeft gemaakt en de ook in zi jn 
tijd reeds opkomende archeologie heeft verwaarloosd. Wel moet 
echter, om zijn arbeid op de juiste waarde te schatten, rekening 
worden gehouden met haar vooropgezette bedoeling. Op de eerste 
plaats wordt gelet op de zedelijke aspecten van de Griekse gods
dienst en godenwereld. Pas daarna richt Brouwer zijn aandacht op 
het ontstaan en de ontwikkeling van mythen en religieuze gebruiken. 

Van Brouwer' s verdere publicaties verdienen zijn belletristis-
tische werken nog enige aandacht. In het verleden is er vaak hard 
over geoordeeld: К a Iff noemde het Leesgezelschap van Diepen
beek "theologisch taai-taai" 4p>) , volgens H u i z i n g a had Brou
wer "nu eenmaal als dichter niet meer dan een verkouden stemme
tje" 4 7 ' , en nog G e r a r d K n u v e l d e r schrijft naar aanleiding 
van Charicles en Euphorion en Diophanes: "het vermogen gestal
ten en hun onderlinge verhoudingen plastisch uit te beelden, het 
vermogen ook prettig te vertellen ontbraken deze auteur" . 4 8 ' 
In andere recente publicaties is - naar onze smaak terecht - een 
billijker waardering te bespeuren. Zo schrijft J a η de V r i e s 
over het Leesgezelschap van Diepenbeek: "Het beeld van het gods
dienstig leven in de tijd van Reveil en Groninger School heeft voor 
ons leven gekregen door het Leesgezelschap van Diepenbeek . . . . . 
De juistheid van uibeelding gaf aan dit boek, geschreven als kritiek 
op den tijd van zijn ontstaan, een waarde, die tot op heden onver
minderd bewaard bleef".4 9 ' Aan Charicles en Euphorion en Dio-' 
phaneswordt een tamelijk uitvoerige bespreking gewijd door W. 
D r o p in zijn dissertatie Verschijningsvormen van de Nederland
se historische roman in de negentiende eeuw (1958).Zijn conclusie 
is, nadat hij heeft gewezen op het snel in vergetelheid raken van 
Brouwer' s werk: "Toch is onzes inziens in onze tijd een herwaar
dering van Brouwer geboden, zeker in verhouding tot een figuur 
als van Lennep. De spitse ironische Brouwer is een voor de moder
ne lezer beslist beter genietbaar auteur dan zijn zoveel beroemder 
tijdgenoot, die wél in de door Scott aangegeven richting werkte" 
(p. 156). 

Wanneer we nu het geheel overzien, kan worden gezegd, dat 
Nederland in van Limburg Brouwer de eerste Graecus heeft gehad, 
die aan wat in Duitsland was gegroeid aan nieuwe ideeën inzake de 
Oudheid en de beoefening der klassieke filologie op een aan de Ne
derlandse tijdgeest aangepaste wijze vorm heeft gegeven en een 
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stuk antiek leven als totaliteit met toepassing van een historische 
methode heeft trachten te onderzoeken. Bovendien is hij de eer
ste - en misschien ook wel de enige - negentiende-eeuwse 
hoogleraar in het Grieks geweest, bij wie in een dergelijke mate 
critisch inzicht en gevoel voor methode samengingen met een zo 
groot gevoel voor de schoonheid der Griekse literatuur en een zo 
grote eerbied voor het kunstwerk. Zijn invloed in ons land is desal
niettemin gering geweest. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te 
wijzen. Op de eerste plaats vond hij aan de Groninger Universiteit 
van die dagen geen goede voedingsbodem voor zijn ideeën. Het aan
tal literatoren aldaar was beperkt; bovendien schijnt hij niet in 
staat te zijn geweest zijn leerlingen door de concrete practijk van 
zijn onderwijs voldoende te boeien. H.J. P o l a k maakt in ieder ge
val gewag van "met tegenzin gegeven en slecht bezochte colleges"50 ' . 
In het algemeen schijnt hij in zijn uiterlijk optreden geen "verove
rend" type te zijn geweest, zodat hij niet is gekomen tot het opkwe
ken van een school toegewijde leerlingen, zoals er door de Leidse 
filologen en van Heusde werden gevormd. Dit woog des te zwaarder, 
omdat zijn wijze van beoefening der filologie recht inging tegen de 
met hoe langer hoe meer kracht vanuit Leiden gepropageerde gram
maticale en tekstcritische richting. Hoewel van Limburg Brouwer 
zelf zeker goed Grieks kende en aan nauwkeurige tekstinterpreta
tie een beslissende waarde toekende, wenste hij hierbij niet te blij
ven staan. Hij beschouwde de teksten als middel om in de cultuur
geschiedenis der Oudheid door te dringen of om er literaire en ze
delijke schoonheid uit te halen. Om die reden is hij nooit tot taai
studie of een systematisch tekstonderzoek gekomen. Mede doordat 
Brouwer' s collega' s niet bij machte waren in deze lacune op bevre
digende wijze te voorzien 5 1 ' , nam men hem te Leiden, waar fi
lologie uitsluitend tekstonderzoek inhield, in feite niet ernstig, of
schoon Jacob Geel voor de Histoire de la Civilisation nog waarde
rende woorden over had. ^ ^ Cobet gevoelde daarentegen slechts 
minachting voor hem, zoals blijkt uit een brief aan Geel van 16 ok
tober 1844: "mijn eenigste troost is een jong Hollandsch student 
uit Groningen, die niet geheel en al door het gekeuvel van Limburg-
Brouwer is bedorven, en zich thans uit liefhebberij met eenige 
Grieksche codices bezig houdt". 5 3 ' Behalve zijn verwaarlozing 
van de tekstcritiek zal verder ook wel zijn streven om de zedelijke 
schoonheid der Griekse schrijvers na te gaan door de meer "mo
dern" en "natuurwetenschappelijk" denkende Leidenaren als dilet
tantisme zijn beschouwd. 

Op deze wijze heeft Brouwer, al heeft hij op vele punten voor
treffelijke inzichten gehad en staat hij verreweg het meest van zijn 
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tijdgenoten in contact met de ontwikkeling der klassieke filologie in 
het buitenland, voor de studie der Oudheid in Nederland maar weinig 
tot stand kunnen brengen. Omstandigheden en persoonlijke eigen
schappen beletten hem dit. Zijn Neo-Humanistische geest paste niet 
in de strikt natuurwetenschappelijke beoefening der klassieke studiën, 
die in deze jaren opkwam. In Duitsland had het Neo-Humanisme en 
de Romantiek een voldoende hechte basis kunnen leggen, om bij de 
opkomst van het realisme en het streven naar wetenschappelijk dé-
tailonderzoek en analyse een voldoende brede opvatting der klassieke 
studiën te waarborgen. In Nederland was van Limburg Brouwer een 
der weinigen, die een dergelijke basis hadden kunnen helpen leggen. 
Maar hij trad pas op, toen het natuurwetenschappelijk denken zich 
al begon aan te dienen, en hij moest werken onder omstandigheden, 
die voor de volledige ontplooiing van zijn wetenschap niet bevorde-
lijk waren. Daarom heeft hij niets kunnen bereiken, niet in Neder
land en ook niet in Groningen. De studie der klassieken, en dus ook 
van het Grieks, zal er na zijn dood weer tot een bescheiden peil te
rugzakken. 

o-o-o-o-o-
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J O A N N E S L E N T I N G 

1 L e v e n 

J o a n n e s L e n t i n g i s o p S augustus 1790 te Arnhem geboren 
als zoon van L a m b e r tu s L e n t i n g en H e l e n a de R o o y . Op 
achttienjarige leeftijd (1808) werd hij student in de letteren te Har
derwijk onder Jan ten Brink. In 1811 ging hij voor de schijn over 
naar de theologie, om aan de Franse conscriptie te ontkomen i') ; 
na de opheffing van de Harderwijkse Academie zette hij zijn studies 
voort te Utrecht. In 1813 werd Lenting, zonder gepromoveerd te 
zijn 2 ' , benoemd tot rector der Latijnse school te Culemborg; 
twee jaar later volgde zijn aanstelling tot rector van de Latijnse 
school te Zutfen. Hier is hij tot 1840 gebleven. Toen werd hij be
noemd tot hoogleraar in de literaire faculteit der Groninger Univer
siteit als opvolger van ten Brink. Zijn leeropdracht omvatte Griek
se en Latijnse letteren. Hij aanvaardde zijn ambt met het uitspreken 
van een rede De utilitate ac necessitate interioris veterum linguarum 
cognitionis, iis qui in Academia doctrinae honores petituri sunt. 
Lang heeft hij niet werkzaam kunnen zijn; reeds drie jaar later op 
2 juni 1843 overleed hij te Groningen. 

II W e r k e n 

Uitgave van Euripides' Medeia. 

In tegenstelling met ten Brink en van Limburg Brouwer heeft 
Lenting zich in zijn publicaties vooral op tekst-en taalstudies ge-
richt. Het eerste specimen hiervan is de uitgave van Medeia van 
Euripides, opgedragen aan zijn broer D. Lenting. Met het verzame
len van het materiaal, zo vertelt Lenting in het voorwoord, was hij 
in zijn studententijd al bezig geweest (praef. p. III). Als voornaamste 
reden om dit onderwerp, waar al zoveel aandacht aan is besteed, 
toch nog te bestuderen, geeft hij op het feit, dat hij al vrij wat ma
teriaal bijeen had, voordat hij de editie van Porson in handen kreeg, 
en dat zijn kennis van de Griekse metriek niet zo groot was "quin 
alium sequi mallem quam opus suscipere cui sustinendo cum humeri 
impares essent, turpiter me darem cum nova mea editione" (Praef. 
p. IV). 

Als hulpmiddelen voor het vaststellen van de tekst heeft Len
ting gebruikt een excerpt uit de Cod. Flor. van Isaac Vossius, scho
lia door Arsenius en de cento Χρίστος Πάσχων . Ook zijn 
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vier Leidse Euripidescodices geraadpleegd. 

Epistola Critica. 

In 1821 heeft Lenting een Epistola Critica aan Jan ten Brink 
gepubliceerd over Alkestis van Euripides. Hij begint hier met de 
argeloze lezer van antieke teksten met vlinders te vergelijken 
"papilionum agunt vitam levissimi pecoris" (p. 3). De critische on
derzoekers daarentegen zijn bijen: "utque illas ibi labor exercet, 
et talis quidem labor, quo dulcía exsugunt e floribus, et mei faciunt 
purissimum, ita et sedulum criticum labor exercet, cum vel e 
veteribus codicibus manu scriptis, vel conjecturis, e suo ingenio 
elicitis, scriptoris, quem tractet, characterem spirantibus, ea 
petere laborat, quibus quam potest maxime pristinam puritatem 
propriumque splendorem ei reddat" (p. 4). Bijzondere waardering 
toont Lenting voor hen, die in staat zijn, op gelukkige wijze de con-
jecturaalcritiek te beoefenen, die "in eligendis lectionibus consti-
tuendoque contextu viam sequuntur, qua suus illos pulchritudinis 
sensus ducit et eruditio, et in locis, quae ipsis corrupta sunt, 
quamquam possint speciose defendi, probabiles, si possint emen-
dationes, si non correctiones vel suas, vel aliorum in textum re -
cipiunt " (p. 5). Zulke mensen moeten echter over bijzondere ga
ven beschikken:" in his duo esse debent, quae ut singula saepe 
habentur,ita raro in uno homine conjuncta reperiuntur, ut sit et 
acri ingenio solertique, et laboris indefessus. Deinde quanta in 
iis requiritur eruditio, quam capax, quam promta memoria, quam 
debent esse usu exercitati! " (p. 5). Lenting vermeldt verder dat 
hij voor het samenstellen van de brief te Parijs geraadpleegd heeft 
de Codd. Par. 2713, 2828 en 2888. Eerstgenoemd manuscript komt 
volgens hem zeer sterk overeen met het door Vossius in Florence 
gecollationeerde handschrift, en is zeker van dezelfde herkomst. 
Uit 2818 is weinig goeds te halen; op 2888 gaat de Aldusuitgave te
rug. Ook deze codex is niet bijzonder waardevol. Na enige losse 
aantekeningen, voornamelijk betreffende metrische kwesties, laat 
Lenting de systematische emendatie van de tekst volgen. 

Prijsvraag van het Utrechtsch Provinciaal Genootschap. 

In 1819 is door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap een 
prijsvraag uitgeschreven over Animadversiones criticae in aucto-
rem Graecum vel Latinum. Naar aanleiding hiervan werden door 
Lenting ingezonden Observationes Criticae in Euripiderriy welke 
de eerste prijs verwierven, en in de Nova Acta Literaria Società-
tis Rheno-Trajectinae van 1821 zijn afgedrukt. De Observationes 
omvatten aantekeningen op alle bewaarde stukken van Euripides, 
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op de Medeia na. Om een indruk te geven van Lentiügs werkwijze 
volgen de eerste twee bladzijden (p. 3-4). Behandeld wordt hier 
Hekabe. 
1· Ηκω νεκρών κευθμώνα και σκότου πύλας 

λιπών, "ν'^Αιδης χωρίς ωκισται θεών 

Lenting acht het mogelijk, dat er in vs. 2 gestaan heeft δν 
φγ.ιστσΛ . Hij vergelijkt Troades 435 στενον δι'αυλον 
φκ i στα t δ ε ι ν ή Χάρυ [3δ ι ς Τ~ Zo heeft ook Musgrave te
recht in Elektra (van Euripides) 1130 geschreven οίκον 
* δ ρ υ σ α ι . Als analoge constructies geeft Lenting op έ'στηκε 
π ε τ ρ α ν (Hiket.987), θάσσει τρι 'ποδα (loon 91), βώμον 
" ζ ε ι ν (loon 1314), κρηνας "ζου (Iphigeneia in Aulis 141) 

enz. - In de cento Χριστος_ Πάσχων ^ 2010 echter staat "ν : 
ελθοις νεκρών κευθμώνα και σκότου πύλας 
λιπών, Γν'ςίδης χωρίς ωκισται φάους 

15. ο ΐ ο ς τ ' ην in alle codices en edities. Op p.4 van Scholia 
Florentina bij Mathiä staat echter ούτε γ α ρ . και γαρ ουκ 
ην ο ί ο ς , ήγουν ά ξ ι ο ς δυνατός , τ en hieruit volgt, 

dat de oorspronkelijke lezing is ο ί ο ς ην . Als bewijsplaatsen 
worden aangevoerd Suidas ο ί ο ς . δ υ ν α τ ό ς . Xenophoon Πόροι 
1 2 η χωρά πεφυκεν ο ι α π λ ε ί σ τ α ς προσόδους 
π α ρ έ χ ε σ θ α ι . . . . Platoon Phaidoon 94 E, 98 С, ,109 E), Ploutar-
chos Cicero 2 γ ε ν ό μ ε ν ο ς δε ο ί ο ς άσπάζεσθαι 
παν μάθημα. 
189. Lenting leest hier als volgt: , , , 

σφάξαι σ ΆργεΓων κ ο ι ν ά 
σ υ ν τ ε ί ν ε ι προς τυμβον γνώμα 

Πηλει'δα γεννςί 
Men vergelijke hier de toelichting van de scholiast bij vs. 223: 
ε ι κ ό τ ω ς τον Νεοπτόλεμον θυτην της Πολυξένης 
έ τ α ξ α ν , ύ π ε ρ π ο ν ο ΰ ν τ α του π α τ ρ ό ς καί λυπην ύπερ 
τούτου έ χ ο ν τ α μει 'ζονα . "Achivi igitur Neoptolemo 
sententiae auctori accesserunt, non Achivis Neoptolemus". 
224. De scholiast verbindt in dit vers τούδε met θ ύ μ α τ ο ς . 
Volgens Lenting kan het ook met Αχ ι λλεως verbonden wor
den. · , _ , „ 
292. και τ ο ί σ ι δούλοι ς α ί μ α τ ο ς κ ε ί τ α ι π έ ρ ι . 
Lenting geeft hier de voorkeur aan κ^ν τοΤσι onder verwijzing 
naaf Helena 299-300: 

άσχημονες μεν ά γ χ ό ν α ι μ ε τ ά ρ σ ι ο ι 
κςΐν τ ο ί σ ι δούλοι ς δυσπρεπες ν ο μ ί ζ ε τ α ι . 

In 1826 schreef het Provinciaal Utrechtsch Genootschap een 
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soortgelijke prijsvraag uit. Lenting deed weer mee, nu met Ani
madversiones criticae in Herodotum, en opnieuw won hij de eerste 
prijs. Zijn verhandeling is afgedrukt in de Nova Acta, Pars Tertia 
p. 17-190. Behalve tekstverklaring en - critiek geeft Lenting vooral 
zeer veel parallelplaatsen. 

Uitgave, van Euripides' Andromache. 

Na zijn studie van Herodotos heeft Lenting zich weer tot de 
Griekse poëzie gewend met als resultaat in 1829 een editie van Eu
ripides* Andromache. Deze is aanzienlijk uitgebreider opgezet dan 
de uitgave van Medeia. Te Parijs heeft hij de codd. Par. 1212,1213, 
2818 en 2888 geraadpleegd. Behalve op deze handschriften steunt 
de uitgave op vier codd. Florent, een codex Hauniensis, Taurinen-
sis en Guelpherbytanus; verder op twee edities, de Aldina en de 
uitgave van Laskaris en enkele losse aantekeningen uit andere ma
nuscripten, aanwezig in een liber Victorianus en een Liber Putea
nus. Lenting meent deze handschriften en edities in drie groepen 
te kunnen indelen: de eerste groep omvat Parisinus 1212 met Hau
niensis, de tweede groep Florentinus A,10 en 15, Parisinus 1213 
en het hemdschrift van Laskaris, de derde Florentinus 2 en Parisinus 
2888 alsmede de Aldina en de libri Victorianus et Puteanus. De codd. 
Taurinensis en Guelpherb. hebben met alle genoemde manuscripten 
overeenstemming. Bij de bestudering der Parij se codices heeft Len
ting zich niet enkel met de tekst van Euripides geoccupeerd, maar 
ook aandacht geschonken aan de scholia; "nisi quae legere nullo pac
to potui" heeft hij ze alle overgeschreven en in zijn uitgave opgeno
men. Zowel op de tekst van de tragedie als op de scholia bevat Len
ting* s editie uitvoerige annotationes, hoofdzakelijk van tekstcriti-
sche aard. Op deze annotationes sluiten aan een Index rerum ас 
verborum en een Index scriptorum qui citantur; ook is in de uitga
ve een Index nominum ac vocabulorum Euripidis Andromachae opge
nomen. 

Observationes Criticae in Aristophanis Comici Fabulas. 

De laatste publicatie van Lenting die we moeten bespreken is 
gewijd aan Aristophanes. Ze is in 1839 te Zutfen verschenen, dus 
kort voordat Lenting tot hoogleraar werd benoemd, en omvat criti-
sche aantekeningen op alle stukken van de Griekse blijspeldichter. 
Bij het samenstellen van dit werk is Lenting, blijkens het voorwoord, 
( p. VIII),voornamelijk van de edities van Küster, Brunck en I. Bek-
ker uitgegaan. Recentere werken heeft hij, naar hij zegt, niet kun-
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nen raadplegen, daar hem in Zutfen slechts zeer weinig boeken ter 
beschikking stonden (ibid,). Als gevolg hiervan staan er in de Obser
vât! one s talrijke reeds door anderen gepubliceerde conjecturen en 
emendaties. O. a. op dit feit heeft zich de scherpe critiek gericht, 
die Bake in de Gids naar aanleiding van Lenting' s arbeid heeft uitge
oefend. 1 ) Ook de inhoud der observationes zelf heeft in diens o-
gen nauwelijks genade kunnen vinden. 2 ) Deze zeer ongunstige 
recensie heeft Lenting er toe gebracht, zijn inzichten nader te ver
dedigen in een aparte brochure Nadere toelichtingen tot de taalkun
dige aantekeningen op de Lysistrata van Aristophanes. Behalve de 
repliek op Bake* s aanmerkingen staat er ook nog een verhandeling 
over metriek in getiteld Iets over het gebruik van den dubbelen ana-
paestus in den senarius van het Atheensch blijspel en Eenige gis
singen op plaatsen van Aristophanes en op fragmenten van oude blij-
speldichters. 

Hl P l a a t s b e p a l i n g en B e t e k e n i s 

Onder degenen, die iride eerste helft van de negentiende eeuw 
aan de Groninger Universiteit Grieks gedoceerd hebben, neemt Len
ting een uitzonderlijke positie in. Practisch alle Graeci uit Gro
ningen in deze tijd waren in hun wetenschapsbeoefening sterk aesthe-
tisch gericht en hadden meer interesse voor de realia dan voor gram
maticale studies. Lenting daarentegen heeft zich vrijwel uitsluitend 
met tekstcritiek beziggehouden, waarbij hij zich bijzonder voor 
vraagstukken betreffende de metriek interesseerde. Verwantschap 
met de Leidse School heeft hij echter, voor zover dat valt na te 
gaan niet gehad. De reacties uit Leiden op zijn werk waren zelfs 
zeer ongunstig. Dit is ook wel te begrijpen, want Lenting' s tekst
critiek is in het algemeen nog weinig methodisch: handschriftenon-
derzoek en palaeografie zijn voor hem vrij onbekende begrippen. 
Zijn meeste werken hebben het karakter en staan op het peil van de 
achttiende-eeuwse observationes-literatuur. Alleen de editie van 
Andromache is van meer betekenis: bij de voorbereiding hiervan 
heeft Lenting meerdere handschriften zelfstandig onderzocht, waar
onder de belangrijke codd. Par. 2712 en 2713; voorts heeft hij gepro
beerd de onderlinge verhouding der door hem gebruikte handschrif
ten te bepalen. Ook zijn de toegevoegde indices lang niet zonder nut, 
zodat Dieterich in P a u l y - W i s sowa R.E. Lenting' s editie nog als 
een bruikbare uitgave kan aanduiden. .?• ' Ten aanzien van Lenting* s 
opvatting en waardering van de Oudheid is het bij gebrek aan gege
vens moeilijk tot zekere conclusies te komen. Waarschijnlijk heeft 
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hij zich hieraangaande in zijn inaugurele oratie wel uitgesproken, 
maar deze is niet in druk verschenen. Ook zijn werkzaamheid als 
hoogleraar blijft vrij duister. De schaarse mededelingen, die we 
hierover hebben, beperken zich tot nietszeggende algemeenheden.' 
Veel invloed zal er , mede gezien de korte duur van zijn professo
raat , wel niet van hem zijn uitgegaan. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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J . A . C . R O V E R S 

I. L e v e n 

J a c q u e s A d o l p h e C h a r l e s R o v e r s i s op 22 juli 1803 gebo
r e n te Dordrecht a l s zoon van N i e o l a a s R o v e r s , geneesheer, 
e e r s t te Dordrecht, later te Utrecht, en A n n a M a r i a P o m p e y -
r а , zuster van Charlotte Pompeyra, de echtgenote van Ph. W. van 
Heusde. Bij deze laatste kwam hij veel aan huis , vooral na de dood 
van zijn vader in 1815. Rovers bezocht de Latijnse School in Utrecht 
onder rector Nijhof en de praeceptor , later conrector G.Dorn Seif-
fen tot 1819; op 26 december van dit j aar werd hij a l s student in de 
letteren en rechten ingeschreven aan de Utrechtse Hogeschool. Hij 
liep o. a. college bij zijn oom, en bij van Goudoever, Simons en 
Schröder. 3 juni 1824 promoveerde Rovers tot doctor in de letteren 
op een proefschrift De Censorum apud Romanos auctoritate et 
Aestimatione ; bijna twee jaar later volgde een promotie in de rech
ten op een disser ta t ie , Cbmmentatio juridica in Ciceronis orationem 
pro Q.Roscio Comoedo. 

Op 20 juli 1826 werd Rovers benoemd tot buitengewoon hoogle
r a a r aan het Atheneum van Franeker t e r assis tent ie van de hoogle
r a r e n d e C r a n e ! ) e n W a s s e n b e r g h 2 ' . Hij kreeg van de 
Crane het Latijn en begon zijn eers te j aa r met een interpretat iecol
lege over Catilina van Sallustius alsmede een onverplicht college 
over de Historia Li t terar ia historicorum Graecorum.3 ' Na de dood 
van Wassenbergh (december 1826) kreeg Rovers ook het Grieks , in 
1827 bovendien de algemene geschiedenis. In ditzelfde jaar werd 
hij bevorderd tot gewoon hoogleraar , bij gelegenheid waarvan hij een 
inaugurale rede uitsprak De Critica Historiae diligenter adhibenda 
(26 apri l 1828). In 1834 was hij rector magnificus. Bij het neer leg
gen van dit ambt hield hij een redevoering: De Philosophia Socrati
ca optima ad religionem Christianam via ac praeparat ione. In 1839 
is e r sprake van geweest, dat hij op aandrang van Schröder naar 
Breda zou gaan als hoogleraar in geschiedenis en Nederlands aan 
de Koninklijke Militaire Academie, maar uiteindelijk zag hij hier 
van af. Bij de opheffing van het Franeker Atheneum in 1843 werd 
Rovers hoogleraar te Groningen als opvolger van Lenting. In zijn 
inaugurale rede sprak hij De dubitandi prudentia antiquitatis inter
pret i in pr imis commendanda. Zijn leeropdracht omvatte aanvanke
lijk Grieks en Latijn; na de dood van van Limburg Brouwer in 1847 
Algemene Geschiedenis en Griekse en Romeinse Antiquiteiten. J. А. C. 
van Heusde nam toen het Grieks en Latijn over. 
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Rovers is tot 1855 in Groningen gebleven. Zijn gezondheid liet 
in deze periode nog wel eens te wensen over; dit had zelfs tot gevolg 
dat hij in 1849 voor hers te l een r e i s naar het Zuiden van Frank
rijk moest ondernemen, waarvan hij twee jaar later weer terug 
keerde. Zijn colleges werden in de tussentijd waargenomen door Dr 
W. Hecker. In 1855 kreeg Rovers een benoeming tot hoogleraar in 
Utrecht, a l s opvolger van van Goudoever, die emer i tus geworden 
was. Deze had Latijn gedoceerd; maar op verzoek van Rovers werd 
het zo geregeld dat Karsten, de andere hoogleraar in de oude lette -
r e n , het Latijn op zich nam en Rovers de oude geschiedenis en de 
antiquiteiten 5 ) . In 1860, na het emer i taa t van Ackersdi jck6 ) , 
kwam hier nog middeleeuwse en nieuwe geschiedenis bi j . In 1873 
legde Rovers bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd zijn ambt 
neer . Het volgend jaa r stierf hij (5 juli 1872) te Utrecht. 

Aanvankelijk was Rovers gehuwd met Titia Johanna Clasina van 
Sippama(gest. 1850), daarna (vanaf 1853) met Cornelia Charlotte van 
Heusde, dochter van Ph. W.van Heusde. Slechts één van zijn kinderen, 
de predikant Dr. M. A. N. Rovers , overleefde hem. 

II W e r k e n 

Het aantal publicaties van Rovers op wetenschappelijk gebied i s vri j 
klein; ook op het gebied, waar voornamelijk zijn belangstelling lag,de ge
schiedenis. Hij is altijd veel meer docent dan publicist geweest. Be
halve de in het voorafgaande genoemde redevoeringen en de beide 
d i sse r ta t i es hebben we van hem twee bekroonde antwoorden op pr i j s 
vragen, uitgeschreven door de l i t te ra i re faculteit der Utrechtse Uni
vers i te i t , in de periode dat Rovers zelf nog student was: Quam maxi
me commutationem apud Graecos subiit philosophia auctore Socrate 
en Quaenam sunt praecipue Herodoti in rebus gentium enarrandis 
dotes atque vir tutes , resp . van 1821 en 1822. Voorts een biografie 
van van Heusde Memoria Heusdii (Traj .adith. 1841), waarvan hij 
veel l a te r , in 1873, de essential ia in het Nederlands uitgaf onder de 
titel Wie was Philip Willem van Heusde? 

Een nadere bespreking verdienen voor ons doel de antwoorden op 
de beide pri jsvragen. Bij het stuk over Sokrates gaat het de schr i j 
ver e r om "ut pr imum, quae Socratis aetate obtinebat, pe rversam 
memorarem philosophandi ra t ionem, ac deinceps de istiusmodi age-
r e m Socraticis placi t is , e quibus, quaenam fuerit illa commutatio 
effici posse videretur" (p. 3-4). Het ee r s te gedeelte der verhandeling 
geeft dan ook onder de titel De philosophiae conditione, pro uti Soera -
t is aetate in Graecia habebatur een overzicht van de doctrine der 
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sofisten, voorafgegaan door een kort Exordium over de wijsbegeer
te ег ббг (p. 5-10). Rovers'waardering voor de sofisten ligt opge
sloten in de volzin "accuratis quibusdam et certis moralis discipli-
nae principiis prorsus carebant" (p. 16). Het tweede gedeelte (p. 27-
45 ) is grotendeels rechtstreeks tegen de sofisten gericht. We 
treffen er in aan Sokrates' weerleggingen van de stelling dat de go
den zich niet om de mensen bekommeren(p. 30), dat de begeerten 
nooit mogen worden tegengehouden(p. 34) en dat wijsbegeerte "om
nium artium peritiam esse"(p. 37). Hierop wordt een korte uiteen
zetting gegeven omtrent de opvattingen van Sokrates over de liefde 
op basis van Xenophoon Sumposion 7,12. In de slotconclusie wordt 
er op gewezen dat Sokrates de wijsbegeerte bruikbaar heeft gemaakt 
voor het dagelijks leven. Verder heeft hij steeds godsdienst en ze
delijkheid tegen de sofisten verdedigd en een verbinding gelegd tus
sen het schone en het goede( καλο-κάγαθ t'a ) (p. 44-45). 

Het stuk over Herodotos vangt aan met een inleiding "de forma 
operis Herodotei et fontibus quibus hausisse videtur auctor" (p. 5-
26). Vervolgens worden behandeld de literaire en historische ver
diensten van Herodotos' werk, resp. Pars Prior: Herodoti in rebus 
gentium enarrandis dotes (p. 27-57) en Pars Posterior: Herodoti in 
rebus gentium enarrandis virtutes (p. 58-120). 

De grote verdienste van Herodotos op letterkundig gebied is 
volgens Rovers dat hij de dorheid der feitenopsommende annalisten 
doorbrak "historia ad similitudinem carminis epici conscribenda" 
(p. 7). De tussenkomst der goden is ingevoerd: hun straffende of be
lonende activiteit blijkt bv. VIII 37, via een orakel VIII 77. Voorts 
heeft het Herodoteische geschiedwerk evenals Ilias of Aeneis een 
Leitmotiv,dat reeds direct in het begin wordt aangegeven, nl. het 
conflict tussen Oost en West, tussen Perzen en Grieken. De uitbeel
ding van het hoofdmotief wordt door meerdere afzonderlijke tafere
len onderbroken, juist als in de Ilias, waar ook niet voortdurend al
leen over de wrok van Achilles wordt gesproken. De uitweidingen 
over de Scythen of Egyptenaren hebben dezelfde functie als bij Ho
rneros de Hektoor-Andromache-episode of de Nisus-Euryalusscene 
in de Aeneis (p. 13-16). Dit betekent echter geen verwarring of 
onoverzichtelijkheid: bij alle variatie kenmerken zowel Horneros 
als Herodotos zich door een grote "simplicitas" d.w. z. "eenvoud, 
overzichtelijkheid van compositie". Ook vinden wij in de "ratio 
dramática" van Herodotos' werk iets episch, want bij Horneros 
wordt ook niet alles verteld: "sed Déos hominesque sic secum invi-
cem colloquentes inducit, ut ipsius tragoediae vix desideremus vim 
et efficaciam" (p. 45). Episoden van een dergelijke kracht zijn bij 
Herodotos bv. het gesprek van Soloon met Kroisos, het gesprek 
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over de beste staatsvorm na de dood van de Magiër, het gesprek 
tussen Demaratos en Xerxes. 

Aan deze epische opbouw heeft het werk van Herodotos op de 
allereerste plaats zijn voortreffelijkheid te danken. Thoukudides, 
die zijn geschiedwerk niet als een epos opzette, moet "quod ad ope-
ris attinet dotes" het dan ook verre bij Herodotos afleggen (p. 51 ). 

Tot de andere kwaliteiten van Herodotos behoort de eenvoud van 
uitdrukkingswijze, waarin we overeenkomst aantreffen met de stijl 
van het Oude Testament en de Profeten(p. 52). Zijn stijl is nog niet 
bedorven door de gezochte schrijftrant van later tijd. Bovendien 
heeft hij "hilaritatem quandam, cuivis gratam,ita dulcis est eadem 
lenis, candida, ab omni asperitate aliena omnibus ita caret vitiis, 
quae in legendo nos vel minimum offendere possent" (p. 53). Ook 
zeer prijzenswaardig is de zeden- en karakterschildering:.".. ita 
exposuit ut patriae aetates indolisque quisque maxime prorsus refer-
rent rationem" (p. 54). Het ontbreken bij Herodotos van langere pe
rioden acht Rovers een gunstige eigenschap. 

In het tweede deel, waar gesproken wordt over Herodotos' be
tekenis als geschiedschrijver, wordt allereerst gewezen op zijn ge
ografische kennis en nauwkeurigheid (p. 59 sqq. ) en zijn goede vol
kenkundige beschrijvingen, bv, van de Egyptenaren (p. 67 sqq. ). 
Verder op de "sententiae de regiminis formis, de legibus, de mori-
bus prudentia politica plenae" (p. 72-73); daarom kunnen we zeggen 
dat "historiae non tantum sed pariter politicae prudentiae paren-
tem fuisse Herodotum"(p. 81). Nooit heeft Herodotos zich laten lei
den door vooringenomenheid tegen een bepaalde partij (p. 82 sqq. ). 
Met betrekking tot de wonderlijke verhalen, die in Herodotos* werk 
worden aangetroffen, merkt Rovers op, dat men onderscheid moet 
maken tussen wat Herodotos zelf vertelt, en wat hij van anderen 
heeft. Verschillende dingen lijken vreemd, doordat men onvoldoen
de kennis bezit van oosterse gebruiken of van bepaalde natuurver
schijnselen (cf. p. 89 sqq. ). Meerdere eigenaardige uitingen vloeien 
voort uit misvattingen van die tijd (p. 105-106). Dit alles betekent 
niet, dat de berichten van Herodotos altijd volkomen juist en be
trouwbaar zijn. Van opzettelijke vervalsingen en kwaadwilligheid 
is echter geen sprake. Hetgeen in de oudheid Ploutarchos hierover 
heeft beweerd in zijn geschrift Περί της Ηροδότου 
κ α κ ο η θ ε ί α ς ís volkomen van iedere grond ontbloot, zoals 
Rovers omstandig (p. 106-132) aantoont. 



439 

UI Persoon en Onderwijs 

Het karakter van Rovers heeft zich gekenmerkt door een grote 
bescheidenheid. "Me ipse cum verecundia atque pudore ad eius 
imaginem exegi" zei hij bij zijn herdenking van Karsten, die nauwe
lijks ouder was dan hijzelf 1 '. .Wanneer hij mensen diensten had be
wezen, trachtte hij dit steeds zoveel mogelijk te verbergen. "Door 
langdurige oefening had hij een geheel eigenaardige bekwaamheid 
gekregen, zichzelf weg te cijferen" 2 К In wetenschappelijke strijd
vragen nam hij niet graag een uitgesproken standpunt in, en gaf 
steeds alle eer aan de meningen van tegenstanders 3 ' . In de Ora
tio de Philosophia Socratica, optima ad religionem Christianam via 
ac praeparatione kan volgens hem Sokrates ons op de eerste plaats 
nederigheid leren: wij zijn vaak niet voldoende doordrongen van ons 
tekort schieten; Sokrates houdt ons voor "nihil scire, credere multa, 
explorare omnia" (p. 25-27). Met deze nederigheid verbond Rovers 
een grote godsdienstzin. Hij geloofde wel in de vooruitgang: "Sic 
concludo, in progrediendi lege, cujus vis et auctoritas per seculorum 
cursum cernitur, magnam reperiri futuri temporis spem et expec-
tationem" 4 ^ . Deze is ons echter door God gegeven:" con
silium Christi non fuit afierre, quod iuxta hominem et iuxta civita-
tem locum occuparet, sed impertiré quod cognatione sua cum homi
nis natura adeo in hanc penetraret et cum ea coalesceret ut homo to
ta mente et omni animi ímpetu ad perfectionem tendere posset" 5 )•. 
De vooru i tgang i s dus niet met het Chris tendom onverenigbaar , 
m a a r e r integendeel een noodzakelijk gevolg van. Daarom ligt voor 
de wa re vooruitgang van het menseli jk ges lacht de ba s i s in het 'D i s 
te minorem quod g e r i s , i m p e r a s / H i ñ a omne pr inc ip ium, hinc r e 
fer exitium". 6 ) Het is voor Rovers dan ook een groot verdriet 
geweest, dat zijn enige zoon de modernistische richting inging.7 ) 

Wat betreft het onderwijs in Latijn en Grieks zegt Rovers in 
de Afscheidsrede die hij in 1873 tot zijn Utrechtse leerlingen hield 
bij het ingaan van zijn emeritaat, dat het altijd hem er in de eerste 
plaats om ging zijn studenten een gedegen begrip van de teksten bij 
te brengen:". . . . om het verstaan der Ouden moest het te doen zijn, 
niet om een vaag bewonderen hunner geschriften. Het eerste is on
mogelijk zonder aan te vangen met grammatische interpretatie 
van die schriften, "(p. 22). Bij deze grammaticale interpretatie 
bleef het echter niet: "Was eene plaats taalkundig verklaard, dan 
werd wat zij uit een geschied-of letterkundig of wijsgeerig oogpunt 
belangrijks behelsde, gansch niet over het hoofd gezien" (p. 24). 
Van de antieke schrijvers voelde Rovers zich het meest aangetrok
ken tot Ρ1 a t o o η , de Tragici en С i с e г о (p. 23). Blijkens de se
r ies heeft hij in de periode, dat hij te Groningen met het onderwijs 
in Grieks en Latijn was belast, hier regelmatig college over gege-
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ven:inl844- ,45 over Oidipous Turannos, van Sophokles, 1846-'47 over 
Medeia van Euripides en de Apologie van Platoon. Cicero werd be
handeld in 1844-·45, 1846- ,47, 1847 ,48. Andere Griekse auteurs, 
waar Rovers in Groningen college over heeft gegeven, zijn H e r o -
d o t o s (boek VII) in 1844-' 45, Ai s c h i n e s κατά Κτησιφώντος 
en D e m o s t h e n e s (Kransrede) in 1845J 46 , T h o u k u d i d e s en 
P l o u t a r c h o s (Perikles) in 1847-*48. Voor gevorderden werd be
halve over P i n d a r o s , P l a t o o n en A r i s t o p h a n e s ook gespro
ken over de "Antiquitatis Disciplinae Encyclopedia". Waarschijnlijk 
slaat op dit college hetgeen Rovers in de Afscheidsrede opmerkt 
ten aanzien van "animadversiones grammaticae, hermeneuticae et 
crit icae", die hij af en toe placht te geven, en waarin aan de orde 
werd gesteld "de langzame ontwikkeling dier deelen der Discipli
nae Antiquitatis bij Grieken en Romeinen en hunne veel diepere be
oefening in later eeuwen" (p. 23). 

Zijn taak als academisch docent schijnt Rovers zeer ernstig 
genomen te hebben. Hij hielp zijn studenten waar hij maar enigs
zins kon, en trachtte vooral hun zelfwerkzaamheid te stimuleren. 
Van zorg voor zijn leerlingen geeft ook blijk het standpunt, dat Ro
vers innam inzake het college geven in het Latijn. Hij gaf er name
lijk de voorkeur aan hiermee onmiddellijk dan op te houden, wan
neer zijn"pogingen om verstaan te worden vruchteloos waren" (p. 
35). Hij heeft overigens tijdens zijn verblijf in Groningen nog uit
sluitend in het Latijn gedoceerd. In Utrecht is hij eerst de middel
eeuwse en moderne, later ook de oude geschiedenis op den duur in 
het Nederlands gaan geven. Het college Romeinse Antiquiteiten 
bleef tot * t laatste toe in het Lati ja 8 ' 

Oordeel over de filologie. 

Uit de Afscheidsrede, de enige plaats, waar Rovers zich min of 
meer omstandig over het wezen van de filologie uitlaat, krijgen we 
de indruk, dat hij deze in vrij ruime zin opvatte. Dit is ook te ver
wachten, omdat hij bij zijn onderwijs steeds oog had voor de ach
tergrond van de oude schrijvers, en zijn eigen wetenschappelijke 
belangstelling op de eerste plaats was gericht op de realia. Rovers 
oefent in bovengenoemde redevoering critiek uit op de exclusieve 
beperking der filologie tot taaistudie, zoals Bake die verdedigde. 
Een figuur als Madvig leert, dat een bredere beoefening der filolo
gie zeer goed mogelijk is en tot verrassende resultaten leidt (cf. 
p. 24-25). Voor de opvattingen van Cobet toont Rovers desalniette
min duidelijk waardering: " . . . . naarmate men die rigting meer 
van nabij leert kennen, (komt) hare goede zijde beter aan het licht" 
(p. 27). Een overdreven accentuering van deze leer wijst hij echter 
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af; in verband hiermee zou hij "aan onze Inrigtingen ruimer gele
genheid wenschen tot veelzijdig onderwijs in de classieke oudheid" 
(p. 27). 

IV B e t e k e n i s v o o r h e t G r i e k s 

Zoals uit het voorafgaande blijkt, heeft het optreden van Rovers 
voor de Griekse studiën zeer weinig betekenis gehad. Van het begin 
af aan is hij veel meer historicus dan filoloog geweest. Zijn meest be
tekenende publicaties op gebied van het Grieks zijn ontstaan in zijn 
studententijd, en in feite niet meer dan algemeen-ethische beschou
wingen in de geest van van Heusde. Belangrijker voor de filologie 
is de Memoria Heusdii. Dit werk irriteert wel eens door zijn dithy-
rambische toon i ) ^~тпа.ат bevat heel wat waardevolle gegevens 
over de "Praeceptor Hollandiae" 2 * , vooral wat betreft zijn uiter
lijke levensomstandigheden. Van Rovers* precieze ideeën over de 
oudheid is niet gemakkelijk een scherp beeld te krijgen. Veel af
finiteit tot de Leidse critische richting heeft hij in ieder geval niet 
bezeten, al kon hij voor Cobet wel bewondering opbrengen. Invloed 
op zijn leerlingen heeft hij niet noemenswaard gehad. Als geleerde 
treedt hij ons als een enigszins kleurloze figuur tegemoet; als mens 
moet hij echter hoogstaande eigenschappen hebben bezeten. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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J . A . C . V A N H E U S D E 

I L e v e n 

J o h a n n e s A d o l f C a r e l v a n H e u s d e i s geboren in Utrecht 
op 26 mei 1812 a l s zoon van prof. P h i l i p W i l l e m v a n H e u s d e 
en C h a r l o t t e M a r i a A n n a P o m p e y r a . Hij bezocht de La
tijnse School in zijn geboortestad en werd op 17 augustus 1829 inge
schreven a ls student in de let teren aan de Utrechtse Academie. In 
1834 nam hij deel aan een pr i jsvraag van de l i t e ra r i sche faculteit 
der Leidse Universi tei t met een verhandeling De Guiliélmo Ludovico 
Nassavio en verwierf h iermee een eervolle vermelding. Een jaar 
later gaf hij dit stuk herzien opnieuw uit onder de titel Diatribe in 
Guilielmi Ludovici Nassavii , vi tam^ngenium, mer i ta (Tr. ad Rhen. 
1835). Op 3 juni 1836 promoveerde hij bij zijn vader op een d i s se r 
tatie M. Tullius Cicero ς η λ ο π λ ά τ ω ν . Disquisitio de philo-
sophiâë~Ciceronianae fonte praecipuo (Tr. a. Rh. 1836). In dit aan 
zijn vader ook opgedragen geschrift wil van Heusde niet alleen aan
tonen, dat Cicero een bewonderaar van Platoon was , maar ook dat hij 
bevorderd heeft "scr ip torum ejus intelligentiam interpretat ionemque" 
(p. 7) en zijn denkwijze en stijl vaak heeft nagevolgd. 

Na enkele ja ren ambteloos te hebben geleefd, werd van Heusde 
in 1840 benoemd tot r ec to r van de Latijnse School te Amersfoort a ls 
opvolger van Simon Karsten. Hier bleef hij zeven j aa r - tot 1847 -
in functie. Toen werd hij a l s opvolger van van Limburg Brouwer 
hoogleraar te Groningen met a ls leeropdracht Griekse en Latijnse 
let teren. Op 11 november 1847 aanvaardde hij dit ambt met het uit
spreken van een rede Oratio de studiorum propaedeuticorum usu 
nondum obsoleto. Van Heusde heeft tot 1855 de Groningse leerstoel 
bezet; in dat j aa r t rad hij af en ver t rok enkele ja ren later naar den 
Haag, om daar ambteloos te gaan leven. Op 16 november 1878 i s 
hij aldaar overleden. 

II W e r k e n 

Uitgave van de Agamemnoon van Aischulos. 

Van Heusde* s omvangrijkste studie op gebied van het Grieks is 
een editie van Agamemnoon van Aischulos, welke in 1864 bij P. J. 
Kraft in den Haag uitkwam. Behalve de tekst der tragedie omvat zij 
ook de scholia, en een commentaar . In dit commentaar zijn niet 
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zozeer exegetische aantekeningen opgenomen als wel tal van paral
lelplaatsen; Van Heusde zegt ook uitdrukkelijk in zijn Praefatio, dat 
hij het commentaar heeft samengesteld "collectis sedulo omnibus 
scriptorum Graecorum indiciis ac testimoniis quae ad Agamemno-
nem pertinerent" (p. VIII). Onder de opgenomen scholia zijn ook 
inedita uit de Codex Famesianus. Bij het vaststellen van de tekst is 
van Heusde bijzonder conservatief geweest; "ne latum quidem unguem 
a Codicum auctoritate discedendum mihi arbitratus sum" (Praef. p. 
VIII ). Deze codices zijn de beide codd. Medicei, de codex Guelfer-
bytanus, Marcianus en de beide codices Veneti; voorts de codd. 
Farnesian. en Florent. 

Studie over Sokrates. 

In 1859 heeft van Heusde voor de Koninklijke Academie van We
tenschappen, waarvan hij van 1855 tot 1872 lid is geweest, een drie
tal voordrachten over Sokrates gehouden, die in de Verslagen en 
Mededeelingen van 1859 zijn afgedrukt. Ze zijn getiteld Over het 
Wereldburgerschap van Socrates, Xanthippe in hare betrekkingen 
tot Socrates, en De Wolken van Aristophanes tegenover den histori
schen Socrates. In het stuk over het Wereldburgerschap bespreekt 
van Heusde eerst enkele beschouwingen over Sokrates uit later tijd; 
vervolgens tot zijn eigenlijke onderwerp overgaande, geeft hij als 
zijn mening te kennen, dat het zogenaamde wereldburgerschap van 
Sokrates op een fictie berust. Het idee gaat terug op Cicero Tuse. 
Dsp. V 37,108, waar Sokrates meedeelt, dat de wereld zijn vader
land is. Het woord "mundanus", dat hij in deze samenhang gebruikt, 
is echter een onjuiste vertaling van het woord κ ό σ μ ι ο ς , dat in 
meerdere Griekse bronnen ten aanzien van Sokrates wordt gebezigd. 
Veleer is Sokrates een waar patriot. In de verhandeling over Xan
thippe komt van Heusde tot de conclusie, dat zij een "levendig san
guinisch gestel heeft gehad, in de hoogste mate prikkelbaar, dat tot 
buitensporigheden en uitersten gemakkelijk oversloeg, daar ' t haar 
evenals Alcibiades en Critias aan zelfkennis en zelfbeheer sching ten 
eenenmale ontbrak, schoon juist dit wezenlijk gebrek harer natuur 
hare oogen met bewondering en oplettendheid deed vestigen op die 
bewonderenswaardige kracht en tegenwoordigheid van geest, die 
zich bij haar echtgenoot nooit verloochende", (p. 303). Voor haar 
kinderen toonde zij de hartelijkste genegenheid. In het laatste stuk 
wordt als de grondoorzaak van de wrevel van Aristophanes (en vele 
anderen) ten aanzien van Sokrates de godspraak van Chairephoon 
naar voren geschoven, volgens welke Sokrates de wijste van alle 
mensen zou zijn (cf. p. 351). Ook Sokrates' gewoonte om met aller
lei mensen gesprekken te voeren, wekte achterdocht, eveneens het 
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feit, dat bepaalde jongeren zijn methodes overnamen. Van Heusde 
laat in deze verhandeling ook nog zien, in hoeverre de voorstelling 
door Aristophanes van Sokrates historisch juist i s , en welk oordeel 
Sokrates zowel als Aristophanes zelf over de Wolken hadden. 

Ill O n d e r w i j s en O p v a t t i n g v a n de O u d h e i d 

Op zijn colleges heeft van Heusde zich bij voorkeur met P l a 
t o o n beziggehouden. Zo behandelde hij in 1848- ,49 Gorgias,1849-
'50 Protagoras, 1850-'51 Politela, 1852-'53 Sumposion, 1854-'55 
Phaidoon. Verder de tragici ( S o p h o k l e s e n A i s c h u l o s ) , P l o u -
t a r c h o s , één maal A r i s t o p h a n e s (ISSO-'Sl). Bij het Latijn 
vormde Cicero de hoofdschotel. Regelmatig werden op de privaat
colleges meer algemene onderwerpen behandeld; 1848-'49 "Histo
ria literaria Graecorum", 1853-* 54"Historia poëseos tragicae Grae-
cae adhibitis veterum de ea re locis", 1855-'56 "Encyclopaedia 
studiorum quae ad humanitatem pertinent". Merkwaardig is het 
in 1849-' 50 gegeven college "Historia Grammaticae Graecae adhi-
bita Dionysii Thracis grammatica". 

Over de houding van van Heusde tegenover het Grieks vinden 
we enkele gegevens in zijn inaugurale rede. De waarde van de studie 
der klassieken wordt aldaar als volgt omschreven: "Enimvero quid-
quid ad pulcri venustique sensum acuendum, ad excitandum veri 
et justi studium, ad inflammandum animum patriae virtutisque 
amore, ad mores emendandos, ad erudienda et expolienda ingenia, 
ad animi facultates omnes apte concinneque alendas, exercendas 
et in concordiam redigendas, verbo quidquid eo valet ut mentis 
animique vires id praestent adulto homini, quod natura ipsa debent, 
horum omnium f ons integerrimus et uberrimus antiquitatis studium 
et est et erit" (p. 23). Door de bestudering van de oudheid wordt dus 
het schoonheidsgevoel vergroot, het verstand gescherpt, en de ze
den op een hoger peil gebracht. Reeds op school wordt het ver
stand van de kinderen door het aanleren der oude talen geoefend 
(p. 32 sqq. ). Dit gebeurt volgens van Heusde op de eerste plaats 
door de vergelijking van de klassieke talen met de moedertaal. 
Wanneer de leraar nl. met het onderwijs in het Latijn op het gym
nasium begint, zal hij, als hij verstandig i s , steeds uitgaan van 
de voorraad taalkennis, die de leerlingen al hebben(p. 32). Dit voert 
automatisch tot vergelijking van de aanwezige met de verworven 
taalkennis door het kind, en wanneer dit niet te dom i s , zal het de 
verschillen tussen het Latijn en de moedertaal snel meester zijn 
en zelfs "non sine admiratione vel ipse investigabit, vel monente 
magistro assequetur" (p. 32). Naarmate deze vergelijking constan-
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ter wordt toegepast, zal des te duidelijker blijken "quantum et ju-
cunditatis et utilitatis fructum brevi ее hoc laudabili studio quod 
unum maxime allicit ac tenet, puerorum mentes consecuturae sint" 
(ibid. ). Dezelfde vergelijking treedt in verhoogde mate op, wanneer 
er naast Latijn Grieks geleerd gaat worden: de leerling krijgt dan 
nog veel meer vergelijkingsmateriaal. Door hiermee te oefenen 
wordt bij de jeugdigen "et diligentia maxime augetur et ingenii acu
men judicandique solertia provehitur"(ibid. ), doordat men oog leert 
krijgen voor verschillen en nuances. 

Bij de interpretatie der oude schrijvers zijn volgens van Heusde 
grondige kennis der grammatica en critiek onmisbaar "et in locorum 
interpretatione et in scriptorum fide atque auctoritate et in monu-
mentorum integritate dijudicanda" (p. 41). Hierbij dienen "libera 
ingenii vis" en "divinationis splendor" een rol te spelen, maar zo 
"ut nihil remittatur a diligenti et cauta quarumvis rerum animad-
versione" (ibid.). 

IV B e t e k e n i s 

Zoals ook uit zijn publicaties op gebied van het Latijn blijkt, is 
van Heusde meer dan zijn voorganger Rovers filoloog in engere zin 
geweest. Aan de malaise-periode der Griekse studiën aan de Gro
ninger Universiteit heeft zijn optreden echter geen einde gemaakt. 
Daartoe schoten zijn wetenschappelijke capaciteiten én zijn gaven 
als docent duidelijk tekort. Bij zijn studenten was hij om zijn stug
heid en eenzelvigheid weinig gezien 1 ) , en het lijkt hoogst onwaar
schijnlijk dat hij positieve invloed heeft uitgeoefend. Ten aanzien 
van de positie der oude letteren schijnt van Heusde in ieder geval 
in zijn inaugurale rede de ideeën van zijn vader nog niet ontrouw 
te zijn geworden: de oude Griekse en Latijnse schrijvers versterken 
het schoonheidgevoel en brengen de mens op een hoger en zedelijk 
peil. Daarnaast komt dan ook het aspect der verstandsscholing, 
waarbij in het bijzonder de vergelijking van klassieke en moderne 
talen vruchtbaar werkt. In de uitgave van Agamemnoon toont van 
Heusde zich volledig een aanhanger van de oude school, vooral bij 
het commentaar met zijn talloze parallelplaatsen, en de vol
strekte afwezigheid van enige critische instelling. Volgens Eduard 
Fraenkel "the whole thing is like a charnel house. It will be best 
to leave it quickly and walk back in the sunshine" 2 ' . Met de Leid-
se richting toont van Heusde dus weinig affiniteit. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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C . M . F R A N C K E N 

I. L e v e n 

C o r n e l l s M a r i n u s F r a n c k e n is op 8 december 1820 te 
Muiden geboren als zoon van A h a s v é r u s F r a n c k e n , predikant 
aldaar en С a t ha г i na G e e r t r u i d a v a n R o s s u m . Zijn eer
ste schoolopleiding kreeg hij aan de Nutsschool te Utrecht; daarna 
(1833) ging hij naar het Utrechts gymnasium, dat in die jaren onder 
leiding stond van rector D o r n S e i f f e n . Francken is hier geble
ven tot in 1838; 17 augustus van dat jaar werd hij aan de Universi
teit van Utrecht ingeschreven als "theologiae studiosus". Dit is 
enigszins merkwaardig, omdat er van enige voorliefde voor dit vak 
bij hem nooit iets is gebleken en hij in de biografische aantekenin-
gen,doorvan d e r V1 i e t in zijn levensbericht vermeld 1 ) , er ver
der ook niets van zegt. In ieder geval moet hij zeer snel naar de 
letteren zijn overgegaan. Deze studie sloot hij in 1845 af met een 
dissertatie De Aeschyli Scholiis. Veel contacten met medestudenten 
schijnt Francken tijdens zijn verblijf aan de Academie niet gehad te 
hebben; hij studeerde trouwens niet op een ruime beurs. 2 ' 

Na zijn afstuderen is Francken in het onderwijs gegaan. In 1847 
werd hij rector te Amersfoort als opvolger van J. A. C. v a n H e ϋ s -
de ; vier jaar later verhuisde hij in dezelfde functie naar Leeuwar
den. Hij is hier gebleven tot 1856, toen hij, wederom als opvolger 
van van Heusde werd benoemd tot hoogleraar in de letteren aan de 
Universiteit van Groningen. Zijn leeropdracht luidde Griekse en 
Latijse taal-en letterkunde. Bij het aanvaarden van dit ambt hield 
hij een Oratio de linguae litterarumque latinarum studio hoc tempo
re non negligendo. Zijn hoogleraarschap te Groningen heeft ruim 
twintig jaar geduurd: in 1877 werd hij hoogleraar te Utrecht waar 
alleen het Latijn hem te beurt viel. In 1890 moest hij wegens het 
bereiken van de zeventigjarige leeftijd zijn ambt neerleggen; tien 
jaar later op 4 juli 1900 is hij te Utrecht gestorven. 

Francken' s gezinsleven is niet bijzonder gelukkig geweest. 
Zijn vrouw Pauline Bruins, met wie hij in 1847 in het huwelijk trad, 
is geruime tijd voor hem (1886) overleden. Van de vijf kinderen, 
die zij hem schonk, stierven er vier op jeugdige leeftijd. 

II W e r k e n 

Dissertatie. 

De volledige titel van de studie, waarop Francken de graad 
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van doctor in de letteren verwieíf, luidt: Disputatio critica de Anti-
quarum Aeschyli interpretationum ad genuinam lectionem rest i-
tuendam usu et auctoritate. Traj. ad Rh. apud Kemink Filium Typo-
gr. MDCCCXLV. De titelomschrijving "De Aeschyli Scholiis" uit 
het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek (UI 413) is dus 
misleidend: Francken wil niet op de eerste plaats over de scholia 
zelf spreken, maar over de mogelijkheden, die ze bieden tot emen
datie van de tekst. In de zeer korte Praefatio geeft Francken eerst 
een verklaring, waarom hij een dusdanig moeilijke en weinig onder
zochte materie tot onderwerp voor zijn proefschrift heeft genomen: 
"Verum cogitabam, si vel paucissimis locis maculas abstersisse 
aut emendandi viam monstrasse contigisset, plus profuturum quam 
si in faciliori argumento antiqua et probe nota repetere satis habe-
rem" 1 ) . Daarom leek hem, zoekende naar een mogelijkheid 
"qua varias in Aeschylum animadversiones argument! quadam per-
petuitate conjungerem" ',niets meer aantrekkelijk"quam antiquorum 
Aeschyli interpretum variae lectiones, quas si accurate e scholiis 
collegissem, etiamsi nihil praeterea accederei operae pretium me 
facturum putabam".2 ' Voor zijn onderzoek heeft Francken zich 
tot twee tragedies van Aischulos beperkt, namelijk Prometheus en 
de Zeven tegen Thebe. In de dan volgende Introïtus (p. I-XVI) wordt 
in het kort het nut van de scholia in het algemeen aangeduid: ze gaan 
vroeger terug dan de oudste handschriften en kunnen daardoor vaak 
nog bruikbare lezingen bevatten of aanwijzingen langs welke weg de 
corrupties zijn ontstaan. De scholia van Aischulos zijn vanuit dit 
oogpunt bezien erg verwaarloosd. Overgaande tot de aard van deze 
scholia zegt Francken, dat ze in twee groepen te verdelen zijn, A 
en B, welke eerste groep weer meerdere variëteiten omvat. Zelden 
blijkt, wat de scholiasten aan de oudere grammatici hebben ontleend, 
en wat ze van zich zelf hebben. De ontstaansgeschiedenis der scho
lia stelt Francken zich - met enig voorbehoud, "nihil enim me pro 
certo affirmare posse intelligo" (p. XIV) - als volgt voor: "fundamen-
tum Scholiorum esse unius antiqui grammatici commentarium qui 
paulatim a l ibraras decurtatus sit et contractus; hinc exstitisse 
scholia Medicei quae rursus a grammaticis Byzantinis in discipulo-
rum usum amplificata videntur. Ex hac ampliore annotatione (Schol. 
A) qua Orestia et Supplices carent, petita alterius interpretis scho
lia (Schol. B. )"(ibid. ). De variëteit der groep A is dus te verklaren 
doordat de scholia Medicei in Byzantijse tijd door bepaalde "ludi 
magistri" weer zijn uitgebreid. Na deze inleiding behandelt Francken 
het materiaal dat de scholia voor de tekstverbetering van Aischulos 
bieden, de "Variae Lectiones", van p. 1-60 op Prometheus, van p. 61-
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159 op de Zeven tegen Thebe. 
Na de verschijning der door W. D i n d o r f verzorgde uitgave 

van de scholia op Aischulos 3 ' is Francken weer er op terugge
komen inde Miscellanea Philologica van 1854, p. 76-116 onder de 
titel De Aeschyli Scholiis Laurentianis. In dit artikel heeft hij 
Variae Lectiones op Agamemnoon, Choephoroi, Eumeniden en Hi-
ketides aan de orde gesteld, waarbij hij o. m. van de collaties van 
Cobet 4 ' gebruik heeft gemaakt. 

Commentationes Lysiacae. 

Het belangrijkste, dat Francken op het gebied van het Grieks 
heeft gepubliceerd, zijn wel zijn Commentationes Lysiacae, ver
schenen in 1865 en opgedragen aan F . Z . E r m e r i n s . De tekst 
van Lusias is ons zeer slecht overgeleverd, en derhalve een uiterst 
dankbaar object voor de tekstcritiek. Men heeft zich dan ook de ge
legenheid niet laten ontgaan: Bake, Cobet, Hamaker J r . , Hirschig, 
van Herwerden, Pluygers en Halbertsma hebben zich allen met 
Lusias beziggehouden. Francken spreekt in zijn voorwoord met 
lof over hun arbeid; gezien de deplorabele toestand van de tekst is 
er echter nog heel wat te doen (p. VI). Het is Francken' s bedoeling, 
een zo volledig mogelijke indruk van Lusias' oeuvre te geven; 
daarom heeft hij ook de niet volledig bewaarde redevoeringen be
handeld. De literatuur van na 1864 is niet meer verwerkt. 

Aan de bespreking der afzonderlijke redevoeringen gaat voor
af een hoofdstuk "De Lysiae genere dicendi" (p. 1-25). Francken 
laat zijn betoog uitgaan van de zeer gunstige beoordeling door Dio-
nusios van Halikarnassos. Deze overdrijft Lusias' deugden, bij
voorbeeld waar hij zegt, dat in alle Proemia van Lusias steeds 
variatie te bespeuren valt (p. 2). Achtereenvolgens komen dan aan 
de orde Lusias' meesterschap ten aanzien van de ήθοπο t ία 
(p. 1-7), de ί σ χ ν ό τ η ς van zijn stijl (p. 7-11), zijn aanschouwe
lijke verteltrant (p. 11-13) en zijn wijze van argumentatie(p. 13-21). 
Van de lof, door de Oudheid aan Lusias toegezwaaid vanwege zijn 
klaarheid "in causae expositione" kunnen we nu niet alles meer be
grijpen, hoofdzakelijk door de slechte tekstoverlevering en onze 
beperkte kennis van de omstandigheden, waaronder de beschreven 
processen werden gevoerd (p. 17). Bovendien is, wat onder de naam 
van Lusias tot ons is gekomen, lang niet alles echt. Dit maakt 
strenge cxitiek en een groot wantrouwen ten aanzien van de overle
vering noodzakelijk: "Nulla igitur religio nos retiñere debet, quomi-
nus si quae in nostra collectione sint reliquie postponenda et ora
tore qualem ex testimoniis veterum et ex melioribus orationibus 
cognovimus, indigna videantur, a Lysia abiudicemus. lam vero 
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si accidit ut in multis proprietatem inveniamus, quae a temeritate, 
cuius exemplar semper habitus est Lysias, toto coelo distet, quid 
quaeso magis probabile est quam nobis illudi, et nubem nos pro 
limone amplecti?,(p. 20). Eveneens overdreven lijkt Dionusios' lof 
van Lusias' "venustas" en "brevitas", maar ook hier mag niet uit 
het oog verloren worden, dat Dionusios over meer en beter verge
lijkingsmateriaal beschikte dan wij. . 

"Annotationes ad singulas orationes" nemen practisch de rest 
van het boek in (p. 25-236). Ze zijn in hoofdzaak van tekstcritische 
aard; daarnaast worden af en toe grammaticale vraagstukken aan
gesneden. Ten aanzien van de realia blijft Francken zeer summier. 

Om enigszins een idee te geven van Francken' s tekstcritiek 
volgen hier enkele van zijn aantekeningen op de redevoering Κατ 
Ά γ ο ρ ά τ ο υ (p. 87-101). 
9. Theramenes belooft in de volksvergadering o τ t π o t ησε t 

. . . . ώστε μήτε των τ ε ι χ ώ ν δ ι ε λ ε Τ ν μ η τ ' 
άλλο την π ό λ ι ν ελάττωσα t μ η δ έ ν . In deze passage 
stoot Francken er zich aan dat het onderwerp van π ο ι ή σ ε ι 
(Theramenes)niet gelijk is aan dat van δ t ελεΤν en' van 
έλαττωσαι (de Spartanen). Wanneer het onderwerp van 
een infinitivus achter π o ι ε ! ν ώστε niet overstemt met 
dat van π ο ι ε Τ ν ώστε zelf mag het nooit worden weggelaten. 
Men voege hier daarom αυτού ζ in, of nog liever^ verandere 
π ο ί η σ ε t in πε ι 'σε ι . Wanneer er achter π ε ί σ ε ι een 
ander onderwerp komt, mag dat wél worden weggelaten, cf. 
Thoukudides III 100. 

12. fylen veroordeelde Kleophoon πρόφασιν μεν οτ ι ουκ 
ηλθεν^ ε ί ς τα δπλα άναπαυσόμενος, το δ ' άληθες 
οτι αντεΤπεν υπέρ υμών uf) κ α θ α ί ρ ε ΐ ν τα τ ε ί χ η . 

Moeilijkheden levert hier op άναπαυσόμενο ς "quis credathoc 
singulare delictum militare praetexi potuisse, ut capitale iudi--
cium intentarent ei?" (p. 88). Er moet daarom iets anders ge
staan hebben; Francken vermoedt ά ν α κ α λ ε σ ά μ ε ν ο ι . 

15. Toen Theramenes met de vredesvoorwaarden kwam, waren som
migen verontwaardigd: ¿ρωντες δ ' ούτοι oí ά ν δ ρ ε ς 
ονόματι μεν ε ί ρ η ν η ν λ ε γ ο μ ε ν η ν , τω δ ' έργω 
την δημοκρατίαν καταλυομένην . Hirschig zet hier 

voor λεγομενην γ ε ν ο μ έ ν η ν , maar de vrede was nog niet 
gesloten. Francken stelt voor φερομένην , want "illud 
çiuod/afferebatip:, nomine pax erat"(p. 8,8)̂  

19. εβούλοντ ουν άκοντα δ ο κ ε ί ν αύτον καί μη εκοντα 
μ η ν ύ ε ι ν , όπως π ι σ τ ό τ ε ρ α ύ μ ϊ ν ύ π ο φ α ί ν ο ι τ ο . 
Bij deze passage meent van Herwerden ten onrechte dat και 
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μη εκοντα een interpolatie is. Van Horneros af is een der
gelijke combinatie van tegengestelde begrippen normaal. Cor
rupt is echter het volgende όπως π ί σ τ ό τ ε ' ρ α ύ μ ί ν 
υποφα ίνοιτο . Vooreerst zou men hier verwachten 

πιστότερος , want bedoeld moet zijn Agoratos. Verder is 
υποςχηνοιτο "sensim appareret" in deze context onlogisch. 
Men leze daarom voor ΤΜΙΝΤΠΟ HMHNYcIc όπως π ι σ τ ό τ ε ρ α 
η μήνυσ ι ς υπ ο φα ivo ι το . Deze emendatie is door latere uitge

vers algemeen aanvaard. 5 * 
35. Van meer staatsrechtelijke aard is de moeilijkheid, die bij 

Francken rijst naar aanleiding van de passage 
ε π ε ι δ ή τοι 'νυν of τ ρ ι ά κ ο ν τ α κατεστάθησαν , 
ευθέως κ ρ ί σ ι ν τ ο ι ς άνδράσι τ ο ύ τ ο ι ς εποι'ουν 
έ ν ττ\ 3 ο υ λ ¿ χ _ ó _ δ_ε _ δ гцх ο _ς ε ;ν _ τ ф δ ι κ αστήρ Γ ω 
εν_δ_ι_σχ_ι_λ7ο_ι__ς ІІ 'І[ !2І££1^ · ^αι μοι α.νάγνω9ι 
το ψήφισμα. 1 7 Η Α Ι Σ Ί Α . 

Εί μεν ουν εν τω δικαστηρι 'ω έκρι 'νοντο κ . τ . ε . , 
waarbij het gaat om de onderstreepte woorden. Francken wil 
deze woorden om verscheidene redenen schrappen. Op de eer-
steplaats is uit andere schrijvers niets over deze rechtbank van 
tweeduizend burgers bekend. Ook is haar positie zeer onduide
lijk. De op het oog eenvoudigste verklaring, dat het volk zelf 
recht gesproken heeft, strijdt met de context. Wanneer men 
met Bremi aanneemt, dat er door de volksvergadering een 
rechtbank van tweeduizend leden was samengesteld, die over 
de door Agoratos aangebrachte mensen moest oordelen, rijst 
vooreerst de vraag, hoe men in dat geval, waar het een buiten
gewone rechtspraak gold, toch kan spreken van εν τω 
δ ι καστηρ ίω ; daarbij is het volgens Francken vreemd, dat 
een rechtbank, ingesteld om de macht der democratie te bre
ken, plotseling zo zou omslaan, dat de vrees voor vrijspraak 
der "populi fautores"gewettigd werd. 

Als afsluiting nemen we nog op de laatste door Francken uit deze 
redevoering behandelde plaats nl. 97: 

εάν ουν τα ε ν ά ν τ ι α τοΤς τ ρ ι ά κ ο ν τ α ψ η φ ί ζ ε σ θ ε , 
πρώτον μεν ούχ ¿μόψηφοι γι'γνεσΟε, έπειτα τοΤς υμέτερο ι ς 
αυτών φίλοι ς τετιμωρηκότες εσεσΟε, έπειτα τοΤς πασιν 
άνθρωποι ς δόξετε δίκαια και όσια ψηφίσασθαι. 

Deze passage wordt algemeen als corrupt beschouwd. Vreemd is 
vooreerst ούχ ¿μόψηφοι γ ί γ ν ε σ θ ε , "non communia fertis 
suffragia", "non inter vos consentitis". Deze zin past niet in de 
samenhang; bovendien stoot het praesens γ ί γ ν ε σ θ ε . Onbe
vredigend is verder de herhaling van επε ι τα. Iets dergelijks 
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gebeurt in opsommingen, maar hoort niet thuis op het einde van een 
redevoering "qui commotior esse debet" (p. 100). Deze herhaling 
van 'έπε ι τα brengt Francken op de gedachte dat εσεσθ 
επε ι τα in feite een juiste correctie van γ ι'γν εσθ επε ι τα is, 
die oorspronkelijk in de marge stond en later ten onrechte achter 
τ ε τ ί μ ω ρ η κ ό τ ε ς in de tekst is gezet. Voorts moet er bij 
een dativus worden ingevuld in de betekenis "met de vijand". Op de
ze manier komt Francken tot de volgende lezing: 

εάν μεν ούν τ ά ν ά ν τ ι α τοΤζ τ ρ ι ά κ ο ν τ α ψ η φ ί ζ ε σ θ ε , 
πρώτον μεν ούχ όμόψηροί τοΓς έγθροΤς ε σ ε σ θ ' , έ π ε ι 
τα τοΤζ ύ μ ε τ έ ρ ο ι ς αύτων φίλοις, τ ε τ ί μ ί ο ρ η κ ό τ ε ς , τοΤς 
πασίν άνθρωποι ς δόξετε δίκαια και όσια. ψηφι'σασθαι. 

Ook deze emendatie heeft in latere uitgaven sporen nagelaten. ñ ) 
De Commentationes Lysiacae worden afgesloten met een Index 

en een Epilogue, waarin staat aangegeven, welke redevoeringen vol
gens Francken onecht, en welke echt zijn. Tot de eerste categorie 
moeten worden gerekend redevoering VI, VIII, IX,XI,XV,XX,XXVII. 
Zeker echt zijn I, III, VII, X, XII,XIII,XIV,XVI,XIX, XXIV,XXV, 
XXVI, XXX. De rest zijn meest fragmenten of uittreksels. 

Prometheus en Pandora. 

Van geheel andere aard dan de beide zoeven besproken werken is 
de studie over Hesiodos die Francken ter gelegenheid van het 250-
jarig bestaan der Groninger Universiteit in 1864 onder bovenstaande 
titel het licht deed zien. Voor hij aan zijn eigenlijke onderwerp be
gint, zegt Francken eerst in het kort iets over het ontstaan van de 
Griekse godsdienst. Deze is volgens hem, evenals alle godsdiensten 
van primitieve volkeren, in oorsprong terug te voeren op een afhanke-
lijkheidsgevoeftegenover de kracht, die zich alom in de natuur o-
penbaart, voelt de onbeschaafde mensch zijn zwakheid en terwijl hij 
in de natuur nog minder vaste wetten opmerkt, en meer willekeur 
ziet dan de mensch in een beschaafd tijdperk, komt vrees en ontzag 
bij hem op tegelijk met de behoefte om de gunst van het geheimzinnig 
wezen, dat die magt bezit, af te smeken" (p. 4). In practijk echter 
hebben de Grieken, en zeker de Ionische Grieken, zich bij hun voor
stelling van de goden meer laten leiden door hun scheppende verbeel
dingskracht dan door een gevoel van afhankelijkheid (p. 4). 

Van de religieuze voorstellingen van Hesiodos hebben sommige 
"ontwijfelbaar een dieperen zin; zij zijn de poetische uitdrukking van 
eene half ontsluyerde waarheid, die zich den onpartijdigen lezer als 
van zelven opdringt. Niet dat Hesiodus de zin der mythen steeds klaar 
had doorzien, veel minder de mythen zelf had gevormd tot de ver-
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ligchamelijking van afgetrokken waarheden, maar zijne poëzie ve r 
tegenwoordigt ons het streven van een tijdvak, waarin de behoefte 
aan opheldering van het raadselachtige in het bestaan van de wereld 
en den mensch zich het ee r s t doet gevoelen, maar de geschikte 
vorm voor afgetrokken denkbeelden nog niet is gevonden; waarin 
gevoel en verbeelding de plaats innemen van redener ing, waarin 
meer geraden dan onderzocht wordt" (p. 6). Duidelijk zien we dit 
weerspiegeld in de mythe van Prometheus, door Hesiodos zowel in 
de Theogonie als in de Erga behandeld. Het halen door Prometheus 
van het vuur uit de hemel is "eene op Grieksche wijze uitgewerkte 
veraanschouwelijking van het geloof dat het vuur in den primitiven 
staat van het menschelijk geslacht niet door kunst verkregen, maar 
van den hemel nedergedaald of aan de goden ontleend is " (p. 17). 
Men kan de mythe beschouwen als in zekere zin een personifiëring 
van het menselijk verstand: "Uit deze duister gevoelde voorstelling 
nu, dat * s menschen geest hem den goden gelijk maakt en tot een 
overmoedig verzet tegen hunne magt aansporen kan, schijnt de my
the van Prometheus ontstaan. Op dien Prometheus wordt dan over-
gebragt al wat den geest in ' t gemeen eigen i s . Hij wordt dan als 
een god beschouwd. En zoo verklaar t het zich dan, hoe zijne lotge
vallen met die van ons geslacht in verband worden gebragt en hoe 
het geheele menschdom boeten kan voor hetgeen door hem misdaan 
i s " (p. 25). Wat de bewerking door Hesiodos betreft, meent Francken, 
dat in de Theogonie de voorstelling als zou Zeus het bedrog van 
Prometheus onmiddellijk doorzien, afkomstig is van Hesiodos zelf. 
In de oorspronkelijke vers ie der mythe doorzag Zeus het bedrog 
niet. In de Theogonie i s Zeus echter het middelpunt, voor wie de 
natuurgoden wijken, daarom was het logisch, de voor hem minder 
vleiende gedeelten der overlevering weg te laten(p. 11). In de Erga 
is de Prometheusmythe op nogal gezochte wijze te pas gebracht 
(p.18). 

In verband met Pandora merkt Francken op, dat e r oorspronke
lijk twee mythen zijn geweest: het scheppen van de Vrouw als straf 
voor de mens ên het vat met de slechte gaven en de ene goede: de 
hoop. In de Theogonie is alleen sprake van de voorstelling der schep
ping van de Vrouw als straf voor de mens ; de naam Pandora wordt 
niet genoemd. De situatie in de Erga is niet logisch: Hoofdzaak is 
hier de onberadenheid van Pandora, die de rampen uit het vat doet 
ontsnappen. Toch geeft de dichter uitgebreid aan, hoe zij geschapen 
wordt, terwijl het voldoende ware geweest "eenvoudig mede te dee-
len dat Pandora - onverschillig hoe en door wien geschapen - door 
Zeus was gezonden" (p. 33). Verder staat e r in de Erga ee r s t , dat 
Zeus aan de mensen een kwaad zal geven, waarin allen zich ver -
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heugen zullen terwijl ze hun eigen leed zullen liefhebben: "dat doelt 
toch blijkbaar niet op de rampen uit het vat, maar op de vrouw: aan 
iedere man zal in zijn vrouw een eigen ongeluk worden gegeven. 
Maar in het vervolg is het Pandora alleen die de rampen doet ont
snappen: hier is het het lijden dat eene vrouw verwekt; ginds zijn 
de vrouwen eene voortdurende bron van ellende" (p. 33). Vergeleken 
met deze nogal verwarde gang van zaken, is hetgeen we in de Theo
gonie vinden "eenvoudiger, natuurlijk en beter afgesloten" (p. 34). 
Voorts past deze voorstelling zeer goed bij de sombere geest, waar
door Hesiodos zich kenmerkte, en is ze, in haar geringe waarde
ring voor de vrouw, echt Grieks. 

Hetgeen Francken op rijpere leeftijd - d. w. z. na 1865 - heeft 
gepubliceerd, is voor het Grieks van weinig betekenis. Hoe langer 
hoe meer is hij zich op het Latijn gaan toeleggen: als we van der 
Vliet moeten geloven, min of meer door de omstandigheden gedwong
en, daar hij geen mogelijkheid zag zich naast Cobet een "ebenbür
tige" plaats als Graecus te verwerven. Ί ' Onder zijn werken uit 
deze tijd dient de monumentale uitgave van Lucanus B ' het eerst 
vermeld te worden; andere Latijnse schrijvers , die veel aan hem 
te danken hebben zijn Cicero, Plautus en vooral de satirendichter 
Lucilius. De belangstelling voor de realia, reeds blijkend uit het 
stuk over Prometheus en Pandora ,is ook in later jaren niet ver
flauwd, getuige zijn verhandelingen voor de Koninklijke Academie 
van Wetenschappen over de Zonneeclips van Ennius , de Lex Co-
loniae Genetivae en over De oorspronkelijke samenstelling en 
vroegste ontwikkeling der comitia centuriata. q ) 

III P e r s o o n en O n d e r w i j s 

In zijn jeugd is Francken, naar het schijnt, nogal teruggetrok
ken van aard geweest; later is hier, vooral na zijn huwelijk, ver
andering in gekomen. Toen hij hoogleraar te Groningen was, had 
hij daar vele vrienden, en trad hij ook in het openbare leven naar 
voren als gemeenteraadslid en curator van het gymnasium. Zijn 
karakter schijnt zich verder door eerlijkheid, stipte plichtsbe -
trachting en vooral door zelfbeheersing te hebben onderscheiden, ι ) 

Ten aanzien van Francken' s werkzaamheid als academisch 
docent verdient allereerst zijn Groningse periode onze aandacht. 
Op de propaedeutische colleges werd vooral S o p h o k l e s , 2 ) 
A r i s t o p h a n e s 3 ' e n . P l a t o o n ^4' behandeld. Ook T h o u k u d i d e s 
treffen we merkwaardigerwijze vaak op de series aan; 5 ) verder 
L u s i a s , H e r o d o t o s , D e m o s t h e n e s e n H e s i o d o s . Op 
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het college voor gevorderden franai 1861 regelmatig gegeven) kwa
men aan de orde A i s c h u l o s (Agamemnoon, Smekelingen, Choe-
phoroi. Pi η d a r o s , A r i s t o p h a n e s (Vrede, Wolken), P l a t o o n 
(Politela, Philebos) en de paleografisch-critische behandeling van 
L u s i a s . Opvallend is, dat aan H o r n e r o s door Francken op zijn 
colleges practisch geen aandacht is besteed. De enige keer, dat 
hij op de series wordt vermeld, is voor het studiejaar 1859-1860: 
"(C.M. Francken . . . . interpretabitur) Homeri Iliadis locos selec
tos simul 'de prisca forma et historia carminum Homericorum ex-
positurus". 

Behalve met de interpretatie der schrijvers heeft Francken 
zich in zijn lessen ook met meer "theoretische" onderwerpen be
zig gehouden. Zo staat voor 1857-*58 een college over de geschie
denis der Griekse poëzie op het programma, voor 1858'59 een col
lege over de geschiedenis van het drama; vanaf 1867-* 68 wordt re 
gelmatig literatuurgeschiedenis van Griekenland en Rome behan
deld. Dit college is bij uitstek ingeslagen: "De Historia Litteraria 
was zijn lievelingsvak, daarover hoorden hem in vroeger en later 
tijd zijn leerlingen het liefst" fì ' . Zijn colleges speciaal voor li
teratoren werden om hun degelijke opzet zeer geprezen; de lessen 
voor propaedeutici echter vielen, juist om deze degelijkheid, min
der in de smaak. De grammaticale tekstbehandeling nam in alle 
colleges van Francken een zeer belangrijke plaats in, en dit kon 
de grote massa der hoorders, die niet voor dieper gaande studie 
der oude letteren was bestemd, maar matig bekoren. Zij hadden 
meer op met Francken* s collega proximus W i l l e m H e c k e r 
(1817-1909), vanaf 1855 hoogleraar in de geschiedenis en antiqui
teiten, die veel "algemener" was georiënteerd en in zijn weten
schapsbeoefening een moreel-filosofische strekking legde. 7 ' 

Vrij veel aandacht schijnt door Francken te zijn besteed aan 
de pedagogiek. Ze staat regelmatig op de series vermeld, wat in 
deze tijden nog maar zelden het geval is. Ook de onderwerpen, die 
in dit kader werden behandeld, vallen op: zo sprak Francken o. m. 
over de werkzaamheid van Erasmus en over de voornaamste Latijnse 
grammatica' s uit het oogpunt van methode.ö ' Eteze belangstel
ling voor pedagogiek wordt verklaarbaar, wanneer we in aanmer^ 
king nemen, dat Francken, toen hij nog in het gymnasiaal onder
wijs werkzaam was, zich uitgebreid in de problematiek hiervan 
heeft verdiept. In de aanvang had hij aspiraties gekoesterd in de 
richting van een wetenschappelijke loopbaan 9 ) , maar toen de 
omstandigheden dit voorshands onmogelijk maakten, heeft hij zijn 
taak op het gymnasium niet alleen met grote nauwgezetheid maar 
ook met groot enthousiasme vervuld. 1 ° ^ Zozeer is hij in de loop 
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der jaren met de school vergroeid geraakt, dat hij, ofschoon over
tuigd liberaal, in 1853 adhesie betuigde aan het adres tegen het her 
stel der bisschoppelijke hiërarchie, niet uit antipapisme, maar uit 
afkeer jegens Thorbecke, die zijns inziens het gymnasiaal onder
wijs had gedenatureerd door het staatsexamen af te schaffen. H ) 
Publicistisch is hij ook op brede schaal in het belang van het gym
nasiaal onderwijs werkzaam geweest. Vooreerst noemen we zijn 
bewerking van de Griekse grammatica van K. W. К r U ge r waar
aan hij een vergelijkend overzicht van het Ionisch en episch dialect 
heeft toegevoegd, voor dit laatste gebruik makend van studies van 
H. A h r e n s e n W . D i n d o r f . Merkwaardig is hierin de verkla
ring die Francken geeft van het ontstaan van de infinitivus act. ; 
-εν is niet de oorspronkelijke uitgang. Alle infinitivi gingen uit 

ор-\іе (рл)"Ы} de verba contracta geschiedde de aanvoeging van de
zen uitgang zonder vereenigingsletter, maar de barytone namen 
als zoodanig eene e aan, terwijl het accent volgens den gewoonen 
regel op de syllabe stond die.-jievct onmiddellijk voorafging; α, ε,o, 
der verba pura hielden als tot den stam behoorende ná uitstoo
ting der μ het accent, terwijl het bij de non-contracta naar de 
stamsyllabe werd teruggetrokken" (p. IV). Tegen de richting van 
Cobet is Francken* s waarschuwing gericht inzake het starre aan
nemen van ten alle tijde maar één vorm voor bepaalde zegswijzen 
in het Attisch, zoals: έδυνάμην , εμελλον niet ήδυναμην, 

ημελλον, niet ηεσαν maar altijd ήσαν e. d. (p. VII). Het 
boek heeft kennelijk enige opgang gemaakt, want in 1860 verscheen 
een herdruk onder de titel Grieksche Rudimenta. 

De verdere publicaties van Francken over het gymnasium en 
wat daarmee samenhangt, zijn voornamelijk te vinden in de Mis
cellanea philologica et раеdagogica, uitgegeven door het Genoot
schap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasia, en de Bijdragen 
tot de kennis en den bloei der Nederlandsche gymnasia . In het 
eerste tijdschrift staan van zijn hand twee grote recensies: een 
van de Verkorte Grieksche Spraakkunst van R. E n g e r , en de an
dere van de Syntaxis der Grieksche Taal van N. M a d v i g . Het eer
ste boek is practisch bladzijde voor bladzijde systematisch bespro
ken. Francken heeft dit met opzet zo gedaan: dan kan de vertaler 
(i. с W. Hecker) bij een nieuwe bewerking met alle bezwaren van 
hem en eventuele anderen rekening houden. Van de Bijdragen tot 
de kennis en den bloei der Nederlandsche gymnasien heeft Franck
en van 1851-1856 de redactie in handen gehad samen met D. v a n 
L a n k e r e n M a t t h e s (vanaf de derde jaargang vervangen door 
C . A . E n g e l b r e g t ) en D. B u r g e r J r . Van zijn artikelen 
noemen we vooreerst Het Middelbaar Onderwijs in België, waarin 
in het kort de strijd tussen de liberalen en "clericalen" inzake de 
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school wordt geschetst; de geestelijkheid is hier volgens Francken 
"te werk gegaan op die onverdraagzame manier . . die elke over
eenkomst onmogelijk maakt,,(p.8). Verder verdient aandacht Een 
paar der nieuwste verschijnselen op het veld der Grieksche spraak
kunst , waarin wordt gesproken over G. C u r t i u s : Griechische 
Schulgrammatik, H. L. A h r e n s r Griechisches Elementarbuch aus 
Homer en Griechische Formenlehre des Homerischen, und Attischen 
Dialekte zum Gebrauch bei dem Elementarunterricht, aber auch 
als Grundlage für eine historisch-wissenschaftliche Behandlung der 
Griechischen Grammatik. Op enkele punten heeft Francken nogal 
critiek: zo is volgens hem de verklaring van τείνω uit τ ε ν ^ , άλλος 
uit aXJoç, μ ε γ ^ ν - μείζων, á5Jco - εζω z e e r onzeker; 
ook is de α in de ace sing, der derde declinatie niet van oorsprong 
alleen maar "vereenigingsletter" van stam en casusuitgang. Door 
Curtius is z. i. verder wat te veel gesystematiseerd en te omslach
tig gewerkt, tenminste, als men de grammatica beschouwt als in 
de eerste plaats een voorbereiding op de lectuur der schrijvers en 
niet als iets dat waard is om zichzelf te worden gekend. 

IV W e t e n s c h a p p e l i j k e P r i n c i p e s 

Opvatting van de filologie. 

Door Francken wordt de filologie vrij ruim opgevat: van een 
beperking tot grammatica en woordcritiek wil hij niets weten: "Non 
debemus in verbis unice laborare, non bono scriptore abuti, ut 
copiam habeamus pertractandi quaestiones grammatices, sed anti-
quitatis est notitia afferenda, ut animo ad scriptoris aetatem redi
re possimus; turn videndum, quid scriptor suo debeat tempori, quid 
ipsi proprium sit, quid bene sit dictum, quid secus; quare alia no
bis placeant, displiceant alia; quid reliquis sui generis prae-
stet"1 ) . Vaak let men nog te weinig op de schoonheid van de antie
ke literatuur; " vellem, quemadmodum ad vitia notanda, sic 
ad venustates percipiendas acumen mentis intenderemus" 2 ) . Van 
een scheiding of tegenstelling tussen grammaticale interpretatie 
en artistieke en esthetische waardering mag geen sprake zijn: 
beiden behoren volstrekt bijeen: "ego quam maxime persuasum 
habeo, quo pleniore quis grammaticae sive linguae notitia instruc-
tus scriptores pertractet, eoaltuis eorum venustatem sentire" з) . 
Een latere uitspraak ten aanzien van de klassieke studiën in Neder
land gaat geheel in dezelfde richting: "Voor het zakelijk gedeelte 
der klassieke philologie hebben onze geleerden altijd weinig belang-
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Stelling getoond: tekstcritiek domineerde zoozeer dat de ' Alter-
thumswissenschaft' van F. A. Wolf weinig beoefenaars vond. Zon
der iets te kort te willen doen aan het belang van die Critiek, tot 
de beoefening waarvan ook het noblesse oblige ons moet aansporen, 
betwijfel ik toch of die achterstelling van het zakelijke wenschelijk 
is" 4) . 

Waarde van de studie der Oudheid, en speciaal van het Grieks. 

De voordelen, die de studie der Oudheid, en dan vooral der 
Oude Letteren volgens Francken met zich meebrengt, liggen op 
zuiver-intellectueel, moreel en esthetisch gebied. Óe oude Let
teren dienen 'om ons verstand te scherpen,ons zedelijk gevoel te 
versterken, onze smaak te verfijnen en te ontwikkelen; wilt gij 
het met één woord hooren, om in den waren zin humane menschen 
te worden" 5 ' . Nooit mag worden vergeten "quam salubrem inten-
tionemet quasi palaestram mentis praebeant veteres, quantopere 
elegantiam iudicii et sensum venustatis adiuvent et corroborent" f> ï 
De wiskunde geeft "ratiocinandi prudentiam", en de moderne talen 
"suavitate délectant" 7 ' . De oude talen ¿uigen voor beide dingen 
tegelijk: "Utrumque praestant veteres, quod et ad remota tempora 
mentis aciem revocant et intendunt nee decoctam et levem, sed 
solidam suavemque voluptatem degustandam offerunt et percipien-
dam" β ' . Het schoonheidsgevoel wordt vooral door contact met 
de Griekse literatuur op hoger peil gebracht, die "in eenvoudig
heid van conceptie, in naiVeteit van voorstelling, in frissche 
levendigheid.... nog haars gelijke niet gevonden heeft . . . . Geen 
natie is er geweest, die zoozeer in den dienst van het schoone 
stond, en daarvoor leefde als de Grieksche" 9 ' . De Grieken zijn 
ook het meest oorspronkelijk van alle volken: "In zelfstandigheid 
en oorspronkelijkheid staat Griekenland onovertroffen daar. En 
het laat zich niet verwachten dat ooit weer iets dergelijks zal wor
den aanschouwd" 1 0 '. Bij dit alles gaat het Francken vooral om de 
voortreffelijkheid van de vorm: deze maakt namelijk op de eerste 
plaats uit of iets klassiek wordt of niet: "De zin van het geschreve
ne, de inhoud der gedachte wordt overgenomen; van een wetenschap
pelijk standpunt beschouwd, heeft de meer beperkte kennis van den 
voortijd geen absolute waarde: zij is lang verwerkt en als de gist 
met het deeg vermengd: maar de vorm, dat is de uitdrukkingswij
ze, de stijl, is het onvergankelijke, eeuwig frisch en jeugdig, in
dien hij z66 met de gedachte samenhangt dat hij daarmede een on
afscheidelijk geheel uitmaakt, zoódat de verandering of weglating 
van een woord, een letter zelfs, de gedachte verminkt. Hetgeen 
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i s blijven bestaan van den let terarbeid van vroeger eeuwen, heeft 
dit voortbestaan aan den vorm te danken, en deze i s wederom het 
uitvloeisel van het karakter en staat dus in onmiskenbaar verband 
met de nationaliteit". 1:L 

Taal s tudie . 

In zijn redevoering Studie van Taal-en Letterkunde als Propae-
deusis heeft Francken zich tamelijk uitvoerig met het nut der taai-
studie beziggehouden, speciaal met betrekking tot vreemde talen. 
Volgens hem is het leren van een vreemde taal op zichzelf nog geen 
studie: "Door een min of meer werktuigelijken arbeid , die zonder 
ontwikkeling van oordeel plaats vindt en den naam van studie niet 
verdient , kan men het ver genoeg brengen om de nieuwe talen te 
spreken en in zooverre te vers taan a l s noodig i s om geschriften die 
alleen voor vakgenooten bestemd zijn, te kunnen volgen"(p. 9). Ie
mand die meer ontwikkeld is "heeft in de vreemde taal ie ts van zijn 
eigendom op te offeren, de ee rs te neemt het daarmede niet zoo nauw, 
hij wijzigt zijn gedachte lichter en gaat nabootsend te werk: hij leert 
spreekwijzen en perioden . d i t aanleeren van vreemde talen, (is) 
meer een slag dan een bewijs van groot verstand"(ibid. ). Men moet 
om een taal goed te leren spreken zich geheel in de gedachtenwereld 
van de vreemdeling kunnen verplaatsen, hetgeen vere is t" een zeke
r e versa l i te i t , die meer van het karakter afhangt dan van den ve r -
standelijken aanleg" (p. 10). 

Bij het vertalen ligt de zaak anders . E r wordt dan niet met pas 
klaar mater iaa l gewerkt, maar de ver ta ler " vat de hem aangeboden 
gedachte op, eigent zich die toe, en brengt die weder te voorschijn 
met de middelen, die de andere taal hem aanbiedt, en hij behoort 
dit zoo te doen dat niet alleen de gedachte wordt teruggegeven, maar 
dat zij zooveel mogelijk op den lezer dezelfden indruk make. Hij 
vergelijkt met dat doel beide uitdrukkingswijzen en hij geeft zich dus 
rekenschap van de betekenis van elk woord, hij oefent zich in de 
scherpe juiste uitdrukking van de hem aangeboden gedachte die hij 
ten tweeden male als het ware_na denkt. Volledig succes is niet te 
bereiken, maar kennis en waardering van het oorspronkelijk worden 
zoo altijd ve rmeerderd . " (p. 10-11). Het vertalen bevat op deze wij
ze een s terk element van denkscholing, omdat het "analyse van het 
aangebodene noodzakelijk maakt en de doeltreffendheid van de vorm 
voor de uitdrukkingswijze de gedachte aan het licht brengt. Zoo wor
den de eigenaardigheid en de inhoud van elk woord en elke spreek
wijze recht gevoeld. En warmeer nu de ta len, die den ver ta le r bezig
houden, zeer uiteenloopen, wordt hij e r voortdurend niet naar toe ge-
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leid, maar bepaaldelijk toe gedwongen om het verschil van ziens
wijze in ' t oog te houden" (p. 11-12). Deze denkarbeid is vooral bij 
het vertalen uit het Grieks en Latijn nodig: bij het soms moeizaam 
pogen, woorden als animus/anima, άνεμος, ψυχή / ψύχος 
e. d. goed weer te geven, wordt bij uitstek bereikt dat "het oog wordt 
gescherpt voor de juistheid van uitdrukkingen", men wordt "eens 
zelfstandig schrijvende, een streng en scherp beoordeelaar van 
zijn eigen stijl" (p. 14), 

Methodische principes. 

Voor Francken vormen alle soorten van wetenschap één samen
hangend geheel: "Omnes artes habere commune vinculum et cog
nati one quadam inter se contineri" ігК De natuurwetenschappen 
richten zich op de stoffelijke, wetenschappen als rechten, geschie
denis en theologie op de geestelijke wereld 1 3 ' . Deze beide zijn 
niet te scheiden, zodat eenieder, die voor waarlijk ontwikkeld wil 
doorgaan, ze ook allebei tot op zekere hoogte dient te beheersen. 
Deze eis tot veelzijdige ontwikkeling stelt Francken ook in zijn 
aanvaardingsrede als rector te Leeuwarden: alle grote geesten, zo
wel in Oudheid als moderne tijden waren in meerdere wetenschap
pen uitblinkers: "omnino summa illa ingenia quae aequalibus aeque 
ас posteris et vere humani generis cultum promoverunt non in una 
quadam doctrina consenuerunt, sed reliquas etiam animo studioque 
complexi sunt" 1 4 ) . Als voorbeeld noemt Francken H e e r e n , 
N i e b u h r , S c h l e i e r m a c h e r , W . v o n H u m b o l d t , M a -
c a u l e y , F . S c h l e g e l . Ook heden ten dage moet men naar dit 
ideaal streven, en er in het onderwijs rekening mee houden: "Quo-
circa iure mihi videor statuere, ne nostris quidem temporibus 
communionem studiorum esse deserendam et in iuvenum institu-
tione illa, quantum fieri possit, esse eligenda quae ad omne stu
diorum genus prodesse possit" 1 5 ' . Op het gymnasium toegepast 
wordt dit dan: "Destinantor ergo ad π ρ ο π ο α δ ε υ σ ι ν in gym-
nasiis illae disciplinae quae ad omnes doctrinas utiles sint et fruc-
tuosae" lp> ) . In het gymnasiale leerprogramma moeten dus die 
vakken voorkomen, welke nuttig kunnen zijn als voorbereiding voor 
alle vormen van wetenschap. 

De eenheid tussen natuur-en geesteswetenschappen is volgens 
Francken juist de laatste tijden vooral hierin duidelijker gaan spre
ken, dat men de methode, die voor de natuurwetenschappen werd 
gebruikt,ook op de geesteswetenschappen is gaan toepassen:". . . . 
nunc in eo elaboratur ut eadem evidentia demonstrandi quae illae 
excellunt, cum ad gentium historiam adhibeatur, turn ad earn par" 
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tem^quae vulgo vocabulo minus latino at satis apto ad id quod volu-
mus, historia litteraria dicitur" lr7 ). Het principe "poetas non 
fieri sed nasci" is overboord gegooid 1 ö . Het toepassen van de 
natuurwetenschappelijke methode in de studie der letteren betekent 
niet dat nu alles zonder meer verklaard kan worden. Wel kan men 
zich veelal nauwkeurig op de hoogte stellen van de omstandigheden, 
onder welke de diverse literaire genres tot ontwikkeling kwamen 1 9 . 
Hierbij telt als eerste belangrijke factor mee de nationale aard 
("civium consuetudo") van het betreffende volk, voorts de navolging 
der voorgangers ("veterum scriptorum imitatio") en de bescher
ming door de machthebbers ("potentiorum tutela atque praesi -
dium"). *"> : 

Zeer grote waarde hecht Francken aan de factor van het natio
naal eigene, waarop voordien al bv. door K. O. Müller gewezen was. 
Het karakter van een schrijver is niet los te denken van dat van zijn 
volk. Zo goed als in alle geschriften van één auteur iets gemeen
schappelijks aanwezig is," zoo is ook in alle letterkundige voort
brengselen van een volk iets gemeens, dat zich voor den kenner 
niet licht verbergt. Het volk heeft zijn stijl, evenals de auteur, zoo 
zeker als beide een eigen karakter hebben, resultaat van zekere 
deugden en gebreken, die op de wereldbeschouwing en de wilsuiting 
een beslissende invloed oefenen De woordvoerders van het 
volk, de dichters, geven aan dat volkskarakter uitdrukking en be
vestigen en wijzigen het; ze zijn dus tevens product en schepper, 
en hun invloed bepaalt zich niet tot hun leeftijd, maar werkt ook 
op het nageslacht; de toon door den dichter der Ilias aangeslagen 
doet in de verst verwijderde tijden van het volksbestaan de snaren 
trillen en laat zich in veelvuldige toespelingen herkennen. Deze 
gelijkheid geeft een band, die elders tevergeefs wordt gezocht" 2 1 '. 
Bij de beoordeling van literatuur kan dit nationale principe ook hou
vast geven. Het volksoordeel is "een onomkoopbaar rechter, een 
tastbaar kenmerk" 22 ' . Vergissingen, door de ene generatie be
gaan, worden door de volgende steeds ongedaan gemaakt. Vandaar 
dient de studie der letteren vooral uit te gaan van de "door de natie 
zelve als in hun kring classiek erkende gewrochten".23 ' 

Met betrekking tot de Homerische kwestie toont Francken zich 
een overtuigd aanhanger der analytische richting. Op de eerste 
plaats zijn Ilias en Odyssee niet beiden het werk van één dichter. 
"Want, wanneer men mocht meenen, dat dezelfde dichter zijn dicht-
trant naar het onderwerp gewijzigd had, dan zou men aan de aller
oudste epische zangers veel meer studie, veel meer zelfverlooche
ning toeschrijven dan in hun tijd kon worden verwacht" 2 4 '. Voorts 
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neemt Francken geen persoonlijke dichter Horneros aan. 'Όμηρο ς 
betekent volgens hem "samensteller", "dichter" en is afgeleid van 
de wortel EP (Lat. SER) "aaneenrijgen, spreken" 2 5 ', In verband 
hiermee wijst hij weer op de idee van het dichtende volk: "De dich
ter van oude, echt nationale poëzie blijft veelal verborgen, alsof 
het recht van eigendom en auteurschap op het volk zelf, uit welks 
leven hij de stof had genomen, ware overgegaan" 2 ñ l In zijn hypo
these over het ontstaan van Ilias en Odyssee sluit Francken zich 
aan bij de "Kern-" of "Erweiterungs-theorie" van Gottfried Her
mann: als basis neemt hij een korte Achillei's en een Odyssee zon
der Telemachie, die naderhand zijn uitgebreid 2 7 . 

Ter afsluiting moet nog een enkel woord worden gewijd aan 
Francken' s standpunt ten aanzien van het Latijn, waarvan de posi
tie in deze jaren hoe langer hoe ongunstiger wordt 2B ) . In dit ka
der is vooral zijn inaugurele oratie te Groningen van belang, waar
van de titel al aanwijst in welke richting het betoog zal gaan: Oratio 
de linguae litterarumque latinarum studio hoc tempore non negli
gendo. In alle studievakken, welke een duidelijk band met de Oud
heid vertonen, moet het Latijn een belangrijke plaats blijven inne
men: het is wenselijk "ut ín argumentis cum antiquitate nexis usus 
ille maneat in theologia et iurisprudentia" (p. 12). In de klassieke 
filologie zelf is Latijn schrijven en spreken "plane necessarium: 
qui bene scribit et Latine, dicendi artifex est", (ibid.). Francken 
verzet zich echter krachtig tegen het nog voortwoekerende Cicero-
nianisme en de "imitatio": men moet zich niet op één "ideale" schrij
ver vastleggen en alle practische oefening in het Latijn behoort in 
dienst te staan van het beter leren begrijpen der Latijnse schrij
vers: "non iam Latinos auctores eo Consilio legendos esse ut facul
tas Latine scribendi et loquendi paretur; e contrario exercitatio 
scribendi ad intelligentiam scriptorum instituenda est", (p. 24). Een 
belangrijk motief om zich in de Latijnse schrijvers te verdiepen is 
voorts, dat deze in vele opzichten dichter bij ons staan dan de Griek
se, en dat daarom, zeker voor propaedeutic!, de essentiële waar
den der Antieken het gemakkelijkst in een Latijns auteur toeganke
lijk kunnen worden gemaakt 2 9 ' . (cf. p. 21-22). Volledig begrip 
toont Francken voor de factoren welke de ondergang van het Latijn 
als geleerdentaal hebben teweeggebracht en die vooral gelegen zijn 
in de sterke groei van het nationaliteitsgevoel der afzonderlijke vol
ken (cf. p. 10). Als algemene taal acht hij het bovendien ongeschikt 
omdat het zich niet gemakkelijk laat aanpassen en geen taal is "qui 
sit divitissimus et sive compositionis facillitate sive flexibilitate 
nova verba facile assumât", (p. 7). 
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V P l a a t s b e p a l i n g en B e t e k e n i s 

De positie, welke Francken bekleedt in de geschiedenis der 
Griekse studiën hier te lande gedurende de negentiende eeuw, is 
enigszins vergelijkbaar met die van zijn leermeester Karsten. Bei
den hebben de invloed ondergaan van de Leidse critische richting, 
zonder echter haar beperkte opvatting van de filologie over te ne
men. Zij tonen niet enkel belangstelling voor grammatica en tekst-
critiek, maar hechten ook aan de studie der realia waarde. Kars
ten is hiertoe gekomen vanuit een oudheidsopvatting, welke nog 
sporen laat zien van de "filosofische" stellingname van zijn leer
meester van Heusde. Volgens hem geven de antieke geschriften 
ons een afbeelding van de ware mens; wekken zij in ons op het ge
voel voor het rechte en het schone λ К Francken brengt een split
sing aan tussen vorm en inhoud bij zijn waardering der Griekse 
schrijvers. Z. i . is hun voortreffdijkheid allereerst gelegen in de 
volmaakte frisheid, natuurlijkheid, gratie en oorspronkelijkheid 
van hun vorm. Inhoudelijk hebben ze ons veel minder te bieden, en 
zijn wij hen over het algemeen voorbijgestreefd 2 ) . Francken 
geeft hier blijk van eenzelfde critische instelling ten opzichte van 
de oudheid, als we bijvoorbeeld bij Bake en Geel aantreffen, ter
wijl Karsten nog meer aan de algehele voorbeeldigheid der antie
ke schrijvers vasthoudt. Met Bake komt Francken ook hierin over
een, dat hij de harmonische verbinding tussen gedachte en woord 
typerend acht voor de beste voortbrengselen der antieke literatuur. 

Evenzeer als Karsten heeft Francken in zijn wetenschappelij
ke arbeid toenadering gezocht tot de Duitse Altertumswissenschaft. 
Naast tekstonderzoek eisten ook de realia een genoegzame portie 
van zijn studieuze aandacht op. Meermalen heeft hij openlijk zijn 
misnoegen te kennen gegeven over de eenzijdig tekstcritische in
stelling van de contemporaine Nederlandse filologie. Typisch 
Duits is ook de sterke nadruk, door Francken gelegd op het natio
naal eigene van een volk Ρ ) 

Enigszins opvallend in een tijd, die sterk naar specialisatie 
streeft, is Francken' s geloof in een fundamentele eenheid van na
tuur- en geesteswetenschappen en zijn vasthouden aan de noodzaak, 
om in beiden enigermate thuis te zijn. De moderne tijd heeft z. i. 
deze eenheid nog meer reliëf gegeven doordat hij de methode der 
natuurwetenschappen ook op de geesteswetenschappen toepast. De 
mogelijkheid van deze laatste zijn ongetwijfeld hierdoor verruimd; 
Francken waarschuwt echter tegen de mening, dat nu alles ver
klaard kan worden 4 ) . Met dit standpunt neemt hij een voorzich
tiger houding aan dan bijvoorbeeld Cobet, die in zijn tekstcritiek 
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veelal tot absolute zekerheid meende te kunnen komen 5 ' . Dit 
neemt niet weg, dat hij in zijn critiek soms voor ons gevoel zeer 
rationalistisch te werk kan gaan, bijvoorbeeld bij de bespreking 
van de wijze, waarop in de Erga van Hesiodos Pandora wordt voor
gesteld. 

Van Francken' s wetenschappelijke werkzaamheid is de eerste 
periode (ongeveer tot 1865) voor ons het meest interessant. Toen 
heeft hij zich voornamelijk met het Grieks bezig gehouden; later 
wordt hij meer bepaald Latinist. Als belangrijkste werken voor 
het Grieks moeten worden beschouwd de dissertatie over de Scho
lia van Aischulos met de aanvulling in de Miscellanea Philòlogica 
en de Commentati one s Lysiacae. Eerstgenoemd werk heeft Din-
dorf vrij wat bouwstoffen aan de hand gedaan voor zijn editie van 
de scholia op Aischulos, vooral met betrekking tot de Leidse 
Aischuloscodices. De Commentati one s Lysiacae zijn zuiver tekst-
critisch werk: losse annotaties op Lusias in de geest van Cobet. 
Systematische handschriftenvergelijking ligt er niet aan ten grond
slag: desalniettemin zijn Francken' s emendaties op meer dan één 
plaats door latere uitgevers als juist erkend. Bij onze weergave 
van zijn aantekeningen op de redevoering κατ ' ' Αγοράτου 
bleek hiervan reeds een en ander β ' . De grootste wetenschappe
lijke faam echter heeft Francken zonder twijfel in de latere perio
de van zijn leven op gebied van het Latijn geoogst, vooral door 
zijn monumentale uitgave van Lucanus. 

Voor de Griekse studiën aan de Groninger Universiteit vormt 
het professoraat van Francken in feite een mijlpaal. Met hem be
treedt voor het eerst sedert bijna honderd jaar iemand de kathe
der, die ten aanzien van de studie der Griekse taal prestaties van 
belang heeft geleverd. Temidden der Graeci van Nederland neemt 
hij ook een eervolle plaats in, doordat hij als een der eersten, 
met erkenning van al het goede dat de Leidse school bood, zijn 
blik heeft willen verruimen, en in woord en daad het goede recht 
heeft durven bepleiten van de Duitse Altertumswissenschaft. Hier
mee heeft hij de richting helpen wijzen, welke de Griekse studiën 
na de dood van Cobet, zullen ingaan: een richting, die zich ken
merkt door een samengaan van de Leidse critische principes met 
de verworvenheden van de Duitse klassieke filologie. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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1) H u i z i n g a p . 93-94. 

2) N.N.B.W. Г 304. 

3) Brief van J. ten Brink aan J. de Vries d. d. 20 augustus 1812 (aanwezig in de Hand-
scbriftenafdeling der Koninklijke Bibliotheek onder no 121 В 4). 

4) Zie H u i z i n g a p . 195-197. 

II O n d e r w i j s e n w e t e n s c h a p p e l i j k e w e r k z a a m h e i d 

1) H u i z i n g a p. 99. 

2) H u i z i n g a p. 92. 

3) H u i z i n g a p. 94. 

4) B. t e n Brink p. 120. 

5) B. t e n B r i n k p. 121. 

6) Z i e M r . H . v . A . p. 19. 

7) Cf. H u i z i n g a p. 99. 



465 

8) H u i z i n g a ibid. Met betrekking tot de neo-latijnse dichters schreef ten Brink op 10 
april 1810 aan Jerónimo de Vries : "De meuweren zie ik zelden of nooit in. Voor een 
jong mensch als P.B. is echter zulk een proef zeer aanbevelend" (Handschr. aid. Kon. 
Bibl. no 121 В 4). Met P.B. is bedoeld Petrus Bosscha, de latere hoogleraar m de 
oude letteren te Deventer. Cf. voor deze p. 514-515. 

9) M r . H. v . A. p. 18 sqq. 

10) Vertalingen door ten Brink van antieke schrijvers treffen we ook nog aan in de Biblio
theek van Oude Letterkunde, door hem samen met H. Bosscha en J. Kemper opgezet 
om de antieke cultuur ook tot diegenen te brengen die de oude talen met machtig wa
ren. In het eerste deel (1808) vmden we van de hand van ten Brink vertalingen van 
Cicero's Oratio pro Milone (p.45-104 en 163-214), van Timoon en βεων 'Εκκλησία 
van Loukianos (p. 105-162 en 455-474) en de drie Oluntfaiscie redevoeringen van De
mosthenes (p. 539-607). In het tweede deel (1824) staat een vertaling van de eerste 
en tweede Philippische rede van Cicero (p. 113-154, 209-304, 477-530). Alle verta
lingen gaan vergezeld van uitvoerige aantekeningen. 

Ш Standpunt t e g e n o v e r de Oudhe id 

1) A l b e r t S c h u l t e n s (1686-1750), hoogleraar in de oosterse talen vanaf 1720, nam 
de door Hemsterhuis voor het Grieks gevestigde analogie over en heeft deze speciaal 
aangewend om in het Hebreeuws verdwenen woorden te reconstrueren. Cf. G e г г e t -
z e n p. 276, 279 sqq. 

P. van Limburg Brouwer 

I L e v e n 

1) N.N.B.W. V55. 

2) B e n j a m i n P e t r u s van W e s e l e S c h o l t e n (1763-1829) studeerde onder Wytten-
bach en Cras te Amsterdam en Leiden, 1787 pensionaris te Schiedam, daarna te Delft 
(tot 1795). In 1807 raadsheer van het departementaal gerechtshof te ' s-Gravenhage, 
na 1813 lid en kamerpresident van het Hooggerechtshof en curator der Leidse Univer
siteit. Cf. v . d. Aa XVH, 1 p. 

3) H u b e r p. 11 sqq. 

4) H u b e r p. 15. 

5) In het Leven van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius zegt hij, dat hem in die tijd een 
sterk verlangen bezielde dat hij "de duistere en treurige werkzaambeden der genees
kundige praktijk weldra zou mogen vergeten en geheel ter zijde leggen" (p. 262). 

6) P r o g r a m m a I n a u g u r a l e 1836. 

7) Le Roy p. 97. 

8) S a m u e l I p e r u s z o o n W i s e l i u s (1769-1845) studeerde te Amsterdam, Leiden 
en Göttingen in de rechten en was aanvankelijk werkzaam in de handel. Van de aan
vang af fel patriot, lid van het Amsterdamse Comité Revolutionnair, trad in de ver
gadering der provisionele representanten van Holland in februari 1795 als secretaris, 
in juli en november als voorzitter op. In 1796 werd hij hd van het comité tot den 
Oost-Indischen Handel, de latere Raad der Aziatische Bezittingen. In 1804 werd hij 
als zodanig niet herbenoemd. Tot aan de Restauratie heeft hij geen openbaar ambt 
bekleed; in 1813 werd hij te Amsterdam hoofddirecteur van politie, hetgeen hij tot 
1840 gebleven is . Wiselius heeft zich ook veel met de letteren beziggehouden. Voor
al het toneel genoot zijn belangstelling. Hij heeft hier een synthese tot stand trachten 
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te brengen van de Griekse tragedie (vooral Euripides), het Frans-classicistisch dra
ma en het moderne toneel, zó dat "het sententieuse der Griekse en het bedrijfsvolle 
der Fransche tragedie met de hedendaagsche zucht naar woeling en geraas eemger-
mate samensmolt en daarmee één geheel vormde" (aangehaald bij K n u v e l d e r III 
p. 183 ). Zijn voornaamste stukken zijn Folydorus (1812), Adel en Mathilda (1815), 
Alce sus (1817), Ion (1818), De Dood van Karel, kroonprins van Spanje (1819), en 
Aernoud van Egmond (1820). Zie voor de visie van van Limburg Brouwer op Wiselius 
p. 382-383 en p. 414. 

9) J a n R u d o l f v a n E e r d e (1774-1835), vanaf 1806 hoogleraar in de geschiedenis 
te Groningen. Hij doceerde ook Romeinse Antiquiteiten. Bibliothecaris was hij vanaf 
1815. 

10) Zie voor Lenüng p. 429-434. 

II W e r k e n 

1) Volgens het bij besluit van 20 april 1816 vastgestelde Reglement op de Latijnse Scho
len was het onderwijs m de mythologie verplicht (art. 10). 

2) In Essays and Treatises on several subjects I p. 235 sqq. (Essay on Tragedy). 

3) Ook.later m zijn hoofdwerk, de Histoire de la Civilisation Morale et Religieuse 
des Grecs toont Brouwer eenzelfde waardering voor het Pythagonsme. De kern e r 
van komt z. i. neer op "la contemplation des perfections de Γ Etre Suprème. . . . et 
le devoir de suivre son exemple, opinion par laquelle le système de Pythagore me 
paroit surpasser tout ceux inventés en Grèce. Il n 'y a aucun qui soit si conforme i 
l'élévation et â la pureté de la doctrine chrétienne. L 'essence de la morale de Pytha
gore est l 'amour que la Divinité témoigne à ses créatures et le devoir qui en résulte 
pour celles-ci d 'aimer Dieu avant tout et leurs prochains comme elles-mêmes. Elle 
recommende l 'amour de Dieu envers les hommes, l 'amour des hommes l'un envers 
l 'autre (Hist. Civ. Мог. V p. 111). 

4) Van Limburg Brouwer beroept zich hierbij vooral op het tractaat Περί Κόσμου 
Tegenwoordig wordt op grond van onderzoekingen van O s a n n , S t a h r en A d a m 
algemeen aangenomen, dat deze verhandeling met van Aristoteles zelf afkomstig is . 
Ook Brouwer zelf is naderhand tot deze conclusie gekomen (zie Overzigt. Myth.p. 9-10). 

5) In de Hist. Civ. Mor, uit Brouwer zich in meer positieve zin over Aristoteles' rel i-
giositeit (Vp. 186-187). 

6) B r o u w e r , Proeve Hom, p. UI. 

7) Als kern van hetgeen in de Homerische epen bezongen wordt neemt van Limburg 
Brouwer de hoon, een Griekse stam door een Aziatische prins aangedaan. Deze leid
de tot een strafexpeditie, welke door Griekse rhapsoden herhaaldelijk werd bezon
gen. Een der rhapsoden was Horneros. ббг hem had de zangerskunst al een zekere 
hoogte bereikt. Zie voor Brouwer' s opime over de Homerische kwestie p. 402 sqq. 

8) Aischulos' poëzie kenmerkt zich volgens Brouwer op de allereerste plaats door een 
sombere verhevenheid. In het collegedictaat Historia Literarum Graecarum (zie 
hiervoor verder p. 385-387 ) vinden we het volgende judicium over Aischulos. "Ejus 
tragoediae 7 quae ex 75 restant tarnen adhuc art is initia redolent. Chori carmina 
longiora sunt, pauca aguntur, pleraque narrantur, ñeque etiam ubique sans prospexit 
disposition! artificiosae omnium partium dramatis. Sed summa in his art is monu-
mentis regnai gravitas, sententiarum subhmitas, ex mtimis humanae naturae pene-
tralibus jietita phantasmatum audacia etsi hórrida saejje magis quam tragica. Dictio 
praeterea digna et gravis, sed non raro obscura et tumida" (p. 90-91 ). Naast de 
waardering komt hier duidelijk de crmek naar voren. Op de gezwollenheid van 
Aischulos' poëzie wijst Brouwer ook reeds in zijn dissertane (p. 7 ). 
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9) Gewezen wordt door Brouwer op de voorstelling van Iphigeneia (vs. 231 sqq. ), van 
Menelaos' reactie op de vlucht van Helena Γν8.412 sqq. ) en "op het denkbeeld dat de 
goden zelfs voor de dieren zorgen en de Erumys zenden om hen te straffen, die de
zelve van hunne jongen beroven" (p. 113). Ook Kassandra is "geheel menscheüjk" 
voorgesteld, vooral waar het contrast wordt geschilderd tussen haar berusten in de 
dood en haar "geheel vrouwelijke, vrees en angst voor het sterven, en vooral haar 
ijver, om die vrees nog te verbergen" (ibid. ). 

10) Dit blijkt volgens Brouwer vooral uit haar reactie bij de komst van Iole. 

11) Door Brouwer genoemd "De dood van Edipus. 

12) W i n c k e l m a n n , Geschichte Π p. 348 sqq. 

13) Van de dne Proeven over de zedelijke schoonheid der tragici verscheen in 1845 te 
Groningen een herdruk onder de titel Schoonheden der Gneksche Treurspeldichters. 

14) Cf. B r o u w e r , Specimen Inaugurale p. 7. 

15) Zie p. 9. 

16) 

έγώ δε τους θεούς ούτε λέκτρ' S μη θέμις 

στέργειν νομίζω, δεσμά τ'έξάπτειν χεροΐν 

ούτ'ήξίωσα πώΐΐοτ'οΰτε πείσομαι 

οΰδ'δλλον άλλου δεσπότην πειρυκέναι. 

δεΐται γαρ ο θεός εΐπερ έ'στ'όρθωζ θεός 

ούδενος· άοιδων οΓδε δύστηνοι λόγοι. 
17) R e n é - C h a r l e s G u i l b e r t de P i x é r é c o u r t (1773-1Ö44) "le Shakspeare, le 

Corneille des Boulevards" ( M i c h a u d 33, 450), wel de meest succesvolle Franse 
schrijver van melodrama* s uit de eerste decennia van de negentiende eeuw. Zijn to
tale productie bedraagt 120 stukken, die lang met alle zijn opgevoerd. 

18) A u g u s t F r i e d r i c h F e r d i n a n d von K o t z e b u e (1761-1819), met A u g u s t 
W i l h e l m Iff l and (1759-1814) de voornaamste vertegenwoordiger van het burger
lijk drama in zijn vervalpenode "mit routinierten Reue-VersJhnungs-Wiedersehens-
und Entsagungsszenen zärthch-weinender Mütter und polternd-gerührter Vater, de
nen Kotzebue mit grossem Erfolg noch pikante und exotische Elemente beimengt" 
(Von W i l p e r t p.505 s.v. RUhrstUck). 

19) K n u v e l d e r Ш p. 181. 

20) T e Winkel Vip.432. 

21) Zie hiervoor p. 413 sqq. 

22) Door Brouwer wordt dit op analoge wijze als in zijn dissertatie uitgewerkt. Zie 
p.356-357, cf. оокр.ЗЬ4-355. 

23) Deze beide delen dragen tot ondertitel État de la Civilisation Morale et Religieuse 
des Grecs dans les Siècles Héroïques. 

24) Ondertitel : Histoire de la Civilisation Morale et Religieuse des Grecs depuis le re
tour des Héraclides jusqu' â la domination des Romains. 

25) In 1834 werd Brouwer hd van de tweede en in 1836 van de derde klasse van het Insti
tuut. 

26) In Verh. en losse Geschr. p. 58-59. 

27) Vgl. Hist. Civ. Мог. V p. 163. 

28) Verb, en losse Geschr. p. 93-126. 
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29; 

зо: 

31 

32 

Verh. en losse Geschr. p. 151*196. 

Verh. en losse Ge sehr, p. 199-226. 

Verh. en losse Geschr. p. 229-273. 

Zie voor deze redevoering p. 383-384. 

Ш P e r s o o n 

1) S y b r a n d i p. 186. 

2) Cf. Wijnne p. 153 , die een uitspraak van J. А. С. R o v e r s aanhaalt. Rovers 
was van 1843-1847 de collega proximus van van Limburg Brouwer. 

3) Zie B r o u w e r , Leven Wiselius p. 2. 

4) Huber p. 23. 

5) Sybrandi p. 179.-

6) Sybrandi p. 181. 

Zie voor Brouwer' s arbeid ten bate van de Groninger Universiteitsbibliotheek R o o s 
p. 28-35. 

8) H über p. 23. 

9) Dit wordt ook verkondigd door de rechtzinnige proponent van der Goot in Brouwer' s 
roman Het Leesgezelschap van Diepenbeek. Cf. voor dit werk p. 411. 

10) Lc . Forchhammer. 

11) Zie voor Creuzer p. 212 noot.4 en p. 475 noot 44. 

12) Tenminste niet uit de tijd, dat hij hoogleraar was. Daarvoor heeft hij terwille van 
zijn studies geruime tijd in Duitsland doorgebracht. Zie p. 352. 

13) W i l l e m A u g u s t H e c k e r (1817-1909), vanaf 1846 lector paedagogices, en van
af 1655 hoogleraar aan de Groninger universiteit in algemene geschiedenis en anti
quiteiten. Staat in zijn wetenschap nog los van het natuurwetenschappelijk denken 
van na 1840 (zie H u i z i n g a p. 248-249). Hij bewoog zich ook op literair gebied 
(hekeldichten : Hippokreen-ontzwaveling, 1838 en Quos ego, 1844). Hij toont zich 
hierin een tegenstander van de Byxoniaanse romantiek en haar navolgers in Neder
land. Cf. K n u v e l d e r III p. 259. 

14) R o o s p. 33. 

15) S y b r a n d i p . 166. 

IV O n d e r w i j s 

1) Deze studeerde te Groningen van 1832-1839. Het dictaat moet dus stammen uit 1834-
'35 of 1836-'37. 

2) C o n r a d G e s n e r (1516-1565) afkomstig uit Zürich, stelde samen de Bibliotheca 
Universalis seu catalogus omnium scriptorum locupletissimus in tribus Unguis, 
graeca, latina et hebraica exstantium (Zürich 1545 sqq.) . Gesner heeft hierin alle 
hem bekende Griekse, Latijnse en Hebreeuwse schrijvers bijeengezet. De Pandecta-
rum sive partiaonum universahum libri XXI (Zurich 1548) geven literatuur over al
le toen bekende wetenschappen. In tegenstelling met wat de titel suggereert, bevat 
het werk maar 19 boeken : het twintigste, over de geneeskunde, is door de schrijver 
nooit afgemaakt, en het eenentwintigste, over de theologie, is later afzonderlijk uit
gegeven. 
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3) Zie voor L a m b e c i u s , M o r h o f en F a b r l c i u s p. 331. 

4) Zie voor H a г 1 e s p. 333. 

5) M a x i m i l i e n S a m s o n F r é d é r i c S c h o e l l (1766-1833),politiek schrijver en 
historicus. Het door Brouwer genoemde boek is de sterk uitgebreide bewerking van 
het eerste deel van Histoire abrégée de la littérature grecque depuis son origine 
lusqu'â la prise de Constantinople, 2 vol. , Pans 1613. Ze verscheen te Parijs in 
acht delen van 1823-1825. Het tweede deel is herdrukt als Histoire abrégée de la 
Littérature Grecque sacrée et ecclésiastique, Pans 1832. 

6) F r i e d r i c h E r n s t G r o d d e c k (1762-1824), vanaf 1804 hoogleraar m de oude 
letteren te Wilna. Het aangehaalde boek kwam aldaar in 1821-1823 uit in twee delen. 

7) A u g u s t H e i n r i c h Math ià (1769-1835), vertoefde van 1789-1798 щ Nederland, 
waar hij o. m. omging met Wyttenbach en Jerónimo de Bosch, werd later rector van 
het Friedrichsgymnasium in Altenburg. Bekend en indertijd veel gebruikt was zijn op 
basis van de Hemsterhusiaanse analogieleer opgezette Ausführliche griechische Gram
matik (Leipzig 1807, 18353). Zun Grundriss der Geschichte der griechischen und rö
mischen Literatur (Jena 1815, 1834·*) is vooral voor schoolgebruik bestemd. 

8) F r a n z L u d w i g P a s s o w (1786- 1833),hoogleraar te Breslau vanaf 1815, heeft 
zich vooral verdienstelijk gemaakt voor de Griekse lexicografie ( B u r s i a n p. 756-757). 
Het geciteerde werk verscheen te Breslau in 1816 (2de druk 1829) en is met meer 
dan een compendium. 

9) Waarschijnlijk C h r i s t i a n P e t e r s en (1802-1872), hoogleraar in Hamburg. Het 
Handbuch der griechischen Literaturgeschichte kwam uit in 1834. 

10) Brouwer doelt hier waarschijnlijk op Schlegel' s Geschichte der alten und neuen Lite
ratur, Wien 1815. 

11) Johann G o t t f r i e d E i c h h o r n (1752-1827), eigenlijk oriëntalist. Cf. A.D.B. 5, 
731-737, Hij hield zich echter ook met de westerse literaturen bezig. Op dit gebied 
werd door hem gepubliceerd; Allgemeine Geschichte der Cultur und Litteratur des 
neueren Europa (1799 sqq. ). Waarschijnlijk denkt Brouwer aan dit werk. 

12) Jean F r a n ç o i s de La H a r p e (1739-1803), classicistisch toneelschrijver en 
literatuurtheoreticus. Op het gebied der letterkundige geschiedenis gaf hij uit Cours 
de la littérature ancienne et moderne 0786 , herhaaldelijk herdrukt). Brouwer pole
miseert meermalen met hem over de tragedie. Zie p. 415. 

13) Zie voor het compendium van Lambertus Bos p. 333. 

14) Nader commentaar bij al deze namen vinden we met m het dictaat. Voor Winckel-
mann heeft Brouwer m dit kader misschien speciaal gedacht aan Monumenti antichi 
mediti (Roma 1767, 2 din.) en aan Description des pierres gravées du feu Baron de 
Stosch (Florence 1760). 
P a o l o A l e s s a n d r o M a f f e i (1653-1716) beschreef de kunstvoorwerpen uit Rome 
m Raccolta di statue antiche e moderne colle esposizione .Roma 1704. De gemmen 
werden behandeld in Gemme antiche figurate colle esposizione Roma 1707. 
Karl A u g u s t B ö t t i g e r (1760-1835) was aanvankelijk rector van het gymnasium 
te Weimar, werkte vanaf 1814 als "Oberaufseher der Antikenmuseen" te Dresden. 
Zie A. D. B. 3 , 205-207. Van zijn publicaties komt m dit kader het meest in aanmer-
king Andeutbr en zu 24 Vortragen über die Archäologie (1806). 

15) J a m e s S tuar t (1713-1788), schilder en architect, ondernam met steun van de 
Society of Dilettanti in gezelschap van N. R e v e t t een reis naar Griekenland (1751), 
welke vier jaar duurde. Vrucht van deze onderneming was de verschijning van The 
Antiquities of Athens measured and delineated by J a m e s S t u a r t F . R. S, and 
N i c h o l a s R e v e t t , Painters and Architects, London 1762. Naderhand zíjn nog 
vier verdere delen verschenen,alle na Stuart's dood. Zie D.N.B. IX 86-89. 
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R i c h a r d C h a n d l e r (1738-1810). Gai ш 1760 uit Marmora Oxoniensia (¿din.), 
waarin met alleen een beschrijving der beelden zelf,maar ook van de bijbehorende 
inscripties was opgenomen. Reisde in 1764 onder auspicien van de Society of Dilettanti 
naar Griekenland en Klein-Azié. Eerst werd vanuit Smurna gedurende een jaar de 
wijde omgeving afgereisd, waarbij bezocht werden Tenedos, Alexandreia, Troas, 
Chios, Eruthxai, Teoos, Pr iene, lasos, Mulasa, Stratomkeia,Laodikeia, Hierapohs, 
Sardeis en Ephesos. Op de terugweg werd het Griekse vasteland met Athene aange
daan. In 1766 kwam Chandler weer in Engeland terug, en werkte de vruchten van zijn 
re is uit ui meerdere publicaties. Brouwer zal wel op de eerste plaats hiervan op het 
oog hebben gehad Travels in Asia Minor (Oxford 1775) en Travels in Greece (Oxford 
1776), beide herhaaldelijk herdrukt. Zie D.N.B. IV 40-41. 
M a r i e - G a b r i e l F l o r e n s A u g u s t e , C o m t e de C h o i s e u l (1752-1817), 
genaamd Choiseul-Gouffner, vanaf 1784 ambassadeur van Frankrijk bij de sultan 
van Turkije. Twee jaar tevoren al had hij zijn Voyage pittoresque de la Grfece uitge
geven, resultaat van een in 1776 ondernomen re is naar Griekenland en Klein-Azie. 
Ook Oidens zijn ambassadeurschap bleef hij interesse tonen voor de resten der an
tieke beschaving, en dank zij door zijn toedoen verrichte onderzoekingen konden twee 
vervolgdelen op de Voyage Pittoresque worden uitgegeven (1809 en 1817). 
Met B r o n s t e d t is waarschijnlijk bedoeld de Deense oudheidkundige P e t e r Oluf 
B r f i n d s t e d (t 1842), van wie in 1826-1830 te Parijs uitkwam Reisen und Untersu
chungen in Griechenland (2 din, gelijktijdig verscheen ook een Franse editie). 
J o h n C a m B a r o n B r o u g h t o n H o b h o u s e (1786-1869) Engels staatsman,vriend 
van Byron, die hij op diens reizen door Zuid-Europa, Griekenland en Turkije verge
zelde. Hij legde zijn ervaringen bij die gelegenheid vast in A Journey through Albania 
and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during the 
years 1809 and 1810, London 1813. Cf. D.N.B. 1X941-944. 
J e a n B a p t i s t e Le C h e v a l i e r (1752-1836), in 1785-1786 verbonden aan het 
Franse gezantschap te Constantinopel. Reisde in Klem-Azie , de neerslag ervan vin
den we in zijn Voyage de la Troade (1798). Naderhand doorkruiste hij ook Spanje en 
Italie. Op zijn naam staat voorts Ulvsse-Homère ou Du véritable auteur de l'Iliade 
et de 1' Odyssee, waarm hij probeert te bewijzen, dat Odusseus Ilias en Odyssee 
heeft gedicht. 
De vermelding "Chateaubnantf* slaat waarschijnlijk op de Itinéraire de Pans à Jéru
salem (1811) van de staatsman en romantische schrijver F r a n ç o i s R e n é , 
v i c o m t e du C h a t e a u b r i a n d (1768-1848), waarm het verslag ligt opgesloten 
van een re is door Gnektnland, Egypte, Palestina, Noord-Afrika en Spanje (1805-
1807). 

Zie voor Potter p. 334. 

J o h a n n P h i l i p p P f e i f f e r (1645-1695) hoogleraar en bibliothecaris in Konings
bergen. Schreef Libri IV antiquitaturn graecarum gentiliumsacrarum polincarum 
militanum et oeconomicarum (1689) "die erste Versuch eines vollständigen Lehrge-
baudes der griechischen Alterthümei"(Bu г s i a n p. 322). 
J o h a n n G o t t f r i e d L a k e m a c h e r (1695-1736) doceerde te Helmstedt Grieks en 
oosterse talen. Van hem afkomstig zijn o. m. Observationes philologicae quibus varia 
praecipue s. codicis loca ex antiquitatibus illustrantur, 10 din., Helmstedt 1725-1732. 
P a u l F r i e d r i c h N i t s c h (1754-1794) was eigenlijk theoloog. Op de antiquiteiten 
betrekking hebbend is zijn Beschreibung der häuslichen, wissenschaftlichen, sittlichen, 
gottesdienstlichen, politischen und kriegerischen Zustanden der Griechen (1791). 
F r i e d r i c h K a n n g i e s s e r (1774-1833), hoogleraar m de geschiedenis te Greifs-
wald. Van zijn hand verscheen Grundriss der Alterthumswissenschaft (1815),op welk 
werk Brouwer hier misschien doelt. 

S a m u e l P e t i t (1594-1643), schreef о. m. Leges Atticae (1635). 
F r i e d r i c h W i l h e l m T i t t m a n n (1784-1864), schreef Darstellung der griechi
schen Staatsverfassungen, Leipzig 1822. 
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W i l h e l m W a c h s m u t h (1784-1866), doceerde о. m. te Kiel en te Leipzig, schreef 
Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtpunkt des Staates, Halle 1826-1830. 

V W e t e n s c h a p p e l i j k e p r i n c i p e s 

1) "De philologie i s . . . . zichzelven genoeg, zij vraagt niet waar of wie zij nut kan doen, 
zij wil met weten, zij kan met eens den naam van wetenschap verdragen, zij wil voor 
mets dienstig of nuttig zijn, zij is die zij i s , zij is de Philologie, het noodzakelijk be
standdeel van onze hedendaagsche beschaving. Zij i s , als de Liefde bij Plato, een 
kind der Armoede, de Philologie, de verheven kunst om te lezen, wat bijna met meer. 
leesbaar i s , is voor elk die haar beoefeit de bron van alle wezenlijke beschaving en 
humanite i t . . . . Te willen weten of anderen mededeelen wat de ouden zeggen, de ouden 
te willen navolgen, Ô grenzenlooze dwaasheid, Ô tijdvermoordende bezigheid" (Philo
logie p. 97-98 ). 

2) Deze ontboezeming geschiedt naar aanleiding van enkele conjecturen van Reiske op 
een epigram van Dioskourides. 

3) De humaniteit der Grieken blijkt volgens Brouwer ook hieruit, dat vanai het eerste begin 
aan talrijke personificaties van gevoelens, als de Liefde, Ε υ ν ο μ ί α , de Liten, de 
Vrede, Πειθώ etc. door hen zijn vereerd (Hist. Civ. Mor. II p. 158). 

4) Brouwer acht dit in het Griekse volkskarakter een zeer ongunstige t rek : "Malheureu
sement, il faut avouer que cette nationalité dont nous parlons, se manifest oit le plus 
souvent dans la vanité de se croire supérieur aux Barbares" (Hist. Civ. Мог. Ill p. 94). 

5) Hierop sluit aan hetgeen we m Brouwer' s college over de Historia literarum grae-
carum over de Attische comedie lezen : "Hoc poeseos genus praeterea Athemensibus 
p r a e s e m m adaptatum propter hujus genas mobilitatem, irritabilitatem et exquisi-
tum ndiculi sensum" (p. 105 ). 

6) Cf. voor dit idee p. 286. 

7) B r o u w e r , Hist. Civ. Mor. IV p. 313. 

8) Hist. Civ. Mor. I p. 227. 

9) Men zie bijvoorbeeld zijn c r m e k op Aischulos en Euripides (p. 356,365,366 en 370 
sqq. ). 

10) Zie vooral Dl. Π p. 129 sqq., waar Diophanes op schandelijke wijze van het recht op 
een erfenis wordt beroofd. 

11) Bv. Hoofdst. VII" "Gesprek van den schrijver met zijn gastheer over zijne toekom
stige uitzichten. Kennismaking met diens beminnelijke echtgenoote. Spartaansche 
menschhevendheid. Spartaansche matigheid. Eerbied der Spartanen voor het vrouwe
lijk geslacht. Spartaansch huwelijksgeluk". 
Hoofdstuk XIV "Eene Atheensche Volksvergadering. De oppermacht des volks. 
Voordeden der democratie. Onverwacht voorval. 

12) B r o u w e r , Hist.Civ.Mor. II p. 558. 

13) B r o u w e r , Hist. Civ. Мог. Ш p. 2-3. 

14) Hist. Civ. Мог. Ш p. 11. 

15) Hist.Civ.Mor. Ш p. 197. 

16) Hist.Civ.Mor. Ш p. 209. 

17; Genoemd worden H e y n e , G. H e r m a n n , C r e u z e r , O u w a r o f f en H u g . 
Zie voor de allegorische mythenverklaring p.425. 
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18) In dezelfde geest is Brouwer' s waarschuwing η. a. ν . de allegorische verklaring van 
de Eumeniden van Alschulos door A. W. Schlegel : "Laat ons toch, de oude Dichters 
lezende, hen lezen in dien geest die overeenkomt met hunne tijden en hunnen land
aard, en laat ons de wezenlijke helderreine, soms zonderlinge, maar zoo dikwijls 
schoone, menschehjke voorstellingen der Grieken met m duistere raadsels en zinne
beelden herscheppen" ( B r o u w e r , Proeve E schyl. p . 168). 

19) Op soortgelijke gronden als van Limburg Brouwer de allegorische verklaring der 
oudste Griekse mythen verwerpt, keert hij zich ook tegen de mening van Niebuhr, 
dat de oudste Romeinse geschiedenis op heldendichten teruggaat. Z. i. stond in de 
vroege tijd de Romeinse cultuur niet hoog genoeg om dergelijke poézie te kunnen 
voortbrengen. Zie Eemge Bedenkingen over de meening van Niebuhr dat de oudste 
Romemsche geschiedenis uit heldendichten zou geput zijn, Amst. 1645. 

20) H e n r i - B e n j a m i n C o n s t a n t de R e b e c q u e , De la religion considérée dans 
sa source, ses formes et ses développements, Bruxelles 1825 dl.UI p.321-368. 

'Brouwer' s cntiek is eerst in het Frans verschenen als aanhangsel bij de franse ver
taling van de Proeve Hom., welke in 1829 in Luik uitkwam. In het Nederlands werd 
ze gepubliceerd in Mnemosyne, 3e verzameling II (1830) p. 225-311. 

21) Mnemosyne p. 228. 

22) Mnemosyne p. 236. 

23) Mnemosyne p. 236-250. 

24) Mnemosyne p. 297 sqq. 

25) Collegedictaat Hist, lit, grace. I p. 108. 

26) Hist. Civ. Мог. V p. 83. 

27) Hist, lit, graec. I p. 115. 

28) Hist, h t . graec. I p. 122-123. 

29) Hist. Civ. Мог. V p. 101. 

30) Hist, h t . graec. 1 p. 123. 

31) Ibid. 

32) Hist, lit, graec. I p. 128rl29. 

33) Hist, lit, graec. I p. 160. 

34) Ibid. 

35) Hist. Civ. Мог. V p. 153-154. 

36) Hist. Civ. Мог. V p. 154. 

37) Hist, lit, graec. U p . 21. 

38) Hist, ht . graec. Π p. 39. 

39) Hist, h t . graec. II p. 40. 

40) Ibid. 

41) Hist, ht . graec. II p. 96. 

42) His t .ht .graec. Пр. 116. 

VI Van L i m b u r g B r o u w e r en h e t g e e s t e l i j k l e v e n van z i j n t i j d . 

1) S y b r a n d i p. 186. 

2) B r o u w e r . Hist.Civ.Mor. Vp. 207. 
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3) Hist. Civ. Мог. V p. 210. 

4) B r o u w e r , Proeve Eurlp. p.232. 

5) Hist. Civ. Мог. Ш p. 578 en Ш p. 334. 

6) B r o u w e r , Verb, en losse geschr. p.205-206. 

7) P e t r u s H o f s t e d e de G r o o t (1802-1888) was geen rechtstreeks leerling van 
van Heusde - hij had te Groningen gestudeerd - maar was door middel van college
dictaten met diens beginselen bekend geworden (cf. H o f s t e d e de G r o o t p. 18 ). 
Ook heeft zich onder de Groningse studenten in de theologie reeds vroeg een heus-
diaans gezelschap geformeerd ( H o f s t e d e de G r o o t p. 17 ). 

Zie H u i z i n g a p. 146. 

Ibid. 

S a s s e n , Wijsg. Onderwijs p. 99. 

S a s s e n , Wijsg. Onderwijs p. 100. 

H u i z i n g a . p . 148. 

H u i z i n g a p. 154 sqq. 

B r o u w e r , Zeven Wijzen p. 12 sqq. 

B r o u w e r , Zeven Wijzen p. 31-32. 

Cf. Zeven Wijzen p. 34 sqq. 

H u b e r p. 23-24. 

Zie B r o u w e r , Leven Wiselius p.263-264 en S y b r a n d i p. 183. 

B r o u w e r , Proeve Soph, p. 156 noot 

Cf. het slot van de voorrede : "Om nu ook toch niet geheel en al classiek te wezen, 
heb ik ten gunste van meer romantische lezers er nog iets bij gevoegd over Doctor 
Faustus en Mephistopheles. De verzoek hen echter er niet te veel van te verwachten, 
en altijd in het oog te houden, wie het geschreven heeft". 

B r o u w e r , Verh. Nat. Tooneel p. 126. 

Verh. Nat. Tooneel p. 127. 

B r o u w e r , Proeve Eurip. p. 197. 

Proeve Eurip. p. 198 noot 1. 

Proeve Eurip. p. 162 noot 1. 

Verh. Nat. Tooneel p. 133. 

Verh. Nat. Tooneel p. 157. 

Proeve Eurip, p. 190. 

Verh. Nat. Tooneel p. 140. 

Verh. Nat. Tooneel p . 141. 

Verh. Nat. Tooneel p. 142. 

Verh. Nat. Totmeël p . 146. 

Verh. Nat. Tooneel p. 148. 

Verh. Nat. Tooneel p. 149. 

Verh. Nat. Tooneel p. 153. 
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36) VertuNauTooneel p. 154. 

37) Verb. Nat. Tooneel p. 157. 

38) Verh. Nat. Tonneel p. 110. 

39) Voorrede Diophanes p. XIIL 

40) Zie p. 394. 

41) K a r l F r i e d r i c h K r a u s e (1781-1832) beschouwde God met als een persoon, 
maar als een zijn, waarin de hele werkelijkheid ligt opgesloten: "Het ik schouwt de 
hele werkelijkheid in God" ( D e l f g a a u w II p. 80). Vandaar de naam panenthelsme. 
Krause' s wijsbegeerte toont op meerdere plaatsen overeenkomst met die van Hegel. 

42) Cf. S a s s e n , Gesch. p. 318-319. 

Vu P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s . 

1) Zie vooral p. 389-390. 

2) B r o u w e r , Beoef. O. L. p. 23. 

3) Cf. p. 409. 

4) B r o u w e r , Beoef. O.L. p. 21. 

5) Zie H o l w e r d a p. 426. 

6) B r o u w e r , Hist.Civ.Mor. l p . 5. 

7) Zie Hist. Civ. Mor. Π p. 548 sqq., VI p. 152 sqq., Ш p. 274 sqq., p. 307 sqq. 

8) Zie Hist. Civ. Мог. Г p. 194 sqq. 

9) Hist. Civ. Мог. Г p. 258 sqq. 

10) Zie H o l w e r d a p. 424. 

11) Aldus H o l w e r d a p. 424. In Brouwer' s werk hebben we dit niet bevestigd kunnen 
vinden, maar gezien Brouwer' s brede belangstelling is bet geenszins uitgesloten. 

12) B r o u w e r , Beoef. O. L. p. 13. 

13) Dit in tegenstelling met wat Knuve 1deг Ш p. 262 suggereert. 

14) B r o u w e r , Proeve Hom, p. 70. 

15) Zie resp. p. 3)59-370, 372 en 366. 

16) Zie p. 46 en p. 234-235. 

17) Wij doelen hier ш de eerste plaats op de Lettre sur une pierre antique (1767), die 
sterk doet denken aan Wmckelmaim zonder van hem afhankelijk te zijn. 

18) "Seit dem Hippolytos klingt durch sein ganzes Schaffen die schrille Dissonanz, dass 
er an die Götter, die er handelnd einfuhrt, selbst nicht glaubeniann und dass er es 
geradezu als seine heilige Pflicht empfindet, am Gdtterfeste diese Götter semes 
Volkes bald von aussen her mit einem Wort, bald von innen her durch die Art wie 
er sie handeln lasst, zu bekämpfen" (Poh lenz I p. 427 ). Cf. ook von W i l a m o -
w i t z , Euripides Herakles p. 132. 

19) H e r d e r . Phil. Gesch. (Suphan V p. 496-497). 

20) Von H u m b o l d t , Char. Griechen p. 610. 

21) Von H u m b o l d t , Char. Griechen p. 613. 

22) B r o u w e r , Hist. Civ. Мог. ΠΙ p. 38. 
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23) Hist. Civ. Mor. I p. 223. 

24) Hist. Civ. Мог. 1 p. 273 sqq. Vgl. ook I p. 183,220 en IV p. 279. 

25) Von H u m b o l d t , Stud.Alterth. p.274. 

26) Wol f , Darstellung p. 133. 

27) S c h l e g e l , Über die Diotima ( M i n o r I p. 66 ) 

28) Niet alleen de Duitse Neo-Humanisten hadden voor deze eenvoud oog. Reeds V o l t a i 
r e ^ incarnatie der Verlichting en ш zijn toneelwerk overtuigd classicist,spreekt in 
de Epitre a madame la duchesse du Mame naar aanleiding van de Griekse tragedie 
van l'antique dans toute sa noble simplicité" en van "cette simplicité, tant recomman
dée par les Grecs". Zie Oeuvres Complètes de Voltaire, Théâtre I p. 621 en 623. 

B r o u w e r , Hist. Civ. Mor. I p. 183. 

Hist. Civ. Мог. I p. 208. 

W i n c k e l m a n n , Gedanken p. 19. 

W i n c k e l m a n n , Gedanken p. 21. 

H e r d e r , Briefe ( S u p h a n XVII p. 151), 

J a c o b s p. 528-529. 

Zie p. 393-394. 

B r o u w e r , Hist.Civ.Мог. ΠΙ p. 38. 

Hist. Civ. Мог. ΠΙ p. 339. 

Zie S u p h a n DC p. 328. 

Ibid. 

S c h l e g e l , Von den Schulen der griechischen Poesie ( M i n o r l p . 10). 

De allegorische uitlegging der Griekse mythologie gaat tot zeer vroeg terug. In de 
zesde eeuw voor Christus reeds werd door T h e a g e n e s v a n R h e g i o n de Home
rische godenwereld in allegorische zin verklaard. De strijd der goden was z . i . een 
strijd der elementen. In zijn voetsporen traden nadien M e t r o d o r o s v a n L a m p -
s a k o s , S t e s i m b r o t o s v a n T h a s o s en anderen. Een zeer sterke stimulans 
kreeg de zinnebeeldige verklaring der Griekse godenwereld door het optreden van de 
Stoa met Ζ e η o o η en vooral C h r u s i p p o s ( z i e j . v o n A r n i m Stoicorum veterum 
fragmenta I 43, 167 sqq., II 315, 1076). Sindsdien is zij algemeen verbreid en wordt 
zij naderhand door het Neo-Platomsme en het Christendom overgenomen. Zie voor na
dere bijzonderheden B u f f i ê r e p. 45-65 , p. 123-136, p. 137 sqq. , p. 393 sqq. 
Vanaf de Karolingische Renaissance komt de mythenallegorese opmeuw naar voren 
om gedurende Middeleeuwen en Renaissance vrij algemeen aangehangen te blijven. 
Cf. hiervoor G r u ρ ρ e p. 10 sqq. 

Cf. Bur s i a η p. 487-488. Heyne heeft deze theorie m het bijzonder naar voren ge
bracht in Sermonis mythici seu symbohci mterpretatio ad caussas et rationes ductas-
que unde regulas revocata (1807). 

Zie zijn Handbuch der Mythologie 3 din., Berlin-Stettm 1787-1795. Van het 
eerste deel verscheen een herziene nieuwe uitgave m 1800. 

De eerste uitgave van dit boek verscheen van 1810-1812 m vier delen. Naderhand 
kwamen er nog edities m 1819-1821 en 1837-1843. C r e u z e r (vanaf 1804 tot 1845 
hoogleraar te Heidelberg) stond m nauwe relatie tot de Spdtromanuk : hij onderhield 
betrekkingen met Achnnvon Arnim en Clemens Brentano en werd sterk beliivloed door 
Joseph Górres. Zie voor Creuzer ook p. 212. 

42) 

43) 

44) 
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45) N i l e s o n I p . 16 sqq. 

46) K a l f f П р . 213. 

47) H u i z i n g a p . 102. 

48) K n u v e l d e r Ш р . 261. 

49) Voorwoord op uitgave Leesgezelschap van Diepenbeek« Amsterdam 1939 p. XXI. 

50) P o l a k , Van Limburg Brouwer, N . R . C . 12 april 1878. 

51) Ten Brink en Rovers voelden zich weinig tot eigenlijke taaistudie aangetrokken. 
Lenting hield er zich wel meer mee bezig, maar zijn werk werd te Leiden weinig 
geapprecieerd. Zie p. 433 ; vgl. ook C o b e t , Brieven p. 83 en 336. 

52) Zie De Gids 1838 Π p. 337-345. 

53) C o b e t , Brieven p. 537. 

Joannes Lenting 

I L e v e n 

1) N.N.B.W. IV 903. 

2) In 1819 werd hem honoris causa de graad van doctor in de letteren toegekend. 

Π W e r k e n 

1) Zie De Gids 1840 I p. 388-400. 

2) Bake had in Lenting' β Ob servati ones "uiterst weinig gevonden, dat men als eene ge-
wenschte bijdrage tot het wel verstaan van Aristophanes zou kunnen beschouwen" 
(p. 399 ). 

Ш P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s 

1) P a u l v - W i s s o w a R . E . VI1 1258. 

2) Een enkel gegeven vinden we in de Algemeene Konst- en Letterbode 1843 I p.385 en 
in de levensbeschrijving van J. B o e l e s achterin J o n c k b l o e t ' s Gedenkboek der 
Groninger Hoogeschool (Bijlage p. 151). 

J. A. C. Rovers 

I L e v e n 

1) J a n W i l l e m de C r a n e (1758-1842), vanaf 1789 hoogleraar te Franeker in let
teren en geschiedenis. De meeste aandacht besteedde hij aan het laatste vak. Toen 
de in 1810 opgeheven Franeker Hogeschool in 1815 als Athenaeum herrees , werd de 
Crane aangesteld als hoogleraar in Grieks en Latijn. Twee jaar later stond hij het 
Grieks af aan Wassenbergh en nam de geschiedenis weer op zich. In 1829 ging hij 
definitief met emeritaat. 

2) E v e r w i n u s W a s s e n b e r g h (1742-1826) , studeerde te Franeker en Leiden bij 
Schrader en Valckenaer. In 1767 werd hij benoemd tot hoogleraar in de letteren te 
Deventer, waar hij o.m. Rhijnvis Feith tot leerling had; in 1771 volgde hij te F r a 
neker J. D. van Lennep op. In zijn wetenschap sluit hij zich geheel aan bij de Schola 
Hemsterhusiana. Dit blijkt ook in zijn positieve waardering van het Nederlands, 
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waarover hij vanaf 1790 college gaf en waarin hij ш 1797 een vaste leerstoel kreeg. 
Ook de studie van het Fries is door hem gestimuleerd. Als klassiek filoloog is hij in
teressant, omdat hij als een der eersten m Nederland zich over de Prolegomena van 
F . A. Wolf heeft uitgelaten. Hij heeft dit gedaan in zijn rectorale rede De abusu ingenii 
in ea maxime sententia spectata, quae Iliadem atque Odijsseam Homero maximam par
tem abiudicaret (1798). De titel geeft hier reeds voldoende duidelijk aan, hoe Wassen-
bergh over Wolf' ë ideeën dacht. Vgl. G e r r e t z e n p. 246-247 . Tot het jaar van zijn 
dood is Wassenbergh als hoogleraar in het Grieks werkzaam gebleven. 

3) R o v e r s , Afscheidsrede p. 6. 

4) Deze redevoering is met ш druk verschenen. 

5) Cf. p. 293-294. 

6) J . A c k e r s d i j c k (1790-1861) werd in 1825 hoogleraar te Luik en in 1831 te Utrecht. 
Hij IS in ons land "een der eersten" geweest, "die de staathuishoudkunde en de sta
tistiek wetenschappelijk hebben beoefend" (N.N.B.W. Г 9). Behalve staathuishoudkun
de heeft hij te Utrecht ook de geschiedenis van de Middeleeuwen en de nieuwere tijd 
gedoceerd (vanaf 1839). 

Ш P e r s o o n e n O n d e r w i j s . 

1) R o v e r s , Sermo p. 119. 

2) W i j n n e p. )74. 

3) Ibid. 

4) R o v e r s , Oratio de Histonologia p. 27. 

5) Oratio de Historlologia p. 30. 

6) Oratio de Histonologia p. 31. 

7) N.N.B.W. Ш 1101. 

8) R o v e r s , Afscheidsrede p. 35. 

IV B e t e k e n i s v o o r h e t G r i e k s . 

1) Anderzijds kon Rovers zich toch ook weer van de leerstellingen los maken : reeds in 
zijn inaugurele rede te Franeker verzet hij zich tegen een "filosofische" opvatting 
van de geschiedenis en komt hij op voor een cntische en historische methode (o.e. 
p. 11 sqq.). 

2) Volgens P. Hofstede de Groot (Gron. Godg. p. 8) is deze benaming afkomstig van de 
protestantse theoloog G o t t f r i e d C h r i s t i a n F r i e d r i c h L U c k e (1791-1855). 

J. A. С. van Heusde. 

Π W e r k e n . 

1 ) Andere publicaties van van Heusde: Disquisitio de L.Aello Stilone Ciceroms in Rhetoncis 
magistro,Rhetoricorumutvidetur,auctore. Inserta sunt Aelii Stilonis et Servii Claudi! frag
menta ,Trai, adRhenum 1839, Studia critica in Lucihum poetam collata,Tr. a. Rh. 1842 , 
Epistola critica ad C. F. Hermann de C. Lucilio, 1844. Voorts gaf hij de door zijn va
der nagelaten School van Polybius uit (1841) en bezorgde herdrukken van diens Socra-
tische School (1840) en Initia Phifosophiae Platomcae (1842). 
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IV B e t e k e n i s 

1) Cf. H u i z i n g a p. 248 

2; F r a e n k e l p. 54. 

С. M. Francken 

I L e v e n 

1) Van der V l i e t p. 5. 

2) Van der V l i e t p. 6. 

II W e r k e n 

1) De pagina' s van de Praefatio zijn ongenummerd. Dit citaat is van de eerste bladzijde. 

2) Tweede bladzijde. 

3) Scholia Graeca (in Aeschylum) e codicibus aucta et emendata, Oxonii 1851. Dit i s het 
derde deel van -f 't σ χ u λ о С Aeschyli Tragoediae superstites et deperditarum 
fragmenta ex recensione G. D i n d o r f i i , 3 Tom. Oxonii e typographeo Académico 
1832-1851. DI. 1 bevat de tekst, dl. II aantekeningen. 

4) Door Cobet te Florence gemaakt van de Codex Mediceus. Zie C o b e t , Brieven p. 232 
en p. 235-236. 

5) Zij is overgenomen door T h a l h e i m (Teubner), G e r n e t - B i z o s (Budé)enHude 
(Oxford). 

6) Hude en Gernet-Bizos hebben τ ο ι ς ε χ θ ρ ο ί ς overgenomen. 

7) Van d e r V l i e t p. 14-15. 

8) M Annaei Lucani Pharsalia cum commentario critico edidit C. M. F r a n c k e n , 
Vol. I-U, Lugd-Bat. 1896-1897. 

9) Zie Verslagen en Mededeelingen 2de serie X (1881) p.142, 145, XI (1882) p.281, 292, 
3e s ér i e l (1884)p.264, 266. 

Ш P e r s o o n en O n d e r w i j s . 

1) Zie van d e r V l i e t p.7, 13, 15. 

2) N1. Aias (ISSó-'S?, ISóS-'óó), Oidipous Turannos (1857-*5Я, 1867-'68), Elektra 
(1861-'62, 1873-'74), Antigone (1864-'65) en Oidipous te Kolonos (1870-'71). 

3) N1. Ploutos (l65S-'59, 1876-'77), Acharnaniërs (1864-·65, 1872- ,73), Ridders 
(1866-'67, 1874-'75), Vogels (1869-' 70) en Kikkers (1871-'72). 

4) N1. Protagoras (I860-'61, 1868-'69, 1874-'75), Sumposion (1862-'63, 1873-'74), 
Apologie (I860-·61), Politela II (1861-'62), Gorgias (1865-'66) en Phaidoou (1869-'70). 

5) Thoukudides stond op de series in 1859-'60, 1864-'65, Івбб-^б?, 1867-'68, 1871-
'72, 1872- ,73, 1875-·76 en 1876-'77. 

6) Van d e r V l i e t p. 16. 

7,) Cf. H u i z i n g a p. 250. 

8) Cf. van d e r V l i e t p . 16. 
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9) Vgl. v a n d e r V l i e t p . 7. 

10) Ibid. 

11) Cf. v a n d e r V l i e t p . 10-11. 

Г W e t e n s c h a p p e l i j k e p r i n c i p e s 

1) F r a n c k e n , Oratio ling, lat, p . 20-21. 

2) Огайо ling, lat, p. 21. 

3) Огайо ling, lat, p . 20. 

4) F r a n c k e n , Η.О. p.23. 

5) F r a n c k e n . Studie Taal. Prop, p. 23. 

6) F r a n c k e n , Orat. ling, lat, p. 18. 

7) Ibid. 

8) Ibid. 

9) F r a n c k e n , Studie Taal Prop, p . 2 1 . 

10) F r a n c k e n , Gr. en Rom, lett. p. 11. 

11) Gr. en Rom lett. p. 17. 

12) F r a n c k e n , Or.civ. Ath. p. 13. 

13) F r a n c k e n , Studie Taal Prop, p. 16. 

14) F r a n c k e n , Oratio gymn. p. 14-15. 

15) Oratio gymn. p. 15. 

16) Ibid. 

17) F r a n c k e n , Or.civ.Ath. p . 3. 

18) Ibid. 

19) Or.civ.Ath. p. 4. 

20) Ibid. 

21) F r a n c k e n , Gr. en Rom, lett. p. 16. 

22) Gr. en Rom.lett. p. 20. 

23) Gr. en Rom, lett. p .21. 

24) F r a n c k e n , Hörnern s p. 106. 

25) F r a n c k e n , Homerus p. 119. 

26) Homerus p. 117. 

27) Homerus p. 113. 

28) De gestadige afbrokkeling van het Latijn, reeds in de achttiende eeuw begonnen,heeft 
zich gedurende de negenuende eeuw verder voortgezet. Het Organiek Besluit van 1815 
zette voor een korte poos nog de rem op deze ontwikkeling - het Latijn bleef in Neder
land de officiële academische taal, wat het elders m Europa al lang met meer was -
maar in de loop der eeuw is het m de collegezalen steeds meer door het Nederlands 
verdrongen. Het paste met meer bij het moderne wetenschappelijk onderwijs ; boven
dien bleken de studenten met meer m staat de in het Latijn gegeven colleges te volgen. 
Omstreeks 1860 heeft het Nederlands het pleit gewonnen; de wet van 1876 brengt het 
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definitieve einde van het Latijn als de verplichte taal van het academisch onderwijs. 
Cf. Hui ζ in ga p. 180 sqq. Ook voor de Latijnse wetenschappelijke studiën is de 
negentiende eeuw geen bijzonder voorspoedige tijd geweest. De meest op de voor
grond tredende Latinisten zijn Hofman Peerlkamp, Boot en tot zekere hoogte Bake 
geweest. Eerst tegen het einde der eeuw komt dank zij de school van Cobet en het 
doordringen van de Altertumswissenschaft ook hier een herleving. 

29) Cf. ook F r a n c k e n , Afscheidsrede p.7-8. 

V P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s . 

1) Cf. p. 317. 
2) Z iep . 457. 
3) De sterke nadruk op het volkseigene is kenmerkend voor Sturm und Drang en Roman

tiek. Vooral door Herder (cf.p.6-7), Uhland en Grimm is er op gewezen. Uitvloeisel 
van dit denkbeeld is o. m. de idee van de "dichtende Volksgeist", die ook Ilias en 
Odyssee zou hebben doen ontstaan. Francken lijkt van deze voorstelling nog niet ge
heel vrij te zijn (cf. p. 461). Ook Cobet vertoont er nog sporen van, wanneer hij be
weert, dat de aangeboren waarheidszin van het Atheense volk in zijn bloeitijd alle 
taalbedetf direct aan de kaak stelde (cf. p. 176). 

4) Z iep . 460. 

5) Cf. p. 177 eqq. 

Ó) Zie p. 450-451. 



481 

H O O F D S T U K VI 

ATHENAEUM VAN AMSTERDAM 

I n l e i d i n g 

Aan het Amsterdamse Athenaeum hebben de Griekse studiën in 
het algemeen maar een vrij kwijnend bestaan geleid. Weliswaar is 
Hemsterhuis van 1704-1717 als hoogleraar te Amsterdam werkzaam 
geweest, maar zijn leeropdracht omvatte enkel filosofie en mathe
matica. Het onderwijs in het Grieks was in deze jaren (vanaf 1706) 
in handen van W i 11 e m S u r e n h u y s (1666?-1729) die ook hoogle
raar in de oosterse talen was. Op dit laatste gebied moet hij niet on
aanzienlijke verdiensten hebben gehad 1 ) , maar aan het Grieks liet 
hij zich zeer weinig gelegen liggen. Zijn opvolger is J a c q u e s P h i 
l i p p e d ' O r v i l l e (1696-1751) geworden. Deze heeft zich bedui
dend meer met het Grieks beziggehouden dan zijn voorganger. Hij 
staat ook al enigszins onder invloed van de nieuwe critische richting 
van Hemsterhuis, bij wie hij in Amsterdam nog college gelopen had. 
Daarnaast heeft hij echter te Leiden de lessen van P. Burman de 
Oudere gevolgd, en maakte hij Latijnse verzen. Hij interesseerde 
zich voor oudheidkunde, en, door zijn aanzienlijk vermogen hiertoe 
in staat gesteld, heeft hij tal van studiereizen ondernomen, die zich 
tot in Zuid-Italië en Sicilië uitstrekten. Vrucht van deze tochten is 
zijn grote monografie over Sicilië' Sicula,postuum verschenen in 
1764, "een standaardwerk voor zijn tijd, waarin alles, wat tóen o-
ver dat eiland bekend was, gevonden werd". 2 ) Voor het Grieks 
heeft hij zich eigenlijk het meest verdienstelijk gemaakt door zijn 
uitgave van de Miscellaneae Observationes (1732-,39),het eerste 
wetenschappelijke orgaan voor de filologie in Neder land,waaraan o. m. 
Hemsterhuis, Wesseling en Valckenaer hebben meegewerkt. 3 ) 
Verder hebben we aan hem een editio princeps van Charitoon' s ro
man Chaireas en Kallirhoe te danken (1750). D' Ofville is al in 1742 
als hoogleraar afgetreden, en onder het langdurig professoraat van 
zijn opvolger Pi e t e r B u r m a n de J o n g e r e (1714-1778) gaat 
het Grieks weer een uitgesproken magere tijd tegemoet. Burman 
is voornamelijk Latijns dichter; zijn wetenschappelijk werk heeft 
uitsluitend bestaan in het voltooien of uitgeven van door anderen na
gelaten studies. 4 ) Zijn kennis van het Grieks was zeer beperkt. 5 ) 
H e r m a n T o l l i u s (1742-1822), die na Burman's dood met het 
Grieks werd belast, is ook geen figuur van grote betekenis. Hij 
stamt wel uit de school van Hemsterhuis - hij heeft van 1755 tot 
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1764 te Leiden letteren en rechten gestudeerd - maar is zich na
derhand geheel op geschiedenis en Nederlands gaan toeleggen. 
Reeds te Harderwijk, waar hij voor zijn aanstelling in Amsterdam 
hoogleraar was, had hij colleges over het Nederlands gegeven, in 
Amsterdam schijnt hij zelfs_in het Nederlands te hebben gedo
ceerd.6 ' Voor het Grieks bleef zo geen ruimte meer over: op een 
uitgave van het Lexicon van Apollonios na (1788) heeft Tollius op 
dit gebied niets gepubliceerd. 

In de laatste jaren der eeuw (vanaf 1785) komt het onderwijs 
in het Grieks in handen van Dan i e 1 W y t t e n b a c h . Vergeleken 
bij zijn voorgangers betekent zijn optreden voor de Griekse studiën 
een duidelijke vooruitgang, maar tot een werkelijke bloei heeft ook 
hij ze niet kunnen brengen. Op de eerste plaats stootte zijn karak
ter vrij veel mensen af7 ' , en bovendien was de structuur van 
het Athenaeum voor diepergaande wetenschapsbeoefening weinig 
geschikt. Het aantal hoogleraren was gering: voor de letteren was 
er veelal maar één, die Grieks, Latijn, geschiedenis, antiquitei
ten en welsprekendheid moest onderwijzen. Omdat de Athenaea 
geen examenrecht hadden bestond het gehoor vrijwel uitsluitend 
uit propaedeutic!. In feite dienden de Athenaea slechts tot het ge
ven van voorbereidend en aanvullend onderwijs. Onder die om
standigheden was het voor de hand liggend, dat men zich in de les
sen tot het geven van algemene lijnen beperkte. Dit heeft ook de 
klassieke studiën bepaald. In een tijd, dat men elders in Neder
land al geruime tijd aan de critische studie der klassieke talen 
toe was, vierde te Amsterdam het zeventiende-eeuwse humanis
me nog hoogtij. Hier zijn de oude opvattingen het langste blijven 
leven: eloquentie, primaat van het Latijn boven het Grieks, Latijn
se verzen maken, afkeer van critiek. Ook in de negentiende eeuw 
zullen overblijfselen van deze houding nog gedurende lange tijd 
hun bestaan weten te rekken. Een figuur als D. J . v a n L e n n e p 
lijkt in zijn opvatting van de Oudheid veel meer op Burman dan op 
zijn tijdgenoten Bake, Geel of van Limburg Brouwer. Gedurende 
het grootste gedeelte der eeuw blijft de suprematie van het Latijn 
boven het Grieks onaangetast. Pas na 1870 zal dit veranderen, 
wanneer in de persoon van S . A . N a b e r (1828-1913) een leer
ling van Cobet de catheder bestijgt. 
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D. J. VAN L E N N E P 

I L e v e n 

D a v i d J a c o b v a n L e n n e p is op 15 juli 1774 te Amsterdam 
geboren als zoon van C o r n e l l s v a n L e n n e p en C o r n e l i a 
H e n r i e t t a v a n de P o l l . Op zijn vijfde jaar ging hij naar de 
Franse kostschool van de weduwe Schumachers; op ruim tienjarige 
leeftijd (lente 1785) kwam hij op de Latijnse School van Amster
dam, waar Ri c h e u s v a n O m m e r e n г> rector was. Tussen 
hem en de jonge David Jacob groeide weldra een hartelijke genegen
heid. Op de Latijnse School blonk van Lennep zeer uit. Hij verliet 
haar dan ook als eerste in rang en met de prijs voor Grieks op 2 
april 1790. In het najaar werd hij student aan het Amsterdamse Athe
naeum, waar hij de colleges van van Swinden, Wyttenbach en Cras 
volgde. Van het onderwijs van eerstgenoemde profiteerde hij slechts 
in beperkte mate, hoofdzakelijk door zijn onvoldoende wiskundige 
vooropleiding. Aan de lessen van Wyttenbach had hij meer, al werd 
het contact met deze hoogleraar lang zo vertrouwelijk niet als dat 
met van Ommeren was geweest. Hoofdoorzaak hiervan was van Len
nep' s uitgesproken voorkeur voor de Neolatijnse poëzie, die Wytten
bach' s bête noire was.3 ' Ook vielen zijn colleges niet bijzonder 
in de smaak: "Wat men . . . . op de lessen van hem hoorde was veel
al improvisatie, en ging niet diep. Maar het was genoegelijk, hem 
die steeds in zuiver en bevallig Latijn te hooren voordragen, niet 
zonder inmenging soms van aardigheden, die van zijn vernuft en goe
de smaak getuigden. Met dankbaarheid erken ik, ten opzigte van het 
grammaticale naauwkeurigheid en etymologie veel van hem geleerd 
te hebben'.'4 ' Het meest heeft van Lennep zich wel aan Cras gehecht, 
bij wie hij ook, toen hij in 1793 naar Leiden vertrok, om aldaar zijn 
studies in de rechten voort te zetten, een specimen verdedigde De 
Loco Ciceronis qui est de finibus bonorum (6 mei 1793). In Leiden 
volgde hij de colleges van van der Keessel over Instituten en Pandec
ten, later ook over het jus hodiernum, van Smallehburg over de 
Historia Juris,van Pestel over Grotius en het Jus Belgicum. Voorts 
bezocht hij uit liefhebberij de lessen in de plantkunde van Brugmans 
en de Franse voorlezingen' "sur l'éloquence de la chaire" van Rau 5'*.· 
Regelmatig hield hij contact met Ruhnke en vooral met Louw v a n 
S a n t e n 6 ' omwille van de gemeenschappelijke beoefening van de 
Latijnse poëzie. 

Op 3 december 1796 is van Lennep op stellingen tot doctor in de 
beide rechten gepromoveerd. Na twee dagen later zijn eed als advo-
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caat voor het Hof van Holland te ' s Gravenhage te hebben afgelegd, 
vestigde hij zich als zodanig in Amsterdam. Lang zou hij dit niet 
blijven. In 1798 werd Wyttenbach als opvolger van Ruhnke naar Lei
den geroepen. Als opvolger beval hij Mahne aan. Jerónimo de Bosch 
echter "wiens stem, waar het de klassieke letterkunde betrof, als 
orakel gold" η ' wenste van Lennep op Wyttenbach' s leerstoel te 
zien; van dezelfde mening was D. Hooft, evenals de Bosch een intie
me vriend van Cornells van Lennep, en curator van het Athenaeum. 
Ook de beide invloedrijkste hoogleraren Cras en van Swinden waren 
van Lennep zeer genegen. Onder deze omstandigheden kon een voor
stel tot benoeming niet twijfelachtig zijn. Van Lennep zelf was een 
en ander ook zeker niet onwelgevallig; zijnaarieg trok naar de studie 
der letteren en in de woelige tijdsomstandigheden leek een plaats 
als hoogleraar hem een garantie voor rust en zekerheid. B ' Zo 
accepteerde hij het aanbod en op 11 november 1799 hield hij zijn 
inaugurele rede: Oratio de praeclaris vitae praesidiis contra adver-
sam fortunam quibus Veterum auctorum scripta redundant. Zijn 
leeropdracht omvatte Griekse en Latijnse letteren, antiquiteiten, 
vaderlandse geschiedenis, welsprekendheid en poëzie. In 1807 stond 
hij het onderwijs in de middeleeuwse en nieuwere vaderlandse ge
schiedenis af aan H e r man B o s s c h a . 8 * 

Na de Restauratie werd van Lennep benoemd tot lid van de com
missie voor de organisatie van het Hoger Onderwijs, wier werk
zaamheid uiteindelijk het Organiek Besluit van 2 augustus 1815 tot 
resultaat had. De afdeling "Latijnse Scholen" was hierin geheel door 
van Lennep bewerkt. In 1815 werd hij voorts lid van de Provinciale 
Staten van Holland. 

Na de dood van Borger in 1820 heeft van Lennep een aanbieding 
gekregen hem als hoogleraar in de letteren te Leiden op te volgen. 
Hij sloeg deze uitnodiging echter af, zoals hij vroeger al aanbiedin-
gmhad afgewezen om Professor Poëseos in Leiden en hoogleraar in 
de letteren te Harderwijk te worden, hoofdzakelijk omdat hij Am
sterdam niet wilde verlaten. 9 ' Onder andere hieruit blijkt wel dat 
hij met veel animo zijn zware taak als hoogleraar vervulde. Na 1835 
echter is hier een wijziging in gekomen. Langzamerhand werd in 
hem het verlangen naar een meer "sociaal" gerichte werkkring wak
ker l ü ' , naar het schijnt sterk gestimuleerd door zijn toenmalige 
vrouw. Bovendien hadden er vanaf 1835 herhaaldelijk ongeregeldhe
den onder de studenten plaats, die najaar 1837 een dusdanige omvang 
aannamen, dat van Lennep zich genoodzaakt zag, zijn lessen tijde
lijk op te schorten. Ook dit bracht hem er toe, naar andere werk
zaamheden om te zien.1 1 * In 1838 deed zich een goede gelegenheid 
voor, toen zijn neef F . van de Poll, lid van Gedeputeerde Staten van 
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Holland, tot lid van de Tweede Kamer werd verkozen. In de Z o m e r 
vergadering van 1838 werd van Lennep a l s opvolger van van de Poll 
in het college der Gedeputeerden opgenomen. Hoogleraar aan het 
Athenaeum werd J o a n n e s B o s s c h a . Aangezien diens benoeming 
pas 7 november 1838 afkwam, moest van Lennep gedurende de cur
sus 1838-1839 zijn normale colleges nog geven. Ook nam hi j , toen 
Bosscha zijn werkzaamheden had aangevangen, nog niet geheel af
scheid van het Athenaeum, maar bleef aan de meergevorderden on
derwijs geven in de Griekse Antiquiteiten en de Historia L i t te rar ia . 
Toen Bosscha herfst 1849 voor enige tijd ongesteld r a a k t e , nam hij 
e r ook de colleges over Romeinse Antiquiteiten bij. In ditzelfde j a a r 
kwam e r een einde aan van Lennep' s l idmaatschap van de Gedepu
teerde Staten. Wel bleef hij lid van de Provinciale Staten. In aange
name zin was het j aar 1849 voor hem nog gedenkwaardig, doordat 
e r de herdenking van zijn vijftigjarig hoogleraarschap in viel, bij 
gelegenheid waarvan hij een Latijnse redevoering uitsprak en hem 
uit naam van zijn leerlingen door zijn ambtgenoot Bosscha een zil
veren vaas werd aangeboden. 1 2 ' 

Ruim drie jaar ,h ierna op 11 februari 1853,is van Lennep, na 
een korte ziekte overleden. Tot het einde pract i sch toe was zijn ge
zondheid goed en heeft hij ook nog wetenschappelijk en andersz ins 
gewerkt: toen de dood hem overviel was hij juist bezig met de laat
ste hand te leggen aan de editie van de ' Ασπ ι ς van Hesiodos, het 
sluitstuk van de door hem bezorgde uitgave van deze auteur. 

Van Lennep is tweemaal getrouwd geweest. Op 30 september 
1800 huwde hij met Cornelia Christina van Or soy, die 22 oktober 
1816 overleed. Bijna twee j a a r later hertrouwde hij met Anna Catha-
r ina van de Poll (1791-1860). Uit zijn e e r s t e huwelijk werd één zoon 
(nl. de la tere schri jver Jacob) en één dochter geboren, uit het twee
de zes zoons (waarvan e r één jong stierf) en drie dochters . 

II W e r k e n 

Hesiodos. 

Als verreweghet belangrijkste van van Lennep' s werkzaamheid op 
gebied van het Grieks moet beschouwd worden zijn uitgave met com
mentaar van Hesiodos. Het plan om zulk een uitgave samen te stellen 
heeft van Lennep al in de ee rs te jaren van zijn hoogleraarschap op
gevat. 1 ' Hoewel hij het geven van onderwijs als zijn voornaamste 
taak beschouwde, wilde hij zich toch ook voor de wetenschap ve r 
dienstelijk trachten te maken. Hesiodos had voor hem veel aantrek-



486" 

kelijks, omdat er geen behoorlijke uitgave van bestond en de 
"Εργα και 'Ημέραt volkomen aansloten op zijn liefde voor landbouw 
en buitenleven. z ' Hoewel van Lennep' s schoonvader P. van Winter 
reeds in 1802 te Parijs collaties van verschillende manuscripten 
vervaardigde 3 ' , kwam van een uitgave voorlopig niets. Daarvoor 
drukte het hoogleraarsambt op van Lennep te zwaar; bovendien kreeg 
hij enkele "pietatis officia" te vervullen als de voltooiing der editie 
van de Anthologie door de Bosch en van Terentianus Maurus door 
van Santen. Onderwijl verschenen in het buitenland meerdere wer
ken over Hesiodos: in 1831 de editie van G o e t t l i n g 4 ' , eenjaar 
later de uitgebreide recensie van H e r m a n n 5 ' , e n weer een 
jaar daarna M u e t z e l l ' s De emendatione Theogoniae Hesiodeae R ' . 
Omdat de meeste controversen onder de geleerden door de Theogo
nie werden opgeroepen, besloot van Lennep dit werk het eerst voor 
de druk gereed te maken. In 1843 kwam de editie uit. In zijn Prae-
fatio houdt van Lennep zich op de eerste plaats bezig met de door 
velen aangehangen hypothese dat het gedicht oorspronkelijk niet als 
een geheel was opgezet maar door een redactor uit losse fragmen
ten was samengevoegd. Van Lennep is het hier niet mee eens: 
"Rationes quae viros doctos impulerunt ut Theogoniam quae nunc 
exstat varus locis vel interpolatam, vel conglutinatis varus eiusdem 
enunciati recensionibus deformatam, vel mancam et mutilam ad 
nos venisse statuèrent, non tam certis argumentis niti, ut non pos-
sit contra cum aliqua veritatis specie disputari" (Praefatio p. VIII). 
De onregelmatigheden en herhalingen zouden aan interpolaties e. d. 
kunnen worden toegeschreven, als Hesiodos een dichter was met 
een volkomen geperfectioneerde kunst. In de tijd, waarin hij leefde , 
stond echter de kunstontwikkeling nog in haar kinderschoenen (ibid). 
Dat er veel verzen in de Theogonie staan, die practisch gelijk zijn 
aan verzen uit Ilias of Odyssee hoeft ook niet op interpolatie te wij
zen, (p. IX). Er kan van normale ontlening sprake zijn, of wellicht 
hebben beide dichters gebruik gemaakt van reeds bestaande formu
les. Een verdere zwakke stee in het betoog van de voorstanders 
van interpolatie op grote schaal wordt gevormd door hun onderlinge 
meningsverschillen: de een wil dit stuk voor onecht verklaren, de 
ander dat (p. X). Dit alles betekent niet, dat er in ' t geheel geen 
corrupties of latere invoegingen in het gedicht aanwezig zijn. Deze 
construeren zonder voldoende bewijs is echter gevaarlijk: "temera-
rium esse, si quis, ultra suspicionem procedens, pro certo habeat, 
quod certum non sit, ñeque ut certum demonstrar! umquam possit" 
(p. X). Daarom is het het veiligste om aan te nemen, dat het groot
ste gedeelte der Theogonie van Hesiodos zelf afkomstig i s , hetgeen 
ook in de oudheid algemeen werd aangenomen. 
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Vervolgens zegt van Lennep iets over de opzet van zijn commen
taar (p. XI-XIV). Het bevat een zorgvuldige inventarisatie van de 
citaten uit en de testimonia over Hesiodos bij andere schrijvers. 
Eigen meningen worden steeds slechts bij wijze van veronderstel
ling naar voren gebracht: "ñeque meas rationes proponerem ut eer-
tas sed ut aliquo modo probabiles" (p. XI). Voorts wordt op basis 
van Heròdotos II 53 aandacht besteed aan de functie van Horneros en 
Hesiodos bij de vormgeving van de Griekse godenwereld. Waar bei
den overeenstemmen mag worden aangenomen, dat er sprake is van 
door het volk algemeen aanvaarde gebruiken. Wanneer ze niet over
eenstemmen, behoeft dat niet te betekenen, dat ze hun berichten 
zelf verzonnen hebben: π ο ι ή σ α ν τ ε ς ( Herodot. II 53) kan er 
ook op slaan, dat ze als eersten een Theogonie in verzen hebben ge
maakt, terwijl de feitelijke gegevens al eerder bekend waren. Wat 
uit vermelding bij latere schrijvers blijkt over de verering der door 
Hesiodos genoemde goden, is door van Lennep ook in het commen
taar opgenomen, opdat duidelijk uitkomt dat Hesiodos geen goden 
zelf heeft uitgevonden, maar gewetensvol heeft geregistreerd, wat 
er aan religieus leven bij de Grieken van zijn tijd aanwezig was. (p. 
XII). Tenslotte is er aandacht besteed aan de herkomst der mythen. 

Als hulpmiddelen bij het vaststellen van de tekst heeft van Len
nep volgens eigen zeggen gebruikt: 
1. Collaties van de Codd. Flor. A,B,C„D,E,F, verkregen via de 
Furia. 
2. Collatie van een Codex Reg. Neapolit. gemaakt door Salvatore 
Cyrillo naar de editie van Graevius uit 1667. Ook verkregen via de 
Furia; volgens van Lennep is de codex van weinig betekenis. 
3. Collatie van Cod. Vat. 915, door Boisonnade ten behoeve van van 
Lennep vergeleken met de editie van Loesner, én Vat. 1409 (collatie 
van Goettling). 
4. Collaties door Goettling van Cod. Taur. В. ΙΠ. 16 en van 
5. Cod. Ven. (Bibl. S. Marci Codd. Gr. n. 464). 
6. Cod. Ven. uit Bibl. van de H. Johannes en Paulus afkomstig, la
ter terechtgekomen in de Marciana. Door Muetzell besproken in zijn 
boek De emendatione Theogoniae Hesiodeae p. 6-7-; 
7. Collaties van de Codd. Paris. 2551,2678,2708,2763,2772,2776, 
2333, 2834, 2877 op de editie van Loesner door Georgade en Bois-
sonnade. Door van Lennep worden deze Parij se codices evenals de 
Florentijnse aangeduid als Cod. Paris. A,B enz., in de volgorde als 
boven aangegeven. 
8. Collaties van Engelse codices: Cod. Bodleianus en Cod. Regiae 
Societatis Londinensis én Cod. Cantabrigiensis Collegii Emmanuelis, 
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deze laatste door Gaisford het e e r s t bekend geworden. Zie over de
ze handschriften Muetzell p. 222 sqq. 
9. Collatie, door Marckscheffel gemaakt van een Codex Rehdiger-
anus. Zelf heeft van Lennep voor deze uitgave geen handschriften 
bestudeerd. Wel heeft hij nog al le, door Muetzell vermelde edit ies 
doorgenomen, op de editio Juntina na. Na deze Praefatio geeft van 
Lennep op 1-124 de tekst van de Theogonie met var iae lectiones; 
dan volgt van p. 127-396 de commentaar . 

In 1847 zette van Lennep de uitgave van Hesiodos voort met de 
publicatie van de " Ε ρ γ α κ α ί Ή μ ε ρ α t . De principes van deze 
uitgave zijn dezelfde a l s bij de Theogonie. De tekst is gegrondvest 
op de volgende manuscripten: 
1. Codices Florentini (collatie via de Fur ia) : F l o r . A , B , D , E , I , K , 
L , M , N , 0 , P . 
2. Collaties van vijf Napolitaanse codices. 
3. Collaties van Cod. Vat. 915 en 380. 
4. Variae Lectiones uit Vaticaanse Codices, waarvan Lanzi in zijn 
editie collaties heeft verwerkt. 
5. Collaties van de Cod. Bodl. 60,699,731, Reg. Soc. en Cod. Cois-
lin.,voorts van de Codd. Senatorii, Augustani en Academici. Al de
ze collaties hebben hun neers lag gevonden in de editie van Loesner. 
6. Collaties in de editie van Gaisford van de Codd. Vossiani 1 en 
2, Palatini en d 'Orvi l l ianorum (van ieder twee) en van de Codex 
Galeanus uit het Trinity College in Canterbury. 
7. Collatie door Marckscheffel van de Codex Rehdingeranus. 
8. Collaties van de volgende Parijse Codd: 2708, 2763,2772,2776, 
2833,2834,1320,2707,2718,2553,2774,2773,2758,2775,2780,2786. 
Voorts heeft van Lennep de volgende edities geraadpleegd: de edi
tio pr inceps , de Aldina, de lumina 2, de editie van Trincavel l i , de 
Bazelse uitgave van 1542, de edities van Stephanus (1591), Heinsius 
(1613), Schmid (1623), Graevius (1667), Clericus (1701), L o e s n e r , 
Lanzi, Gaisford, Boissonnade, Spohn, Dindorf en Goettling. Na de
ze verantwoording van de tekst drukt van Lennep haar op p. 1-94 
met de varianten af, waarna met nieuwe paginering op p. 1-181 het 
commentaar volgt. 

Als sluitstuk van de Hesiodosuitgave is in 1854, dus al na van 
Lennep' s dood de ' Ασπ ι ς uitgekomen. Het werk is voor de druk 
gereedgemaakt door J. Hulleman 7 ) , en Jacob Geel, oudleerling van 
van Lennep, heeft e r een voorwoord bij geschreven, waarin hij de 
overleden l e e r m e e s t e r herdacht. P. 1-62 omvat de tekst van het ge
dicht met de var ianten, daarachter komt het commentaar (p. 3-111) 
met nieuwe paginering. Opmerkenswaard hieruit i s van Lennep* s 
bespreking van de echtheidskwestie (p. 6-9). Hij beschouwt het werk 
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a ls afkomstig uit de oude epische tijd - de digamma is pract isch 
nooit verwaarloosd - ,Herakles wordt voorgesteld met een zelfde 
wapenrusting, a ls waarin de Homerische helden strijden; dus niet 
met leeuwenhuid en knots. Ook Ares en Kuknos hebben Homerische 
wapens. Uit v s . 270 sqq. (Thebe moet op de ee rs te plaats op het 
schild worden afgebeeld) zou kunnen worden afgeleid, dat de dich
t e r in Boiotië thuis hoort , waar Hesiodos ook vandaan kwam. Voorts 
bestaat e r overeenkomst in formulering tussen Theogonie en 'Ασπίς 
(Th.530 sqq. - АЛ03 s q q . , Th. 954 - A.28, Th. 951 - Α. 94,127). 
Ook komen in de Ασπίς diverse voor Hesiodos specifieke woorden 
voor. Dit in aanmerking genomen wordt het goed mogelijk, dat He
siodos de dichter van de Ασπίς i s . In ieder geval is het zeer las
tig te bewijzen, dat hij het niet is (cf. p . 8-9). Ook van de verzen 
1-56, die uit de 'Holoct s tammen, kan niet met doorslaggevende 
argumenten worden aangetoond, dat ze niet van Hesiodos afkomstig 
zijn. 

Kleinere werken. 

Behalve de Hesiodoseditie heeft van Lennep op het gebied van 
het Grieks tamelijk weinig gepubliceerd, en wat hij uitgaf, was 
meestal van geringe omvang. Een en ander vinden we in de verhan
delingen, die van Lennep gehouden heeft voor het Instituut, waar
van hij van de oprichting in 1808 af een toegewijd lid was. In de 
Commentationes Latinae van het Instituut over 1820 treffen wij 
aan De Daphnide Theocrit i et al iorum disputatio. Hierin wor
den e e r s t de bij Timaios , Diodoros, Ailianos en Sositheos voorko
mende overleveringen aangaande Daphnis besproken, waarna op de 
voorstell ing van Daphnis in de e e r s t e idylle van Theokritos nader 
wordt ingegaan. Volgens van Lennep legt Theokritos alle nadruk 
op het ongeluk van Daphnis en is zijn eventuele schuld van secun
daire betekenis. Daphnis heeft door zijn verachting voor de liefde 
de toorn van Aphrodite opgewekt en wordt nu gegrepen door een 
hopeloze passie voor een meis je, dat zijn liefde niet beantwoordt. 
Hieraan gaat hij ten gronde. In de verhandeling zijn ook enkele 
tekstemendaties op Theokritos aanwezig, voor van Lennep iets op
merkeli jks. Een ander stuk uit de Commentationes Latinae dat op 
het Grieks betrekking heeft is getiteld: Commentatio de papilione 
seu psyche, animae imagine apud v e t e r e s . Van Lennep zegt h ier in, 
dat de Grieken zowel voor "vl inder" a ls voor "z ie l " het woord 
У ν γ r, gebruiken. Dit i s volgens hem afgeleid van een perfectum 
έ ψ υ χ α bij ψ υ ω ("verbum obsoletum"), hetgeen "blazen" betekent. 
Verwant zijn ψύχω, ψ ύ χ ο ς , spuo en spiro. De betekenisover-
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gang "ziel"-"vlinder" is begrijpelijk "quia animalculum illud prae 
ceteris imbecillum et fluxum est (Plinius Nat. Hist. XVIII 25), nihil 
fere corpus habet, res est tenuis, aëria, vaga" (p. 2). Meerdere 
malen wordt de menselijke ziel als vlinder voorgesteld; het meis
je Psyche heeft herhaaldelijk vlindervleugels. Bij Platoon treedt in 
Phaidros een voorstelling op van de gevleugelde mensenziel,in la
ter tijd komt dit symbool herhaaldelijk terug, ook bij de Christe
nen. Tot slot van de verhandeling bespreekt van Lennep twee plaat
sen uit Ploutarchos, die met deze kwestie in verband staan. 

Behalve van deze oorspronkelijke verhandelingen moet ook 
melding worden gemaakt van van Lennep' s arbeid aan de editie 
door Jerónimo de Bosch van de Anthologia Graeca 8 ', die deze 
onvoltooid had achtergelaten. De Bosch had zijn uitgave vergezeld 
doen gaan van de Latijnse vertaling der Anthologie door Hugo de 
Groot alsmede van de talrijke epigrammen, die deze buiten die der 
Anthologia Planudea had opgenomen. Van de vier boeken waarin 
deze verdeeld waren heeft van Lennep de laatste twee van commen
taar voorzien; verder heeft hij enkele aantekeningen gemaakt op 
de laatste vijf boeken der Anthologie. Als "Vorarbeit" van van 
Lennep' s Hesiodosuitgave moge tenslotte worden vernoemd zijn 
vertaling in "Nederduitsche verzen" van de Werken en Dagen(1823). 

Het verdere oeuvre van van Lennep is zeer gevarieerd. Op 
wetenschappelijk gebied mogen we noemen als hebbende betrekking 
op de oudheid: een uitgave van de Heroldes van Ovidius (1809) en 
diverse verhandelingen voor het Instituut : Commentatio super 
Horatii Epistola ad Bullatium (1813), Commentatio de ludaeorum 
origine Damascena ad locum lustini Lib. XXXVI с. 2 (1817), Pro 
Imperatore Gallieno Disputatio (1818), Disputatio de regibus Com-
magenes et Ciliciae, Seleucidarum posteris (1828), Disputatio de 
rege Bostreno, aliisque rebus memoratis in epistola Ciceronis ad 
Q. Fratrem II 12 (1831), Disputatio de varia varus temporibus 
Areopagi potestate ductoque ad illum senatum Paulo Apostolo non 
autem ab iis iudicibus damnato Socrate (1834), Veris quaedam 
epitheta apud Vetere s illustrata (1853). In het eerste deel der 
Bibliotheek van oude Letterkunde verscheen van zijn hand een 
Verdediging van het Character van Hannibal en een Verhandeling 
over de echtscheiding bij de Romeinen, beschouwd als eene hoofd
bron van het verderf hunner zeden. Voorts heeft van Lennep zich 
altijd met veel ijver op de beoefening der dichtkunst toegelegd, 
zowel in het Nederlands als in het Latijn. Een van de meest beken
de Latijnse gedichten is de Rusticatio Manpadica geworden, waar
in de genoegens van het leven op het Manpad, het buitenverblijf 
van de familie van Lennep, werden bezongen. Tenslotte staan er 
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op zijn naam talrijke gelegenheidstoespraken en -geschriften. 9 ' 

UI P e r s o o n en O n d e r w i j s . 

Karaktereigenschappen. 

Van Lennep wordt door zijn leerling Geel voorgesteld als een 
man van grote beschaving en voorkomendheid: "erat exemplum 
humanitatis, honestatis, elegantiae, urbanitatis, nobili genere na-
tus, in lautissima re vivens, multorum familiarità te s usurpavit 
quibus honesti aliquid flagitantibus raro abnuebat".1 Helemaal 
vrij van een zekere beschroomdheid schijnt hij niet geweest te zijn: 
vlot spreken â 1' improviste kon hij niet. Ook in zijn wetenschappe
lijke arbeid klinkt deze bescheidenheid door. " ' Zeer grote lief
de koesterde hij voor de natuur en het landleven: veel deed hij aan 
jagen en vissen. Naar hij zelf zegt, bepaalde de liefde tot het bui
tenleven ook zijn lectuur der antieke schrijvers: Vergilius (Geórgi
ca), Theokritos, Horatius en de " ΐ ρ γ α και Ήμεροα van 
Hesiodos boeiden hem het meest. Ook in zijn poëzie weerspiegelde 
zich deze neiging voortdurend, met name in de Rusticatió Manpadica. 

Onderwijs. 

Over van Lenneps wijze van collegegeven vinden we enige in
lichtingen in de Praefatio van Jacob Geel op de uitgave van de Άστα ζ 
van Hesiodos. Wij nemen de betreffende passage, vanwege de uit
stekende typering die zij geeft, in haar geheel over: "Sed ego quum 
initio huius seculi eius (se. van Lennep) scholas frequentarem, 
Ter-entium ita eum interpretantem audivi, ut discípulos ex antiqui-
tate ad citeriorem elegantiam haud conscios transferre videretur. 
De significatione verborum et constructione interrogabat, turn quod 
scripto exciperent parce dictitabat, ex eis qui maiores progressus 
habebant unum alterumve eum quem tractaverat locum pronuntiare 
iubebat, tum ipse artificiose recitabat. Idem sequebatur in Ovidio ; 
in Ciceronis autem orationibus argumenta et res declarabat, elici-
tis frequenter iuvenum responsionibus, qui quum intellecta a ple-
risque verba iussu praeceptoris alta voce legissent, hic eadem tan
ta arte eaque voce declamabat, ut ipsum Tullium aut subtiliter ar-
gumentantem, aut facete irridentem, aut vehementer indignantem 
referret. - Eodem fere modo, quum Homerum interpretaretur, in 
vocabulorum explicatione ad etymologiam hemsterhusianam usque 
descendebat; sententiae difficultates nonnumquam praeter mittebat, 
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quarum enodationem aut minus gratam auditoribus fore putaret, 
aut non tam necessariam esse, ut hac omissa haud satis aperta es-
sent Poëtae verba. Properabat ad declamationem, quae discipulis, 
qui quidem possent intelligere, quasi monstraret singulas virtutes 
poéticas; idque voce, vultu, gestu ita efficiebat ut modesti iuvenes 
vix plausum cohiberent" (p. X-XI). Wij zien uit deze schildering, dat 
in zijn colleges de nadruk niet zozeer op het critisch interprete
ren van de teksten lag, als wel op het reciteren en declameren. 
Hierin lag zijn eigenlijke kracht. Vandaar kwamen, zoals Jacob 
van Lennep vertelt, ook degenen, die geen college meer bij hem 
liepen, vaak luisteren "wanneer zij wisten, dat zy hem b. v. Hek
tors aandoenlyk afscheid van Andromache, de kluchtige tweespraak 
tusschen Gorgo en Praxinoë, of een vermakelyk tooneel uit den 
Eunuchus zouden hooren reciteeren".4 ' De grammatica heeft in 
van Lennep' s onderwijs slechts een bescheiden rol gespeeld: "Me
nig student is misschien van het collegie van Van Lennep weggegaan, 
zonder een enkele wel begrepen grammatikale wijsheid meer en 
zonder een stap m zijne kennis van het Grieksch . . . te zijn gevor
derd". 5 ' Hij vestigde liever op de schoonheid der oude schrij
vers de aandacht, waarbij hij onder die schoonheid vooral verstond 
"verhevenheid van gedachten en sierlijkheid van uitdrukking"/' ' 
Herhaalde malen ook confronteerde hij de klassieke schrijvers met 
hun Nederlandse navolgers: zo bracht hij Hooft in verband met Ta
citus en Vondel met Vergilius 7 ) , hetgeen naar het getuigenis van 
Bakhuizen van den Brink vaak zeer veel indruk maakte. Volgens de
zelfde zegsman imponeerde van Lennep zijn studenten ook in hoge 
mate door zijn perfecte beheersing van het Latijn: "Een zoo over-
vloeijende rijkdom van woorden, eene zoo groóte gemakkelijkheid 
van uitdrukking, eene zoo onbegrijpelijke vaardigheid om zelfs een 
kwalijk opgezetten volzin bij het eerste haperen door eene handige 
wending tot een goed einde te brengen, was eenig en is welligt met 
hem uitgestorven. Zijn Latijnspreken was eene der krachten, waar
door hij zijn gehoor beheerschte. De roerige Amsterdamsche stu
denten uit onzen tijd zwegen voor die tooverkracht van zijn woord" e ' 

Onder de door van Lennep op college geïnterpreteerde Griek
se schrijvers neemt T h e o k r i t o s een zeer belangrijke plaats in. 
Van 1815-' 16 tot en met 1822-'23 staat hij onafgebroken op de se
r ies , zo ook in 1827-,28 en van 1830-'31 tot en met 1835-'36. Voorts 
werden H o r n e r o s e n H e s i o d o s regelmatig behandeld. Voor de 
prozaschrijvers greep hij meestal terug op de Selecta van Wytten-
bach. In de woordverklaring baseerde hij zich (cf. citaat van Geel) 
op de analogieleer van de Schola Hemsterhusiana. 9 ' Dicteren 
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deed hij zo weinig mogelijk; steeds trachtte hij zijn toehoorders 
actief in zijn lessen te betrekken. 

IV W e t e n s c h a p p e l i j k e p r i n c i p e s en o p v a t t i n g v a n 
de O u d h e i d 

Van Lennep beschouwde de Oudheid voor alles als een leer
school op zedelijk en esthetisch gebied. Dit blijkt al in zijn inaugu
rale rede met de veelzeggende titel Oratio de praeclaris vitae 
praesidiis contra adversam fortunam, quibus veterum auctorum 
scripta abundant. Volgens van Lennep wijzen de grootse prestaties 
van de Grieken op staatkundig, militair en geestelijk gebied op een 
dit volk aangeboren voortreffelijkheid,welke zich ook in zijn lite
raire voortbrengselen manifesteert: "Graecis enim et rerum, quas . 
illi sive invenerunt, sive perpolierunt, excellentia, et civitatum in-
stitutio prudens, et legum, etiam exteris probatarum, bonitas, et 
praeclarae ab exigua ipsorum manu de innumeris barbarorum co-
piis reportatae haud semel victoriae, adeo extulerant mentem, ut 
nihil inde prodiret, nisi quod idem in suo genere esset egregium: 
vel potius, quum hae ipsae res summi ingenii summaeque virtutis 
essent documenta, fieri non potuit, quin eosdem spiritus in ser i -
bendo ac dicendo quoque et poëtae et historici et oratores exprimè
rent" (p. 27-28). In het bijzonder geldt deze voortreffelijkheid Ho
rneros, wiens tijd "minimum ab antiqua illa fortitudine, morum 
simplicitate et, fere dixerim, juventute quâdam et viriditate gene
r i s humani fuit remota" (p. 28), en bij wie dus "innumerabilia ap-
pareant illius priscae magnitudinis vestigia" (ibid^ ). Door de lec
tuur der antieke schrijvers wordt ons gevoel voor het schone en 
het goede, "quem quasi divinae in nobis originis testem habemus 
locupletissimum" (p. 27), ontwikkeld en versterkt. Van bijzondere 
betekenis zijn hierbij de antieke geschiedschrijvers: "Nulla autem 
historia est (ncque in hoc sane nimis multum antiquitati tribuo) nul-
la, nulla inquam historia est, quae, sive regionum spectes ampli-
tudinem, sive populorum celebritatem, sive rerum factorumque 
gloriam, sive varietatem eventuum, sive exemplorum copiam, cum 
vetere Graecâ aut Romana historia comparar! posse videatur" (p. 
34-35). Behalve de inhoud is ook de stijl van de antieke geschied
schrijving superieur: "nulla praeterea(sc. historia) ad quam et styli 
et scriptionis laude ас praestantiâ exornandam, majorem operam 
auctores contulerint" (p. 35). Samen met de antieke wijsbegeerte 
dragen "Herodoti venusta simplicitas, et Thucydidis in dicendo vis, 
et Xenophontis lepor, et in Polybio sententiarum pondus, et Sallustii 
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felix b rev i tas , et mascula Livii facundia, et Taciti a rdens spiri tus 
gravisque et severa concinnitas" (ibid. ) het meest tot de ware ver 
troosting der mensen bi j . In de antieke wijsbegeerte bieden Sokra-
t e s , de Stoa met Seneca en Epiktetos veel verl ichting, omdat zij 
ons le ren , het lijden als ie ts onbelangrijks te beschouwen. De mees 
te t roost echter kan Cicero ons schenken: "Nihil enim, me quidem 
judice, p raec la ro ilio Tusculanarum Quaestionum opere cogitari 
potest perfectius aut l imatius. In quo Tulliana philosophia, apis in
s t a r , e divers is flosculis optimum quidque, unde dulcissimum mei 
fiat, delibantis, ex omnibus veterum philosophorum sentent i is , 
quas ad moerorem expellendum maxime accommodatas e s se judica-
bat, nullam p rae te rmis i t , multas oratione fecit p lanas , multas con-
firmavit u t i l i s s imas , omnibus ve ro , egregio quodam et singulari 
eloquentiae n i to re , novum lumen novamque quasi majestatem affu-
dit" (p. 22-23). 

Voor van Lennep' s waardering van de oudheid is verder nog 
belangrijk de redevoering, die hij hield bij gelegenheid van zijn vijf
t igjarig jubileum als hoogleraar. De geest die hieruit spreekt is in 
vele opzichten nog dezelfde a ls die van zijn inaugurale r ede . Voor 
van Lennep staan de klassieke schr i jvers duidelijk boven de moder
ne: "Qui recent iorum pleraque non nisi p e r c u r r e r e soleo, nee facile 
lectionem eorum repeto , eundem me Veterum lect ionis , Graecorum 
quidem Homeri , t r ag icorum, his tor icorum, ora torum, Socratico-
r u m , Latinorum autem inprimis Terent i i , Ciceronis, Livii seculi-
que Augusti poëtarum ita nunquam sat ie tas capit , ut illi decies lec-
ti post rema quoque lectione magis semper mihi placeant" (p. 316-
317). De voornaamste reden, waarom de antieke schr i jvers zijn 
bewondering opwekken i s hun volmaakte elegantie: " . . . . ab i l l is 
(se. de oude schr i jvers) semper petenda erunt elegantiae, non ca-
lamis t r i s aut fuco a r ce s s i t a e , sed simplicis sinceraeque exempla. 
Per haec depulsa fuit Europae ba rba r i e s . Haec secuti maximum 
sibi nomen compararunt recentiorum elegantissimus quisque, poëtae, 
o r a to r e s , h is tor ic i" (p. 319). 

Bij een instelling a ls deze is het begrijpelijk, dat van Lennep 
niets wilde weten van een filologie die uitsluitend uit tekst- en woord-
cri t iek bestond. Op dit punt was zijn grootste bezwaar tegen de ze 
ventiende- en achttiende- eeuwse filologen gelegen: "de meeste van 
deze waren taalgeleerden, wier nasporingen meer op woorden dan 
op zaken hechtede; of voor wie in de schriften der Ouden het beval
lige van den vorm schier al les was" . 1 ' Ten aanzien van de c r i -
tiek stelde hij zich op een ge rese rveerd standpunt. Voor het werk 
van grote cr i t ic i a ls B e n t l e y , H e i n s i u s , B u r m a n , H e m -
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s t e r h u i s , V a l c k e n a e r , R u h n k e en W y t t e n b a c h had hij 
respect, maar van de "recentere" critiek moest hij niets hebben: 
"Sed recentiores, cum emendandi occasionem sibi ab heroibus illis 
fere praereptam videant et tarnen ipsi quoque criticam factitando 
gloriam sibi quaerere studeant, earn venantur haud iam emendando, 
sed amputando, resecantes in auctore plurima hanc unam saepe ob 
causam, quod illa non aeque splendent ас cetera". 2 ' Met de cri
tiek van Wolf с s. op Horneros kon hij zich ook in genen dele ver
enigen 3 ' en door de athetesen van Peerlkamp in Horatius "werd 
hij diep geschokt". 4 ) Eveneens heeft hij zelf de tekstcritiek vrij
wel nooit beoefend: op de colleges besteedde hij er geen aandacht 
aan en in zijn Hesiodoseditie komen practisch geen conjecturen voor. 
Voor de realia had hij wel belangstelling, speciaal voor de oude ge
schiedenis; met de antiquiteiten had hij minder op. 5 ) Steeds is 
zijn streven erop gericht geweest, nieuwe ontdekkingen en uitgaven 
voor zijn wetenschappelijke arbeid productief te maken. f ) ' 

In menig opzicht is de Oudheid door van Lennep nog als exem
plarisch beschouwd. Van blinde navolging wilde hij echter niets we
ten. "Laat ons niets van de Ouden willen overnemen, dan hetgeen 
betamelijk zoo wel als nuttig is" waarschuwt hij op p. 17 van de 
Verhandeling over de maatregelen der ouden omtrent de armoede, 
en de opmerking die dezelve verdienen in onzen tijd (1817). De ar-
men worden door hem in drie typen verdeeld: 'Tot de eersten be-
hooren zij, wien het, bij nijveren wil, en genoegzame ligchaams-
krachten, evenwel aan middelen van bestaan ontbreekt. Tot de twee
de zij, wien, bij het voorhanden zijn dier middelen, meest de wil 
ontbreekt, om dezelve op te sporen en te bezigen. Tot de laatste 
breng ik hen, die, bij eenen misschien goeden wil, door ouderdom 
of ligchaamskwalen belet worden eenigszins voor eigen bestaan te 
zorgen", (p. 3-4). Vervolgens wordt nagegaan, in hoeverre deze 
drie typen in de oudheid voorkwamen en op welke wijze men er te
gen optrad, om te zien, of hier iets uit te leren valt. Van de maat
regelen die de Ouden ter bestrijding van de armoede namen valt bij 
van Lennep het meeste in de smaak het stichten van kolonies: "Daar 
vonden de behoeftigen hetgeen zij t ' huis niet vinden konden, akkers 
en een eerlijk middel van bestaan" (p. 17). Dit behoeft, op Neder
land toegepast, geen emigratie naar verre landen te betekenen: 
men exploitere eerst volledig de bodem in eigen land (cf. p. 20 sqq. ). 
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V Van L e n n e p en h e t g e e s t e l i j k l e v e n v a n z i j n t i j d 

Van Lennep stond in vele opzichten midden in het leven van zijn 
tijd. Vooreerst door de talrijke maatschappelijke functies die hij 
heeft bekleed. 1 ' Steeds heeft hij met de belangrijkste figuren op 
staatkundig gebied in regelmatig contact gestaan, vooral met Kem
per en Falck. Zodoende heeft hij, ofschoon geen officiële regerings
functie bekledend, door zijn adviezen toch invloed kunnen uitoefenen. 
Voor de belangen der wetenschap heeft hij daarbij steeds op de bres 
gestaan. Zo heeft hij, naar het schijnt, een rol gespeeld bij de tot
standkoming van de Gentse Universiteit. 2^ Dank zij zijn bemoei
ingen kreeg het Amsterdamse Athenaeum een leerstoel voor Neder
landse taal en vaderlandse geschiedenis. Zijn pogingen om Bilder-
dijk dit professoraat te bezorgen mislukten echter: benoemd werd 
de mathematicus (! ) Van Cappelle. 3 ' 

Voor de letterkunde heeft van Lennep altijd een zeer levendige 
belangstelling gehad. Zelf schreef hij Latijnse, Nederlandse en 
Franse verzen. Voor zijn opvattingen over literatuur is belangrijk 
Beschrijving der onderscheiden tijdperken, door welke de letteren 
bij een volk haren gewonen en natuurlijken loop volbrengen, ter na-
sporing van de algemeene en hoofdoorzaken van derzelver opkomst, 
bloei en verval. Volgens van Lennep is het eerste van die tijdperken 
bij .' ieder volk dat "der natuur en der vinding. Kunsten en weten
schappen zijn nog slechts tot eenige weinige, zeer uitstekende ver
nuften doorgedrongen; maar in deze werken zij ook met een vermo
gen, voor welks kracht latere eeuwen als versuft staan" (p. 34). Na
derhand dringen beschaving en beoefening der letteren successieve
lijk door in het gehele volk, en zo lang de kunst zich "nog door oor
deel en smaak laat besturen, zoo lang zij alle maat in het verfraaij-
en niet te buiten gaat, verdient dit tijdvak met reden geenen minde
ren roem dan het vorige" (ibid. ). Op den duur echter degenereert 
de goede smaak en brengt de kunst in een dusdanig verkeerde rich
ting, dat ze 'uiteindelijk "algemeene walging en afkeer wekt" (ibid. ). 
In die fase wendt men zich, om weer uit het moeras te komen, tot 
de meesterstukken van de klassieke bloeitijd, die ijverig worden 
bestudeerd, becommentarieerd en ter navolging aangeprezen: "zoo 
volgt nu eindelijk op de eeuw der kunst die der vlijt" (ibid. ). Daar 
echter de geest, die de klassieke modellen bezielde, aan deze perio
de ontbreekt, blijft deze navolging steken in een zielloos overnemen 
van woorden en zinnen uit de bewonderde voorbeelden. Tenslotte 
wordt men zo inert dat men er niet meer toe komen kan de klassie
ke werken in hun geheel te bestuderen: men "vergenoegt zich met 
uittreksels, met halfgeleerdheid, erger dan volslagen onkunde, en 
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zoo de Voorzienigheid nu niet tusschen beide treedt, gaan kunsten 
en wetenschappen voor altijd verloren" (p. 35). Volgens van Lennep 
is bij de beschaving en de letteren van ieder volk dus sprake van 
een trapsgewijze, geleidelijke ontwikkeling, die loopt vanaf de op
komst en het ontstaan over een hoogtepunt van bloei naar een onaf
wendbaar verval. Voor het mensdom als geheel acht hij deze gang 
van zaken zeker niet ongunstig. Hij demonstreert dit aan de Grieks-
Romeinse cultuur, die door de volksverhuizingen wel grote schade 
heeft geleden, maar waaruit essentiële elementen bewaard zijn ge
bleven, die door nieuwe volken in krachtiger vorm tot nieuw leven 
zijn gewekt. Dit is bovendien over een veel groter uitgestrektheid 
dan voordien gebeurd: toen waren eigenlijk alleen Griekenland en 
Rome waarlijk beschaafd en was de rest van Europa gedompeld in 
barbarij (cf. p. 43 sqq. ). 

De trapsgewijze ontwikkeling binnen de literatuur weerspiegelt 
zich ook in de ontwikkeling der verschillende letterkundige genres. 
Eerst zien we het heldendicht ontstaan, ontsproten aan een weelde
rige verbeeldingskracht "door geene vittende naauwkeurigheid of 
slechts waarheidlievende wijsgeerte besnoeid" (p. 10). Naarmate 
de beschaving verder voortschrijdt, neemt de invloed van de rede 
steeds toe. In de tweede fase van de ontwikkeling der genres, in 
de lyriek echter laat "het krachtig zinnelijke der uitdrukking, een 
gelukkig overschot van vroeger dagen. . . . zich met het min of meer 
wijsgeerige der denkbeelden, eene vrucht van latere beschaving, 
nog gewillig en ongedwongen huwen" (p. 17). Zo ook in de derde fa
se, het treurspel, dat tot taak heeft "om de groóte helden der aloud
heid niet slechts voor de verbeelding te schetsen, maar op het too-
neel als levend voor oogen te s te l len. . . . om alzoo de lessen der 
wijsheid, door het gezag en voorbeeld van eerwaardige getuigen, 
bij den volke ingang, de deugd achting, den deugdzamen navolgers 
te doen vinden; om door schrik en medelijden en duizend onderschei
den aandoeningen een alvermogend gebied over harten en hartsge-
zindheden te voeren" (p. 19). De laatste fase van de bloei der lette
ren wordt ingenomen door de wel sprekendheid. Deze berust in wezen 
al op een andere basis dan de zuivere poëzie: "Gaat de dichtkunst 
meestal uit van gevoel en verbeeldingskracht, de welsprekendheid 
wil tot hare grondvest waarheid (of tenminste waarschijnlijkheid) 
en rede " (p. 23). 

Met kracht komt van Lennep op voor de getrouwe en gewetens
volle navolging der grote klassieke meesterwerken. Het is z. i. 
principieel onjuist, zich hiervan los te willen maken: "Immers, 
hoe groot de roem van oorspronkelijkheid ook zijn moge, niets is 
gevaarlijker dan de zucht om oorspronkelijk te schijnen, voor zoo 
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verre dezelve ons verleiden kan, om moedwillig van die uitmunten
de voorbeelden aftewijken" (p. 2 9 ) . . . . "het loon van alle deze moei
te is altijd gedwongenheid en gemaaktheid" (p. 30). In ieder literair 
genre wordt volgens hem éénmaal een volmaakt meesterwerk ge
leverd, waarna de ontwikkeling bergafwaarts gaat en het oorspron
kelijk peil niet meer wordt bereikt. Men kan dit peil echter het 
dichtste benaderen door het "einmalige** meesterwerk zo getrouw 
mogelijk na te volgen: "De kans toch is te gering, om, door inspan
ning van eigen krachten, nader bij nog aan het oorspronkelijke te 
komen, dat ook, bij verloop van tijd, steeds verder van ons afwijkt, 
het gevaar te groot, om integendeel van den waren weg geheel af-
tedwalen, dan dat goede verstanden niet veel liever zich bepalen 
zouden bij het reeds voorhanden zijnde meesterstuk van navolging, 
dan zich met geringe hoop te wagen aan het achtervolgen van een 
in de verte zwevend oorspronkelijk"' (p. 28-29). 

Voor de kennis van van Lennep' s opvattingen over literatuur 
is voorts nog van waarde de Verhandeling over het belangrijke van 
Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding (1827). Hier-
in heeft hij onder verwijzing naar Walter Scott de aandacht geves
tigd op het Hollands landschap "met zijn eigen intieme en soms 
ook weidse natuurschoonheid die tot het gevoel spreekt, en op welks 
bodem zich zoveel in de historie heeft afgespeeld, dat kan dienen 
als een rijke bron voor de dichterlijke verbeelding". 4 ' Duidelijke 
waardering voor de Middeleeuwse beschaving, ook in haar godsdien
stige uitingen valt op meerdere plaatsen te bespeuren (cf. bv. p. 
23 sqq. ), iets , wat in die tijd zeker niet al te vaak voorkwam. Met 
deze verhandeling toont van Lennep zich een voorvechter van uit
gesproken romantische waarden. Voor de ontwikkeling van de ro
mantiek in de Nederlandse letteren vanaf de twintiger jaren van de 
negentiende eeuw is dit werk ook van groot belang geweest: hoe 
aanzienlijk de invloed ervan was, blijkt uit het feit, dat van de in 
de historische romans en novellen van 1827-1840 behandelde mo
tieven bijna alles bij van Lennep terug te vinden is . 5) 

VI P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s 

De positie van van Lennep temidden der klassieke studiën in 
Nederland- wijkt enigszins af van die der Graeci, welke wij in het 
voorafgaande bespraken. Deze behoren namelijk allen of tot de 
laatste uitlopers der Schola Hemsterhusiara of tot de nieuwe tekst-
critische school van Leiden. In van Lennep echter is nog veel aan-



499 

wezig van de niet-critisehe, sterk op de eloquentie gerichte oudhu-
manistische filologie der zeventiende eeuw, zoals die o. m. door de 
beide Burmannen gedurende de achttiende eeuw in stand gehouden 
was. Zijn onderwijs was sterk declamatorisch van karakter: hij 
boeide zijn leerlingen het meest door zijn Latijnse voordracht. De 
Neo-Latijnse poëzie heeft in van Lennep altijd een vurig voorstan
der en een ijverig beoefenaar gevonden: nog in 1849 spreekt hij als 
zijn oordeel uit, dat zij kan bewerken "ut illa Veterum carmina, ad 
quorum exemplum nostra informare studemus, et crebrius et dili-
gentius legamus, atque, ea dum legimus, magi s magisque cum 
cuiusque poëtae ingenio familiares reddamur, et si criticam exer-
cere in eo volumus, ad earn exercendam aptiores 1'1 ". Daarom 
moet men ook op de gymnasia de kunst van het Latijnse verzen ma
ken blijven doceren: "Itaque mihi videntur in Gymnasiis dumtaxat 
retinenda esse huius exercitia, non ut inutilia prorsus, omittenda" 2 ' . 
In zijn inaugurale rede geeft van Lennep blijk van zijn onvoorwaar
delijke bewondering voor de oude schrijvers, vooral Cicero, en in 
de rede bij zijn vijftigjarig jubileum als hoogleraar laat hij blijken, 
dat de antieke auteurs door hun volmaakte elegantie hem altijd veel 
meer hebben geboeid dan de moderne. Tot tekstcriüsche studies 
heeft hij zich nooit aangetrokken gevoeld. Tenslotte heeft hij in Be
schrijving der onderscheidene tijdperken voor te grote oorspronke
lijkheid gewaarschuwd: men volge liever de grote erkende meesters 
na, want die zijn in hun genre toch niet te overtreffen. 

Een pur-sang oudhumanist is van Lennep echter niet geweest. 
De verbinding van eloquentie met Latijn, bij Wyttenbach nog aanwe
zig, was hem volkomen vreemd. Hij was diep doordrongen van de 
grote betekenis van het Nederlands en heeft hier herhaaldelijk ge
tuigenis van afgelegd. Op wetenschappelijk gebied bezat hij een al-
zijdige belangstelling, die zich ook tot de opkomende Altertumswis
senschaft uitstrekte. Zeer veel waardering had hij bijvoorbeeld voor 
het Corpus Inscriptionum Graecarum van Boeckh. 3:) Ook tegeno
ver het werk van Niebuhr stond hij sympathiek, al kon hij diens 
scepsis ten aanzien van de overlevering aangaande de oudste geschie
denis van Rome niet volledig delen. 4 ' Allesbehalve classicistisch 
tenslotte is zijn Verhandeling over het belangrijke van Hollands 
grond en oudheden voor gevoel en verbeelding, dat de tweede fase 
der Nederlandse Romantiek inluidde. Het karakter van van Lennep* s 
wetenschap echter ademt een classicistische en oudhumaiustische 
geest. Het toont niet de minste verwantschap met het Leidse criti-
cisme van Bake с. s. en sluit ook niet aan bij de Schola Hemsterhu-
siana. 
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Duidelijk is dit te zien aan van Lennep' s editie van Hesiodos, 
zijn enige belangrijke werk op gebied van het Grieks. Deze uitga-
.ve is volledig volgens de oude methode opgezet. Van Lennep heeft 
zelf geen handschriften bestudeerd, maar zijn editie opgebouwd op 
door anderen gemaakte collaties. Een poging om de manuscripten 
critisch te schiften heeft hij ook niet ondernomen, wel heeft hij al
le gedrukte uitgaven geraadpleegd. Aan emendatie van de tekst 
heeft hij zich vrijwel niet gewaagd: veelal worden de varianten 
zonder toelichting naast elkaar opgenomen. Tenslotte bestaat het 
commentaar op de tekst voornamelijk uit parallelplaatsen bij ande
re auteurs. Door dit alles heeft voor onze tijd de editie geen we
tenschappelijke betekenis meer. Na de arbeid van o. a. A . R z a c h , 
die de tekstoverlevering definitief vastlegde, is zij volkomen ver
ouderd. 5 ' Alleen heeft zij betekenis door haar optreden ten gun
ste van de eenheid van Hesiodos' werk. De meeste verdienste voor 
het Grieks heeft wellicht van Lennep' s Hesiodosvertaling (1823). 
Deze is door Cobet en von Wilamowitz-Moellendorff in niet mis te 
verstane bewoordingen geprezen. ñ ' 

Van Lennep is zo als filoloog op het verleden gericht gebleven: 
sterk esthetisch gericht en weinig ingesteld op critisch onderzoek. 
De door de school van Hemsterhuis teweeggebrachte vernieuwingen 
zijn goeddeels langs hem heen gegaan, al heeft hij er naar het ui
terlijk wel elementen van overgenomen, zo bijvoorbeeld de analo
gieleer, die hij naar het getuigenis van Geel op zijn colleges ter 
sprake bracht. Door zijn esthetiserende, sterk literair gekleurde 
studieopvatting paste van Lennep uitstekend in de sfeer van het 
Athenaeum, dat volgens het Organiek Besluit van 1815 op de eerste 
plaats als doelstelling had "zoo veel mogelijk algemeene versprei
ding van smaak, beschaving en geleerdheid". 7 ' Hij heeft dan 
ook nooit gehoor willen geven aan de verzoeken, om als opvolger 
van Wyttenbach als hoogleraar in Leiden te gaan optreden. Zijn 
hele leven is hij te Amsterdam gebleven. Hij heeft er veel leer
lingen gehad, waarvan er sommigen, als Jacob Geel en Bakhuizen 
van den Brink zich ook voor de filologie verdienstelijk hebben ge
maakt. De richting van hun leermeester hebben ze echter niet 
voortgezet: daarvoor was de tijd voorbij. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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J O A N N E S B O S S C H A 

I L e v e n 

J o a n n e s B o s s c h a i s geboren te Harderwijk op 19 maar t 
1797, a ls zoon v a n H e r m a n B o s s c h a 1 ^ e n H e l e n a S c h e e r s . 
Zijn kinderjaren bracht hij tot 1804 te Harderwijk door, daarna ve r 
huisde het gezin naar Groningen en vervolgens naar Amsterdam, 
waar Herman Bosscha in 1806 rec tor werd van de Latijnse School. 
In ditzelfde jaar r eeds werd Joannes leerling van deze school, waar 
hij zes jaar verbleef. In 1812 werd hij aan het Amsterdamse Athe-
naeumingeschreven a ls student in de theologie "minder met het voor
nemen om daarbij te blijven dan wel om voor het oogenblik bevei
ligd te zijn voor de fransche conscript ie". 2 ' Op 30 november 1817 
promoveerde hij te Utrecht tot doctor in de let teren op een proef
schrift Plauti Captivi Comoedia ad metr icae legis normam recens i 
ta et observationibus aucta. Hij was op dat moment al bijna twee 
jaar (vanaf 31 januari 1816) praeceptor aan de Latijnse School in 
Amsterdam. Najaar 1818 werd hij praeceptor te den Haag, welke 
functie hij tot 1828 vervuld heeft. 3^ In die j a ren heeft hij zich 
voor de klassieke filologie verdienstelijk gemaakt door de voltooi
ing van de uitgave van Apuleius, welke door Oudendorp was begon
nen en door Ruhnke was voortgezet. 4 ' In 1828 kreeg Bosscha een 
werkkring, die aanzienlijk verschilde van wat hij tot dan toe had ge
daan. Hij werd namelijk benoemd tot hoogleraar in geschiedenis en 
letterkunde aan de pas opgerichte Koninklijke Militaire Academie 
te Breda. Toen in 1830 de Academie tijdelijk werd opgeheven in 
verband met de Belgische opstand, werd Bosscha Auditeur-Militair 
bij de Krijgsraad binnen de vesting Breda. In 1836, bij het hers te l 
der Academie, hervatte ook Bosscha zijn lessen weer . Twee jaa r 
la te r , op 7 november 1838 werd hi j , a ls opvolger van D. J. van 
Lennep benoemd tot hoogleraar in Griekse en Latijnse let teren, ge
schiedenis en antiquiteiten aan het Athenaeum te Amsterdam. Op 
6 mei 1839 aanvaardde hij zijn ambt met het uitspreken van een 
Oratio de historiae et l i terarum necessitudine. Het hoogleraarschap 
van Bosscha aan het Athenaeum heeft geduurd tot 1851. Toen moest 
hij wegens zijn in die tijd slechte gezondheid zijn ambt neerleggen. 
Gedurende de cursus 1852-1853 gaf hij op verzoek van zijn opvol
ger Boot nog college in geschiedenis. In 1853 werd Bosscha door 
Amsterdam afgevaardigd naar de Tweede Kamer , waarvan hij lid 
bleef tot 1858. Hij behoorde tot de conservatieve par t i j . Per 3 apri l 
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1858 kreeg hij in het minister ie-Rochus sen de (betrekkelijk onbe
langrijke) portefeuille van hervormde eredienst . Ook in het derde 
minis ter ie-van Hall hield hij dit departement onder zijn beheer. Op 
14 maar t 1861 t rad hij af; de laatste ja ren van zijn leven bracht hij 
ambteloos door. 9 december 1874 stierf hij te Amsterdam. 

II W e r k e n e n W e t e n s c h a p p e l i j k e P r i n c i p e s 

Hetgeen Bosscha op wetenschappelijk gebied heeft gepubliceerd ligt, 
behalve de reeds genoemde disser ta t ie over Plautus en de editie van 
Apuleius, pract isch geheel op historisch t e r re in . Het belangrijkste 
i s wel Neerlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot 
in onze dagen, in de herziene en verbeterde tweede uitgave "het stan
daardwerk over onze mil i taire geschiedenis". - ' Hiernaast staat 
de grote biografie van Willem IL· Het leven van Willem den Tweede, 
Koning der Nederlanden. Met betrekking tot het Grieks heeft Bos
scha alleen een vertal ing van het achtste en het negende boek van 
Herodotos gepubliceerd. 

Uit zijn inaugurale rede zijn enkele gegevens op te maken over 
zijn visie op de klassieke oudheid. In het bijzonder sprekende over 
de betekenis der oude letteren voor de studie der geschiedenis wijst 
hij op de perfecte bescherming tegen slordigheid en oppervlakkigheid, 
welke zij bieden: " Illud autem, si qua alia disciplina, praes ta t 
accurata ve ter i s doctrinae in te rpre tado , quae, a verbo ad verbum 
procedens, singula, ne l i terarum apicibus quidem neglect is , ad 
Grammaticam normam exigendo et cr i t ica lance ponderando, nihil 
inexploratum relinquit , nihil non pensitatum" (p. 15-16). Daarnaast 
betekent de - ook grammaticale - interpretat ie der klassieke au
teurs een zeer nuttige training voor het verstand: " . . . . quod ea pa r s 
Philologiae, quae praes tant iss imi antiquitatis scr ip tures quid sc r ip -
serint et quomodo scr ipser in t , aperi t et explicat, ut var iae doctri
nae uberr imus fons es t , ita ipsas i l las mentis v i r e s excitât , quibus 
cum maxime instructum esse oportet , qui ad Historiae studium 
accedit. Namque ejus p a r s Grammat ica , singulas loquendi formu
las in suas par tes dispertiendo, et quae nomina verbaque quibus 
nominibus ac verbis jungenda sint monstrando, ad summam persp i -
cuitatem ea perducere docet, quibus tenebrae obductae e rant , et 
quae contrar iae videbantur in i isdem vocabulis significationes, o r i 
gines vocum enucleando, conciliare: quo fit, ut mens perspecta 
omnia habere adsuescat et in principiis r e rum di scat ver i ta t is fun
damenta quae re re" (p. 16). Het "origines vocum enucleare" gaat 
hierbij nog via de analogieleer, zoals we in een collegedictaat uit 
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de cursus 1847- '48 over het elfde boek van de Odyssee vinden, 
waar έξαλαώσας uit vs. 103 op de volgende wijze wordt verklaard: 
"102. έξαλαώσας. Verbum άλαω compositum est ex α 
- privante et λ άω quod idem est ас λευσσω" (p. 32). Verstands
ontwikkeling alleen is echter niet voldoende: ook het gevoel voor 
het goede en het schone moet tot ontplooiing worden gebracht (μ 17). 
En ook hiervoor is de studie der letteren van zeer grote waarde: 
"quibus et veri et pulchri et boni sensus libramento quodam egregie 
continentur" (p. 18). Tenslotte is in het algemeen, om de aard van 
een volk te leren kennen, primair noodzakelijk de bestudering van 
zijn literatuur: "Li te ri s uniuscuiusque populi linguam, et poësin, 
et sacra, et leges, et instituía, et omnino statum moralem, civilem, 
physicum cognoscimus. Literae sunt in quibus spirat populi inge-
nium, et propemodum loquitur nobiscum" (p. 23). 

UI B e t e k e n i s 
Het optreden van Bosscha is voor de Griekse studiën in Neder

land van generlei betekenis geweest. Zijn wetenschappelijke werk
zaamheid ligt vrijwel uitsluitend op het terrein van de geschiedenis, 
wat hij daarnaast voor de klassieken heeft gepresteerd, heeft al
leen betrekking op het Latijn. In zijn visie op de Oudheid, verschilt 
Bosscha duidelijk van zijn voorganger van Lennep. Hij mist diens 
esthetisch oud-humanisme: de waarde der Griekse en Latijnse 
schrijvers ligt niet op de eerste plaats in hun zedelijke of formele 
schoonheid, maar in de denkscholing, welke door het critisch le
zen en interpreteren der antieke teksten wordt bewerkstelligd. Met 
deze opvatting toont Bosscha zich al een aanhanger van het moderne 
criticisme. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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J . С . G . B O O T 

I L e v e n 

J o h a n C o r n e l l s G e r a r d B o o t is op 17 augustus 1811 te 
Arnhem geboren als zoon van J o a n n e s C o r n e l l s B o o t , predi
kant a ldaar en B o d e w i n a D o n k e r C u r t i u s . Gedurende vier 
j aar volgde hij de lessen aan de Latijnse School en ging daarna 
rechtsgeleerdheid s tuderen, e e r s t twee jaar aan het Athenaeum te 
Deventer, daarna (vanaf 1831) te Leiden, waar hij zich behalve op 
de rechtenstudie ook op de letteren toelegde onder Bake en Peerl-
kamp. Op 9 juni 1836 sloot hij deze dubbele studie af met twee dis
ser ta t ies : De Bello Sacro Phocensi, die hem het doctoraat in de let
t e r e n , en De captis et redemptis ab hostibus jure Romano, die hem 
het doctoraat in de rechten opleverde. Naast Bake en Peerlkamp 
waren van Assen en Jacob Geel de hoogleraren, waarmee Boot het 
meest in aanraking kwam. 1 ' 

Na zijn promotie ondernam Boot een grote r e i s naar I talië, die 
ruim een jaar duurde; augustus 1837 kwam hij weer in Nederland 
terug. Na twee jaar ambteloos te hebben geleefd, werd hij in 1839 
benoemd tot rec tor te Leeuwarden, hetgeen hij twaalf jaar lang is 
gebleven. In 1851 werd hij als opvolger van Bosscha hoogleraar aan 
het Amsterdamse Athenaeum in Gr ieks , Latijn, geschiedenis en 
antiquiteiten. Op 20 oktober van dat j aa r hield hij zijn inaugurale 
rede Oratio de perpetua philologiae dignitate. In 1861 ging van 
Boot' s leeropdracht de geschiedenis af, maar op den duur werd 
ook wat e r overbleef te veel voor hem. Daarom trok hij zich in 
1870 volledig van het Athenaeum terug , om zich geheel aan zijn 
studie te wijden. Toen in 1877 het Athenaeum in een Universiteit 
werd omgezet, kwam Boot e r weer terug, nu echter a ls buitenge
woon hoogleraar in het Latijn voor candidaten. In 1881 nam hij 
bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd ontslag. De laatste 
jaren van zijn leven bracht hij door met studeren; hij stierf op 
17 december 1901 te Amsterdam. 

II W e r k e n e n O n d e r w i j s 

Onderwijs. 

Boot' s onderwijstaak aan het Athenaeum omvatte per week 
vier uur Griekse en vier uur Latijnse au teurs , v ier uur antiqui-
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teiten of oude geschiedenis, een privatissimum voor enkele uitver
korenen en om * t jaar lectuur van Hippokrates of Plinius voor me
dici.1 ' Deze opgave was hem, ondanks zijn onmiskenbare werkl--
kracht, te zwaar. Bovendien voelde hij zich lang niet in alle onder
delen van zijn uitgebreide leeropdracht even goed thuis: zo was hij 
met het Latijn aanzienlijk beter vertrouwd dan met het Grieks, 
met de Romeinse Antiquiteiten veel meer dan met de geschiede
nis. 3 ' Tenslotte was hij niet bereid om zijn wetenschappelijke 
arbeid terwille van zijn colleges te reduceren, zoals bv. van Len-
nep had gedaan. Daarom kon hij vaak geen tijd vinden om nieuwe 
onderwerpen voor zijn leerlingen te bewerken en herhaalde hij be
paalde dictaten periodiek. 3 ' 

Werken. 

Boot heeft zeer veel gepubliceerd. De door hemzelf opgestelde 
lijst van zijn geschriften, welke is afgedrukt in het Jaarboek der 
Academie van Wetenschappen 4 ' , omvat meer dan honderd num
mers . Huofdobject van Boot' s werkzaamheden was het Latijnse pro
za. Zijn belangrijkste publicatie op dit gebied is de uitgave van de 
Epistulae ad Atticum van Cicero (2 dl. Amsterdam 1865). Voorts 
verdedigde hij de echtheid der eerste Catilinari sehe rede van Ci
cero tegen Rinkes. De Latijnse spraakkunst van Madvig werd door 
hem voor Nederlandse scholen bewerkt. Van de Latijnse poëzie 
boeiden hem niet zozeer de producten uit de klassieke periode als 
die der neo-Latijnse dichters, vooral de Nederlandse (Hugo Favo-
linus, Johan van Vliet, Huygens, Heinsius e.d. ). Van het oeuvre 
van de laatste had hij het plan een verbeterde editie te geven, welk 
voornemen in 1872 gedeeltelijk werd verwezenlijkt door de uitga
ve van de Italica. 5 ' 

Vermeldenswaardig is Boot' s belangstelling voor de geschie
denis van de klassieke filologie in Nederland. In dit verband dient 
het eerst te worden gewezen op zijn De Vita et Scriptis Petri Wes-
selingii (Traj. ad Rh. 1874), door het Utrechtsch Genootschap 
met goud bekroond. Verder gaf hij meerdere biografische bijdra
gen van geringere omvang uit, o.a. over Gabriel Faernius, Hugo 
de Groot, Huygens, Hemsterhuis, Wyttenbach en Niebuhr. Het 
laatste deel van Saxe' s Onomasticon werd door hem aangevuld en 
verbeterd. Ook schreef hij de geschiedenis van het Leeuwardense 
gymnasium. ñ > Het Grieks daarentegen is Boot, zoals we reeds 
zeiden, nooit bijzonder vertrouwd geweest. Vandaar dan ook, dat 
hij op dit gebied niets heeft gepubliceerd. 
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Ш O p v a t t i n g v a n de f i l o l o g i e 

Ofschoon het optreden van Boot voor het Grieks van zeer wei
nig betekenis is geweest, loont het toch de moeite iets te zeggen 
over zijn visie op de filologie en de klassieke oudheid, welke hij 
het duidelijkste in zijn inaugurale rede tot uitdrukking heeft gebracht. 
Als eerste doel van de filologie moet z. i. worden gezien de inter
pretatie van de oude schrijvers: "primarium philologorum munus 
esse diligentem veterum scriptorum interpretationem". (p. 15). 
Hierbij dient het echter niet te blijven. De beoefening der letteren 
heeft ook een zedelijk doel: ze moet hen die er zich aan wijden, tot 
betere mensen maken: "Nam nisi pulchram orationis formam con
templantes elegantiam augemus, nisi optimum quemque legendo ad 
veritatem et honestatem ducimur, nisi graviores ipsi et meliores 
evadimus, hoc studium non tanti est, ut aetatem ei impendamus, 
neque vehementer promovebit illam, quam pollicetur humanitatem" 
(p. 15-16). Dat de "beste" schrijvers bijzondere aandacht van de 
filoloog verdienen blijkt behalve hier nog duidelijker in het begin 
van de rede, waar Boot mededeelt, in de eerste plaats "óptimos 
utriusque sermonis scriptores" (p. 9) op college te zullen behande
len. 

Om het doel der filologie, een goede interpretatie van de schrij-
vers,te kunnen bereiken is volgens Boot vooreerst een degelijke ken
nis der taal nodig: eenieder die deze niet bezit "tanquam peregri-
nus multa perperam intelligit, alia plane non animadvertit" (p. 16). 
Verder is vereist de critiek, wier taak door Boot wordt omschreven 
als "vitia librariorum editorumque incuria vel fraude veterum 
scriptis illata detegere et certam emendandi viam monstrare"(p.lO). 
Om haar goed te beoefenen zijn enige aanleg, lange ervaring en 
grote behoedzaamheid nodig, maar wanneer aan deze vereisten is 
voldaan, mag de critiek gelden als "omnium artium fere princeps" 
(p. 16). Tenslotte moet men over kennis der realia beschikken, waar
bij ook de bestudering der recente handboeken niet verwaarloosd 
mag worden. 

Inzake de betekenis en de schoonheid der beide klassieke talen 
wordt door Boot opgemerkt, dat "Memoriam locupletando, iudicium 
acuendo, elegantiam promovendo" geen enkele taal het kan halen 
bij Grieks of Latijn (p. 17). De vaak als scheldwoord gebezigde term 
"dode talen" is eigenlijk een lofprijzing: bij het Grieks en Latijn 
"ipsa mors immortalitatem parit; facit enim ut communi lege so-
lutam formam, quam habent, constanter servent nee amplius muta-
tionem subeant" (p. 17-18). Bij de scholing van de geest is deze 
vastheid van zeer grote waarde. Van bijzondere betekenis voor de 
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geestesvorming is de studie der Griekse en Latijnse grammatica, 
die door Boot op één lijn wordt gesteld met de wiskunde: "Ars gram
matica enim habet hoc commune cum geometria ut non modo cum 
percepta sit, sed etiam cum percipiatur prosit" (p. 18). Het argu
ment dat wel eens tegen de klassieke talen wordt ingebracht, dat 
ze te moeilijk zijn, pleit juist voor ze, tenminste wanneer wordt 
gesproken over de vorming van het beste deel der natie. Hier is 
een te grote gemakkelijkheid in het onderwijs beslist uit den boze: 
men dient op tijd ("mature") moeilijkheden te leren overwinnen 
(ibid. ). Tegen overdrijving in de verering der grammatica waar
schuwt Boot echter met nadruk: "Non enim debet is qui germanus 
philologus et esse et haberi velit, in verbis solis haerere, res 
neglegere, sed operis antiqui et formam et argumentum spectare, 
itaque ad humanitatem et ad prudentiam in dies magis formari suis-
que laboribus alios quoque humaniores prudentioresque efficere" 1 ' 
(p. 20-21). Ook hier wijst Boot er weer op, dat de filologie ons tot 
betere mensen moet maken, onze humaniteit op een hoger plan moet 
brengen. 

In zijn inaugurale rede ruimt Boot vrij veel plaats in aan de apo
logie van de klassieke vorming. Onjuist is het volgens hem, te be
weren, dat de Ouden in levensinstelling te ver van ons afstaan, of 
door hun a-christelijk karakter in morele zin een nadelige invloed 
uitoefenen. Het behoud van de beschaving tijdens de duistere mid
deleeuwen is aan de klassieken te danken. Hun levensinstelling wijkt 
niet in beslissende mate van de onze af: inzake wetgeving, staats
instellingen, letteren e. d. bestaat er tussen de oude wereld en 
ons een nauwe band. Een weinig waarde aan vreemde zeden hech
tend land als Engeland heeft de klassieken altijd ten zeerste in ere 
gehouden. Bijna alle grote literatoren van binnen en buitenland heb
ben zich op de oudheid geïnspireerd: zo bv. Lessing, Wieland, bij 
ons Hooft (Historiën), Vondel (door Boot genoemd "Latinorum 
poëtarum felix interpres"), Bilderdijk, van der Palm (cf. p. 22-24). 
De antieken propageren geen ongebondenheid (wel vrijheid; p. 25), 
en zijn ook niet- op een enkele auteur na- schadelijk voor de goede 
zeden. (p. 26). Tenslotte behoeft ook het niet-christelijke van de 
antieke beschaving geen nadelige invloed te veroorzaken: bij alle 
verschillen die er zijn, treffen we zowel in het heidendom als in 
het christendom begrippen aan als hoogste rechtvaardigheid van de 
god, goddelijke oorsprong van de mens, onsterfelijkheid van de ziel 
enz. (p. 27-28). Men zij er liever op bedacht om,zoals ook Basileios 
de Grote al deed, van al deze zaken als Christen een goed gebruik 
te maken. In het verleden heeft dit herhaaldelijk met groot succes 
plaats gehad, zoals bewezen wordt door mannen als Melanchton, 



508 

E r a s m u s en de Groot, die allen uitstekende c lass ic i waren (p. 29). 

IV P l a a t s b e p a l i n g e n B e t e k e n i s 

Practische betekenis voor de Griekse studiën heeft Boot even
min gehad a ls zijn voorganger Bosscha. Hij is echter in veel hoger 
mate dan deze waarlijk klassiek filoloog: voor het Latijn heeft hij 
zich - a ls een der zeer Mveinigen uit het Nederland van die dagen -
reë le verdiensten verworven. Daarenboven neemt hij een duidelijk 
omschreven standpunt in ten aanzien van de studie der oude let te
ren . Dit standpunt toont nog duidelijk verwantschap met de ethisch-
pedagogische oudheidsbeschouwing uit de ee r s t e helft der negen
tiende eeuw, zoals we die bij van Heusde en van Limburg Brouwer 
hebben leren kennen. De oude let teren dienen volgens Boot op de 
ee r s t e plaats om ons zedelijk te verheffen, om ons tot betere men
sen te maken. Daarom wil hij op college bij voorkeur de beste 
schr i jvers behandelen. Van de andere kant heeft ook het moderne 
c r i t i c i sme diep op hem ingewerkt. De tekstcr i t iek i s , mits goed 
toegepast "omnium ar t ium fere pr inceps"; 1 ' de studie van de 
Griekse en Latijnse grammatica vormt evenals de wiskunde een 
ideale scholing voor het verstand. Met de opmerking dat deze scho
ling bevorderd wordt door het feit, dat de taalvormen in het Grieks 
en Latijn vastliggen, sluit Boot zich aan bij Cobet. 2 ' De studie 
der rea l ia bekleedt echter bij hem een veel belangrijker plaats dan 
bij de volgelingen der Leidse richting. In Boot' s eigen wetenschap
pelijk werk komt dit ook tot uiting : zijn d isser ta t ie gaat over een 
his tor isch onderwerp, en voor de archeologie heeft hij blijkens 
meerdere publicaties zijn hele leven door belangstelling gevoeld. 3 ' 

Wat betreft het karakter van zijn wetenschapsbeoefening ver 
toont Boot enige overeenkomst met Karsten en Francken. Evenals 
zij huldigt hij een ru imere opvatting der filologie, met alle erken
ning van de rechten der tekstcri t iek en exegese. Met Karsten stemt 
hij ve rder nog hierin overeen, dat voor beiden de oude letteren ze
delijk verheffend zijn, de mens tot een beter en vollediger mens ma
ken. Hij wijkt echter s terk van hen - en van de meeste c lass ic i -
hoogleraren uit die tijd - af door zijn uitgesproken voorkeur voor 
het Latijn. Met deze voorkeur blijft hij in de tradit ie der klassieke 
studiën aan het Amsterdams Athenaeum, die altijd op het Latijn ge
r icht waren. Het optreden van S. A . N a b e r , Boot 's opvolger, zal 
aan deze t radi t ie een einde maken. 

-o-o-o-o-o-
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A A N T E K E N I N G E N . 

Inleiding 

1) Cf. G e r r e t z e n p .43noo t2 . 

2) N.N.B.W. IV 1045. 

3) Cf. G e r r e t z e n p. 186 sqq. 

4) Zie G e r r e t z e n p. 358. 

5) N.N.B.W. IV 359. 

6) G e r r e t z e n p. 190 noot 4. 

7) Vgl. p. 40 . Ook van Lennep kon niet bijzonder goed met Wyttenbach opschieten, 
cf. p.483. 

8) Volgens het Organiek Besluit van 1815 hadden de Athenaea tot taak "het tenminste ge
deeltelijk vervangen van de hoogescholen en van het akademisch onderrigt ten behoe
ve van die jonge lieden, welke door hunne omstandigheden verhinderd worden, den 
tijd, tot eene akademische loopbaan noodzakelijk, .geheel aan eene der hooge scholen 
door te brengen" (art. 36,2). 

D.J.van Lennep 

1 L e v e n 

1) J . v a n L e n n e p , Leven l p . 4. 

2) R i c h e u s v a n O m m e r e n (1757-1796), vanaf 1785 rector te Amsterdam, vooral 
bekend als Latijns dichter. 

3) Zie v a n L e n n e p , Leven l p . 18. Zelf brengt Wyttenbach zijn afkeer van de Neo
latijnse poëzie tot uiting in de Epistola ad Boschium, gericht aan zijn boezemvriend 
Jerónimo de Bosch, die zelf een groot vereerder der Latijnse Muze was. Zie W y t 
t e n b a c h , Opuse. II p. 40-73, vooralp. 47 sqq. 

4) Van L e n n e p , Leven I p. 18-19. 

5) Van L e n n e p , Leven I p .38. 

6) L a u r e n s of Louw v a n S a n t e n (1746-1798) studeerde te Amsterdam onder 
Pieter Burman de Jongere, later te Lelden onder Voorda, Ruhnke en Valckenaer. 
Was daarna geruime tijd te Leiden als repetitor werkzaam, wijdde zich voorts op 
uitgebreide schaal aan de letteren. Hij is vooral als Latijns dichter bekend geworden, 
maar is ook in aanraking geweest met diverse contemporaine Duitse dichters als 
Klopstock en Lessing. Werd op het laatst van zijn leven curator van de Leidse Univer
siteit, in welke hoedanigheid hij o. m. betrokken was bij 'de totstandkoming der 
leerstoel voor Nederlandse letteren. Van Santen is ook als filoloog opgetreden: hij 
gaf edities uit van de Elegia ad Manilium van Catullus (1788) (Catull. Carm. LXI) en 
van enige hymnen van Kallimachos. Een uitgave van Terentianus Maurus was bij zijn 
dood nog niet voltooid : van Lennep heeft ze naderhand afgemaakt en in het licht gege
ven (1833). 

7) Van L e n n e p , Leven l p . 166. J e r ó n i m o de B o s c h (1740-1811) studeerde aan 
het Amsterdamse Athenaeum, was enige tijd apotheker en vanaf 1773 eerste klerk 
ter secretarie te Amsterdam. Was een goed kenner der Griekse en Latijnse litera
tuur en maakte als goed leerling van Burman Latijnse verzen, waarin hij o. m. Ame
rika als de moeder der vrijheid huldigde. Voorts staan op zijn naam enkele l i terair-
esthetische verhandelingen, waarin verwantschap te bespeuren valt met de denkbeel-
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den van van Alphen (cf. p. 46)· Van de andere kant houdt hij nog vast aan de imitatio 
van de Ouden. De Bosch heeft met talrijke geleerden uit zijn tijd in contact gestaan, 
het meest met Wyttenbach, met wie hij geruime tijd samenwoonde. Vanaf 1798 was 
hij curator der Leidse Hogeschool. 

8) H e r m a n B o s s c h a (1755-1819) werd in 1795 hoogleraar in geschiedenis en Grieks 
aan de Hogeschool van Harderwijk. In 1804 verhuisde hij naar Groningen, om daar 
geschiedenis en Romeinse Antiquiteiten te gaan doceren. Bosscha heeft op zijn naam 
meerdere vertalingen van antieke geschriften staan : samen met Evenvinus Wassen-
bergh vertaalde hij de Bio ι Πηρολληλο t van Ploutarchos, verder was hij met Ten 
Brink en Kemper initiatiefnemer tot de oprichting van de Bibliotheek der Oude Letter
kunde (cf. p. 465 noot 10). Van zijn historische studies legt getuigenis af de Geschie
denis der Staatsomwenteling in Nederland voorgevallen in het jaar 1813, 4 din., Am
sterdam 1814-1817. Ook was hij een actief beoefenaar der Latijnse Muze: zijn ge
dichten zijn in 1820 door zijn zoon Pieter Bosscha (zie p. 515 ) uitgegeven. 

9) Cf. Van L e n n e p , Leven I p. 180 en II 201 sqq. 

10) Cf. Leven l ip.296. 

11) Zie van L e n n e p , Leven II p. 

12) Zie Leven Пр.339. 

II W e r k e n 

1) Van L e n n e p , Leven I p.219 sqq. 

2) Van L e n n e p , Heslodi Theogonia, praef. p.V. 

3) Van L e n n e p , Leven I p. 220. 

4) Hesiodi Ascraei Carmina ree, et commentarium instruxlt C a r o l u s G o e t t l l n g l u s , 
Lipsiae 1831. 

5) Zie G. H e r m a n n , Opuscula VI, 1 p. 142 sqq. 

6) С а г . F r i d . M u e t ζ e 11 ,De emendati one Theogoniae Hesiodeae libri tres, Lipsiae 1833. 

7) Jan G e r r i t H u l l e m a n (1815-1862), studeerde te Utrecht bij van Heusde en van 
Goudoever letteren, promoveerde in 1838 op Diatribe in T. Pomponium Atticum, Na eni
ge jaren leraar te zijn geweest aan het Athenaeum te Maastricht werd Hulleman in 1847 
benoemd tot conrector te Amsterdam en in 1857 tot hoogleraar te Leiden als opvolger 
van Bake. Zijn wetenschappelijke werkzaamheid heeft zich vooral gericht op de antieke 
historiografie. 

8) D. w. z. de Anthologia Planudea, de door de monnik Máximos Planudes in de veertiende 
eeuw vervaardigde bloemlezing in zeven boeken, welke lange tijd de enig bekende was. 
De veel uitgebreidere verzameling van Konstantinos Kephalas, waarop Planudes' bloem
lezing terugging, is pas in 1606 door Salmasius in een handschrift in de bibliotheek van 
Heidelberg ontdekt. Vandaar heeft zij de naam Anthologa Palatina gekregen. Een volle
dige uitgave is eerst in 1813-1817 tot stand gekomen door toedoen van Friedrich Jacobs. 
Van de Anthologia Planudea is de editie van de Bosch en van Lennep de laatste uitgave 
geweest. 

9) Een volledige lijst van van Lennep' s publicaties is opgenomen achter in К o e n e n, 
Lijkrede op D. J. van Lennep. 

Ш P e r s o o n en O n d e r w i j s 

1) Van L e n n e p , Scutum Herculis praef. р. ХШ. 

2) Cf. p. 487. 
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3) Van L e n n e p , Heslodl Theogonie praef, p.V. 

4) J. v a n L e n n e p , Leven II p.356. 

5) B a k h u i z e n , van Lennep p.368. 

6) Ibid. 

7) Ibid. 

8) B a k h u i z e n , van Lennep p. 374. 

9) In het commentaar van zijn Hesiodosuitgave grijpt hij er ook herhaaldelijk op terug. 
Τάρταρα wordt afgeleid van τ άρω waarvan ook τάρβος en ταράσσω komen; τητάω 

komt van τάω, (Βλωμό ς van 3λόω, έλεφαίρω heeft zich uit £λω ontwikkeld op de vol
gende wijze ; ελω - ελέω - ελεΡω - έλέφω - έλεφάω - έλεφαι'ρω. 

IV W e t e n s c h a p p e l i j k e p r i n c i p e s en o p v a t t i n g van de o u d h e i d . 

1) Van .Le noe ρ, Gedachtenlsrede p. 13. 

2) Van L e n n e p . Orat.luetr. p.314-315. 

3) Vandaar de uitlating in de Prat, lustr. : "Horatlus Homerum allquando dormitare in-
dignatus, sic in dormitante tarnen Homerum agnoscebat" (p. 315). 

4) B a k h u i z e n , van Lennep p. 373. 

5) Zie B a k h u i z e n , van Lennep p. 

W Vgl. J. van L e n n e p , Leven Π p.356 en B a k h u i z e n , van Lennep p.368. 

V V a n ' L e n n e p en het g e e s t e l i j k l e v e n van z i jn t i j d . 

1) In 1804 werd hij curator der stadsarmenscholen, in 1814 commissaris der kweek
scholen voor de zeevaart en van de schouwburg, in 1822 lid van de Koninklijke Akade
mie van Beeldende Kunsten, in 1825 secretaris van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 
in 1836 lid van de commissie voor de landbouw in Noord-Holland. 

2) Cf. van L e n n e p , Leven II p. 93 sqq. 

3) Vgl. van L e n n e p , Leven II p. 50 sqq. 

4) K n u v e l d e r UI p.206. Een uiting van dit gevoel is ook van Lennep's HoUandsche 
Duinzang. 

5) K n u v e l d e r UI p.207. 

Г P l a a t s b e p a l i n g en b e t e k e n i s . 

1) Van L e n n e p , Prat.lustr. p.316. 

2) Ibid. 

3) Ibid. 

4) Ibid. 
5) Rzach heeft de resultaten van zijn werk neergelegd In zijn grote tekstuitgave van 

Hesiodos (Leipzig 1902). Zie verder o. m. zijn uitvoerige referaten in Burslan* s 
Jahresberichte XXI p. 66-69, 91-95, XXVII p. 139-151, ХХ Шр.1-11, С p. 92-170, 
CLUIp.l-75. 



512 

6) Cf. H e s s e l l n g p . l f l e n V o n W i l a m o w i t z , Heslodosp.9. 

7) Art. 36, 1. 

Joannes Bosscha 

I L e v e n 

1) Zie p. 510 noot 8. 

2) Zie K n o o p p. 12.Een soortgelijke manoeuvre had Lenting ook toegepast, zie p. 429. 

3) Hij heeft daar o. m. Cobet als leerling gehad. Cf. K n o o p p .21 . 

4) L. Apulei Madaurensis Opera. Cum notis mtegris P. Colvii, loa. Woweri, G. Stewechli, 
E.Elmenhorstn et aliorum imprimis cum animadv. hucusque ineditis F r c . Oudendorpu. 
Praef.praemisit Dav. Ruhnkemus, 3 voll., Lugd.Bat. 1786-1823. Door Bosscha is ver
zorgd de uitgave van vol. II en vol. III. Vol. II bevat de Florida en de Opera philoso-
phica, terwijl in vol. III is opgenomen een Appendix Apuleiana "continens Ph. Beroaldi 
ad Metamorph. libros commentarli specimen" met aantekeningen van meerdere ge
leerden, waaronder ook Bosscha zelf. 

II W e r k e n en w e t e n s c h a p p e l i j k e p r i n c i p e s 

1) N.N.B.W. IV 254. 

2) Aanwezig in U. B. van Amsterdam onder no XV G 17. 

3) In het dictaat staat abusievelijk 102. 

J. С G. Boot 

I L e v e n 

1) H. T . K a r s t e n p.4. 

II W e r k e n e n O n d e r w i j s 

1) H. T . K a r s t e n p .6 . 

2) K a r s t e n p.8-9. 

3) K a r s t e n p.6. 

4) Achter het Levensbericht door K a r s t e n Qaarboek Kon. Akad. v.W. 1903, p.22-27). 

5) Nie. Heinsii Italica. E Poematum editione Elzeviriana a-poeta passim correcta edidit 
J . С . G. В o o t , Amstelodami 1872. 

6) J . С . G. B o o t , Pe historia Gymnasii Leovardiensis ab origine ad haec tempora, 
Leovardiae 1854. Editio altera emendata A m sta loda mi 1890. 

III O p v a t t i n g v a n d e f i l o l o g i e 

1) Cf. ook p. 10 : "Hoc tantum cavebimus, ne toti in verbis occupati re s ipsas parum 
curare videamur". 

IV P l a a t s b e p a l i n g e n b e t e k e n i s 

1) Vgl. p. 506. 

2) Vgl. p. 172 
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3) Vgl. bv. Beoordeling in De Gids 1840 van L . H . F . J a n s s e n , Over de Vaticaansche 
groep van Laócoön ; Over de terremare van Emilia en over 2 Etrurische begraafplaat
sen bj] Bologna, Verslagen en Meded. Kon. Akad. v. Wet, dl. II (1872); De opgravingen 
bij het meer van Nemi.jd. dl. XII (1896). 
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H O O F D S T U K VII 

ATHENAEUM VAN DEVENTER 

In vergelijking met de in de voorgaande bladzijden besproken 
instellingen van hoger onderwijs heeft het Athenaeum van Deventer 
inde door ons besproken periode hoegenaamd geen rol gespeeld. 
Practisch de hele eeuw door heeft het een moeizame strijd om het 
bestaan moeten voeren, die in 1875 definitief werd verloren. Hoe 
weinig bloeiend het hele instituut was moge blijken uit het aantal 
studenten, dat in de loop der jaren het Athenaeum bezocht. In de ja
ren vlak na de totstandkoming van het Organiek Besluit waren er 
dat 20; daarna komt in de twintiger jaren der eeuw een stijging: in 
de periode 1827-1830 bevinden er zich 69 studenten. Daarna gaat 
het aantal echter weer snel terug: in de periode van 1832-1845 
schommelt het tussen 20 en 35; in de laatste helft der veertiger ja
ren komt er zelfs een terugval tot 10. -1 ) Daarna weer een kleine 
stijging tot ca 30; 2 ^ de reorganisatie van 1863 maakt in feite aan 
alles een einde, ofschoon het Athenaeum, gecombineerd met het 
gemeentelijk gymnasium daarna nog twaalf jaar lang zijn bestaan 
heeft weten te rekken. 

Gedurende het grootste gedeelte der door ons te bespreken 
tijd is het onderwijs in het Grieks aan het Deventer se Athenaeum 
toevertrouwd geweest aan Pi et e r Во sscha(1789-1871) 3 ' , 
van 1815-1855 hoogleraar in de oude letteren en geschiedenis. Als 
classicus staat Bosscha nog volledig op oudhumanistisch standpunt. 
Het ideaal van de imitatio der Ouden en van de Latijnse eloquentie 
is voor hem nog een levende realiteit; wanneer hier niet voldoende 
aandacht aan wordt besteed, bestaat volgens Bosscha het gevaar, 
dat we zullen terugvallen in de barbaarsheid der middeleeuwen: 
"Bonae literae omnis humanitatis sunt conservatrices. Earum cul
tus quidem latius, quam ad solos doctos, patet, et ad multos per-
tinet: sed debent esse praecipui quidam statores, qui curent, ne 
corrumpantur; quod fieri aliter non potest, quam conservatis in
tegre veterum scriptis: alias enim metus est, ne redeant tenebrae 
priorum seculorum, quibus sapiéntia vetustatis tecta iacebat mo-
nachorum cancellis. lam illi literarum statores quomodo digne of
ficio suo fungantur, nisi intimam familiaritatem cum veteribus 
contraxerint? nisi priscorum linguam intelligant, eaque eleganter 
scribant, ac digne eius merita vindicare possint? Et quae tan
dem melior inveniri via potest ad hanc intelligentiam, et hanc 
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scribendi elegantiam dignitatemque, quam si quis a prima adoles-
centia scribendo se exerceat?" 4 ' Bijzondere waarde hecht Bosscha 
hierbij aan de Latijnse poëzie: " . . . . quis iam non intelligit, quan
tum praesidii a diligenti poëtarum lectione sit sperandum omnibus, 
quotquot aliquando vel scripto, vel voce docere alios, atque adeo 
humanitati consulere, quod utique propositum esse omnibus litera-
rum studiosis debet, in animum induxerint. Sive enim verborum 
vim, dictionisque elegantiam ac venustatem, et figurarum ornatum 
quis cognoscere, seu variandae orationis artem, in qua vel maxima 
delectatio est, addiscere, sive sententiarum gravium atque acutarum 
copiam sibi parare, seu denique ad ánimos penetrandi veram viam 
ostendi sibi cupiat, magistros utique meliores, quam poetas, nul-
los inveniet.Quos ut nemo sine magno suo damno umquam neglexit, 
ita qui legerit, neque tarnen delectatus iis fuerit, huic profecto om-
nis pulcri sensus a natura denegatus sit necesse es t" . 5 ) Een aan
zienlijk deel van zijn publicistische werkzaamheid is dan ook aan 
Latijnse poëzie gewijd. Verreweg de meeste aandacht hebben hier
bij de neo-latijnse dichters gekregen: zo verzorgde Bosscha een e-
ditie van de elegieën van Reland ^ , van de Latijnse gedichten 
van zijn eigen vader 7 ) , en van de Opera Omnia van Janus Secun
dus. Ook gaf hii een bloemlezing uit van Latijnse dichters uit de 
nieuwere tijd. θ ' Betrekking op een klassieke schrijver heeft alleen 
het Tentamen criticum in constituendo et exponendo poëmate Calli-
machi Catulliano de Coma Berenices, (1841) een bespreking van het 
door Catullus bewerkte έγκώμι o ν op Berenike van Kallimachos 9 ). 
De critische filologie uit Leiden was Bosscha zeer weinig sympathiek. 
Zo heeft hij, toen Peerlkamp zijn Horatiuscritiek lanceerde, in een 
uitvoerig betoog de dichter tegen de aanval van de Leidse hoogleraar 
in bescherming trachten te nemen. 1 0 ' Behalve voor de klassieke 
oudheid heeft Bosscha zich in hoge mate geïnteresseerd voor de ge
schiedenis, welk vak hij trouwens aan het Athenaeum ook moest on
derwijzen. Eveneens trad hij somtijds als Nederlands dichter op. 
Voor de Griekse studiën heeft hij echter geen betekenis. Gepubli
ceerd op gebied van het Grieks heeft hij niets, en in zijn waardering 
van de oude schrijvers nemen de Latijnse dichters, vooral Horatius, 
de eerste plaats in. 

Opvolger van Bosscha als hoogleraar in de letteren is geworden 
E r n e s t J u l i u s К i e h i (1827-1873), een der oudste leerlingen 
van Cobet. Zeker is hij hierdoor al meer Graecus geweest dan zijn 
voorganger. Hij promoveerde in 1850 op een verhandeling over Ai-
schulos' Prometheus De Prometheo denuo edendo, en heeft in de 
eerste jaargangen van Mnemosyne meerdere artikelen over Griekse 
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onderwerpen gepubliceerd.11 * Resultaten van enig belang heeft hij 
echter nauwelijks kunnen boeken. Zijn wetenschappelijk prestige 
had reeds in het allereerste begin ernstige schade geleden door een 
heftige polemiek, in het leven geroepen door de gebrekkige latiniteit 
van zijn inaugurele oratie. 1 2 ' Bovendien was Kiehl vanwege zijn 
persoonlijke eigenaardigheden te Deventer weinig geliefd. 1 3 ' Dit, 
gevoegd bij de weinig florissante toestand van het Athenaeum, riep 
al spoedig bij hem het verlangen naar een andere werkkring wakker. 
Te dien einde is hij zich vanaf 1858 aan de rechtenstudie gaan wij
den, welke hij in 1863 met een promotie besloot. Hiermee keerde 
hij de wetenschappelijke beoefening der oude letteren definitief de 
rug toe. In 1864 is door zijn benoeming tot leraar in geschiedenis 
en staatswetenschappen aan de pas opgerichte Rijks Hogere Burger
school te Groningen aan zijn Deventers professoraat een einde geko
men. In hetzelfde jaar is ten aanzien van het Athenaeum een ingrij
pende reorganisatie doorgevoerd, welke aan het zelfstandig bestaan 
ervan in feite een einde maakte. Nadat eerst een voorstel om het 
Athenaeum om te zetten in een H. B. S. niet was doorgegaan, werd 
besloten om het te verenigen met het Deventers gymnasium. Aan 
de op deze wijze ontstane onderwijsinrichting werden voor de oude 
talen vier leerkrachten aangesteld, waarvan er twee college zouden 
geven ten behoeve van degenen die zich op de propaedeutische exa
mens voorbereidden. Als zodanig werden benoemd Anne J o h a n 
n e s V i t r i n g a (1827-1901), rector van het Deventers gymnasium, 
ook als literator werkzaam 1 4 ' , en J an J a c o b C o r n e l i s s e n 
(1839-1891) 1 5 ) , die tevens conrector van het gymnasium werd. 
In feite echter is in deze jaren het Athenaeum al ter ziele. In 1864 
meldden zich vier eerstejaars, in 1866 zes en in 1867 zeven. Gedu
rende de cursus 1867-'68 waren er in totaal elf studenten ingeschre
ven. Aan inrichtingen ter verbreiding van algemene beschaving be
stond geen behoefte meer; "de tijd vroeg met telkensgrooter aan
drang om meer zelfstandige en afzonderlijke inrichtingen van onder
wijs voor jongelieden, die zich op velerlei praktisch gebied voor 
het leven in de maatschappij wilden bekwamen". 16^ Aan deze eis 
kwam Thorbecke' s Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863 te
gemoet. Hierdoor werden de Athenaea officieel overbodig. Dat van 
Amsterdam werd in 1877 universiteit; het Deventers Athenaeum 
zou moeten verdwijnen. In 1871-'72 liet zich de laatste student in
schrijven; de Ordo Lectionum voor dat jaar vormt het laatste offi
ciële levensteken van de stervende school. Toen op het einde van 
de cursus bleek, dat alle nog aanwezige studenten naar elders zou
den vertrekken, werd besloten geen nieuw leerjaar meer te begin
nen. De nog in functie zijnde hoogleraren namen ontslag. De Wet 
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op het Hooger Onderwijs van 1876 bezegelde de toestand door in Ti
tel II, artikel 4 te verklaren dat er openbaar hoger onderwijs gegeven 
wordt aan de gymnasia, aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam 
en aan de Universiteiten. Het Athenaeum van Deventer wordt niet 
meer genoemd. In aansluiting hierop gaf de Deventer gemeenteraad 
bij raadsbesluit van 24 oktober 1878 te kennen"dat het Athenaeum 
had opgehouden te bestaan" 1 7 ' ; 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 



518 

A A N T E K E N I N G E N 

Athenaeum van Deventer 

1) V a n S l e e p. 159-160. 

2) V a n S l e e p. 186. 

3) Zoon van Herman Bosscha, hoogleraar te Harderwijk en Amsterdam (zie p. 510 noot 8) 
en broer van de Amsterdamse hoogleraar en latere staatsman J. Bosscha (ei. p. 501 sqq. ). 

4) P . B o s s c h a p. (4-5). In de Praefatio van de Janus Secundus-editie zijn de pagina' s 
niet genummerd. 

5) P . B o s s c h a (p.3-4). 

6) Hadriani Relandi Galatea cum aliorum poëtarum locis comparata a P e t r o B o s s c h a , 
H e r r n , f i l . , Amstelodami 1809. 

7) Hermann! Bosscha Poëmata. Editlonem Curavit P e t r u s B o s s c h a fillus Dor. 1820. 

8) Selecta principum poëtarum recentiorum diversis populis atque aetatibus carmina la
tina collegit et de vita poëtarum pauca monuit P . B o s s c h a , Amstelod. 1837. 

9) In De Gids van 1842 (s.v. Boekbeoordeelingen p. 511 sqq. ) is deze uitgave zeer ongun
stig gerecenseerd. Als voornaamste bezwaren worden aangevoerd dat Bosscha er 
blijk van geeft de moderne, meest Duitse, literatuur over zijn onderwerp niet te ken
nen en dat hij bij zijn conjecturen op geen enkel handschrift steunt. 

10) Vindiciae Horatianae adversus nuperam censuram a cl. viro Petro Hofman Peerlkamp 
editam. Scripsit Γ. Bos s c h a in illustr. Daventr. Athenaeo Professor, Daventr. 1836. 

11) De beide belangrijkste bijdragen zijn : De tekst der Smeekelmgen van Aeschylus voor 
drie eeuwen en thans, Mnemosyne I (1852) p. 10-46. Aeschylus en de tegenwoordige 
oudheidsstudie. Hermanns en Dindörfs Aeschylus, Mnemosyne II (1853) p.335-377. 

12) Aanleiding tot deze polemiek vormde de recensie van Kiehl' s inaugurale rede door 
A . H . A . E k k e r in De Gids 1856 II p. 830-843. Deze werd tot de grond toe afgebroken. 
Ekker gaf te kennen in de eerste negen bladzijden ontdekt te hebben "42 kapitale fou
ten tegen de spraakk. ; 7 onclassische woorden, bijna alle onnoodig ; 3 bij classische 
schrijvers zeldzame constructies, 9 Hollandsch gedachte phrases ; 6 eigen gemaakte 
woorden, geheel onnoodig, benevens eenige N. L. ' s en drukfouten, die ik niet reken" 
(p.813). 

13) N a b e r , V.T. p .95 . 

14) Cf. Van S l e e p. 191. Vitringa schreef, gedeeltelijk onder de pseudoniemen Jan 
Holland en Jochem van Ondere satirische romans en novellen. In 1884 werd hij katho
liek. 

15) Zie voor Comelissen p. 210. 

16) Van S l e e p.186. 

17) Vgl. v a n S l e e p. 195-196. 
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H O O F D S T U K V i l i 

SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 

Na de nu afgesloten systematische bespreking der verschillen
de universiteiten zijn we in staat een algemeen overzicht te geven 
van de geschiedenis der universitaire Griekse studiën gedurende de negen
tiende eeuw. Omstreeks 1800 was de studie van het Grieks als een 
zelfstandige discipline sterk op de achtergrond geraakt. Zij stond 
volledig onder de bevoogding der wijsbegeerte. De Verlichting be
schouwde alle wetenschappen als onderdelen van de filosofie, welke 
voor haar alleen practische levenswijsheid omvatte. De waarde der 
wetenschappen werd afgemeten naar de mate, waarin ze de mensen 
beter en gelukkiger maken. De Schola Hemsterhusiana, die in de 
achttiende eeuw de studie van het Grieks tot nieuw leven had gebracht, 
kenmerkte zich vanaf het begin door deze "filosofische" inslag, en 
aan het einde der eeuw, onder W y t t e n b a c h , gaat ze vrijwel ge
heel in de wijsbegeerte onder. In de negentiende eeuw wordt deze 
ontwikkeling aan de universiteit van Utrecht afgesloten door v a n 
H e u s de . Deze bestudeert het Grieks niet omwille van zichzelf, 
maar uitsluitend in dienstbaarheid aan de verkrijging van een "wijs
gerige" eruditie. Deze "wijsbegeerte" is geheel practisch-ethisch 
gericht, gebaseerd op het "gezond verstand" en anti-speculatief. 
Met deze "instelling is van Heusde het symbool van de geest van zijn 
tijd geworden in al zijn vooruitgangsoptimisme, en zucht om nut te 
stichten en de medemens te verlichten en op te voeden. 

In Utrecht is op deze wijze de laat-achttiende-eeuwse, "filoso
fische" opvatting van de filologie nog de eerste decennia van de ne
gentiende eeuw de Griekse studiën blijven beheersen. In Leiden 
echter is reeds spoedig na het aftreden van Wyttenbach een reactie 
gekomen. Niet zonder invloed van de Engelse achttiende-eeuwse fi
lologie heeft Wyttenbach' s opvolger John Bake het Grieks en het 
Latijn van de wijsbegeerte los gemaakt en het om wille van zichzelf 
bestudeerd. Het belangstellingsveld wordt hierbij aanzienlijk inge
perkt; de algemene, "encyclopedische" instelling, die er tot op dat 
ogenblik ten aanzien van de oude letteren bestond, wordt vervangen 
door een exclusieve oriëntatie op grammatica en tekstinterpretatie. 
Voorts worden de antieke geschriften door Bake niet meer vanuit 
wijsgerig-ethische preoccupaties benaderd, maar met een sterk-
critische, objectief-analyserende instelling. Vanuit deze principes 
is door Bake, samen met zijn collega's G e e l en H o f m a n P e e r l -
kamp,een nieuwe richting in de klassieke filologie gegrondvest, 
die de beoefening der oude letteren in ons land gedurende de negen-
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tiende eeuw in beslissende mate heeft bepaald. Zelf hebben Bake en 
zijn vrienden hun opvatting van de filologie geenszins als iets nieuws 
beschouwd. Zij verkeerden in de vaste overtuiging, dat ze met hun 
werk niets anders deden dan teruggrijpen op de methode van de gro
te Leidse filologen uit de achttiende eeuw, Hemsterhuis, Valcke-
naer en Ruhnke. Gegrond was deze overtuiging niet: zowel Hem
sterhuis als Valckenaer hebben een ruime opvatting der filologie 
gehuldigd. Beiden wilden niet alleen de taal, maar ook de cultuur 
der oude volken bij hun studie leren kennen. Daarom grijpt de metho
de van Bake с. s. niet op het verleden terug, maar is zij juist bij
zonder niodern. In haar openbaart zich namelijk een der eerste symp
tomen van de groeiende geest van critisch analytisch onderzoek, 
welke vanaf de veertiger jaren het klimaat in Nederland en in Eu
ropa zal gaan bepalen. De oude letteren zijn voor Bake object van 
zuivere wetenschapsbeoefemng,gericht op het leren ontdekken van 
de waarheid, en als zodanig vormend. Strenge wetenschappelijke 
studies brengen de mens ook zedelijk op een hoger peil. 

Het hoogtepunt van de Leidse critische school vormt zonder 
enige twijfel C a r e l G a b r i e l C o b e t , vanaf 1846 hoogleraar te 
Leiden. Door zijn onvergelijkelijke gaven als geleerde en zijn fas
cinerende persoonlijkheid is hij de belangrijkste en meest invloed
rijke Graecus van de negentiende eeuw in Nederland geworden. Ook 
voor hem is strikte wetenschapsbeoefening het beste middel om de 
mens zedelijk te verheffen: juist inzicht voert z. i. automatisch tot 
juist handelen. De krachtige greep van het natuurwetenschappelijk 
denken op het geestesleven na 1840 werkt eveneens in Cobet' s we
tenschapsopvatting door: het taalgebruik van afzonderlijke volken 
en schrijvers wordt z. i. door een strenge wetmatigheid beheerst, 
die geen uitzonderingen toelaat en de basis is geworden van zijn 
taal- en tekst-critiek. 

Door de veranderde tijdgeest en de dominerende persoonlijke 
invloed van Cobet hebben de principes van de Leidse School succes
sievelijk ook vaste voet gekregen aan de andere Nederlandse uni
versiteiten. In Utrecht wordt van Heusde in 1839 opgevolgd door 
S i m o n K a r s t e n , die in zijn waardering van de antieke cultuur 
nog wel gedeeltelijk "ouderwetse" opvattingen huldigt, maar in de 
practische beoefening van de oude letteren al volledig aanhanger 
van de nieuwe richting is geworden. In Groningen dringt de criti
sche filologie in 1855 door met de benoeming van C . M. F r a n c k e n . 
Uiteindelijk komt het zover, dat alle leerstoelen voor Grieks door 
leerlingen van Cobet worden bezet: in Utrecht komt in 1864 v a n 
H e r w e r d e n , in Amsterdam in 1870 N a b e r , in Groningen in 
1877 H a l b e r t s m a . 
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Internationaal gezien staat gedurende de negentiende eeuw de 
gehele klassieke filologie - en daarmee de studie van het Grieks -
in het teken van de Duitse Altertumswissenschaft. Zoals we in het 
eerste hoofdstuk zagen, wil deze zich bij de bestudering van de 
Oudheid niet meer uitsluitend op tekstinterpretatie of antiquiteiten 
richten, maar het gehele antieke leven, opgevat als een organisch 
geheel, omvademen. Als resultaat hiervan komen tal van nieuwe 
vakken tot ontwikkeling, die voordien geen afzonderlijk bestaan 
kenden,zoals oude geschiedenis, archeologie, godsdienstgeschie
denis, mythologie, geschiedenis der antieke wijsbegeerte, taalwe
tenschap, epigrafie enz. In Nederland heeft dit alles slechts bij de 
Groninger hoogleraar P . v a n L i m b u r g B r o u w e r weerklank 
gevonden. Evenals Bake с. s. heeft hij de filologie uit haar dienst
baarheid aan de filosofie verlost en haar omwille van haarzelf be
oefend. Daarbij heeft hij zijn wetenschap op brede schaal beoefend 
en voor alle aspecten van het antieke leven daadwerkelijke belang
stelling getoond. In zijn Histoire de la Civilisation Morale e t Reli
gieuse des Grecs heeft hij een stuk Griekse beschaving in zijn to
taliteit critisch en historisch behandeld en zijn ethisch - estheti
sche studies over Horneros en de tragici ademen een echte Neo-
Humanistische geest, waarbij vooral Lessing van invloed is geweest. 
Blijvende uitwerking op de gang van zaken bij de klassieke en Giiek-
se studiën heeft het optreden van van Limburg Brouwer echter niet 
gehad. Pas in de tweede helft van de eeuw wordt enige invloed van 
de Duitse geest merkbaar. De verklaring van dit verschijnsel moet 
o. i. op de eerste plaats gezocht worden in het regeringsbeleid ten 
aanzien van het Hoger Onderwijs. Het Organiek Besluit van 1815 
stelde vast, dat er onderwijs gegeven moest worden in Griekse en 
Latijnse letterkunde alsmede in Griekse en Romeinse Antiquitei
ten. De exameneisen voor de studenten in de letteren bewogen zich, 
wat de strikt "klassieke" vakken betreft, hier niet buiten, alleen 
stond voor het doctoraat ook oude geschiedenis en geschiedenis 
der wijsbegeerte op het programma (art. 100). Voor al deze vak
ken waren maximaal twee hoogleraren beschikbaar, meestal één 
voor Grieks en Latijn samen en één voor oude en nieuwere geschie
denis. Alleen in Leiden heeft men gedurende heel de eeuw door 
over een aparte hoogleraar voor Latijn én voor Grieks beschikt. 
Door deze schrale bezetting was een breder opgezette studie der 
antieke wereld bij voorbaat al zeer moeilijk. Voor de hele facul
teit van letteren en bespiegelende wijsbegeerte bedroeg het in het 
Besluit vastgestelde aantal hoogleraren vijf.;daarnaast bestond de 
mogelijkheid om buitengewone hoogleraren aan te trekken, maar 
daarvan is ten behoeve van de klassieke letteren maar zelden ge-



522 

bruik gemaakt. Alleen Leiden heeft in 1818 een leerstoel voor ar
cheologie gekregen, waarop werd benoemd C a s p e r J a c o b 
C h r i s t i a a m R e u v e n s (1792-1835), op dat moment hoogleraar 
in de oude letteren aan het Athenaeum van Harderwijk. Voor de 
creatie van dit professoraat bestond ook wel enige reden, want reeds 
in de achttiende eeuw had er te Leiden een duidelijke belangstelling 
voor oudheidkunde gebloeid, o.a. bij Tiberius Hemsterhuis.1 ' 
Ook had men al de hand weten te leggen op een niet onaanzienlijke 
collectie kunstvoorwerpen. 2 ' Door Reuvens werd deze nog aan
merkelijk uitgebreid o. m. met afgietsels van talrijke Griekse beeld
houwwerken o. a. van de Parthenoon. Ook verzamelde hij voor het 
Leids Museum een zeer merkwaardige collectie Indische en vooral 
Egyptische oudheden. Op het landgoed Arensburg bij den Haag liet 
hij opgravingen verrichten, omdat daar Forum Hadriani gelegen 
zou hebben. 3 ) in 1835 echter komt door de onverwachte dood van 
Reuvens aan dit alles een eind. Aanvankelijke pogingen om een ge
schikte opvolger te vinden, hadden niet het gewenste resultaat, en 
al spoedig daarop begon voornamelijk als gevolg van de Belgische 
opstand het spook der algemene bezuiniging zijn handen over het 
Nederlandse Hoger Onderwijs uit te strekken. Zo werd in 1836 een 
speciale staatscommissie ingesteld met de opdracht, na te gaan, 
met welke middelen men op de kosten van het Hoger Onderwijs zou 
kunnen besparen. Als gevolg hiervan werd bij koninklijk besluit van 
13 oktober 1836 het aantal jaarlijks uit te schrijven prijsvragen en 
beurzen verminderd, de omvang der Annales Academici beperkt en 
de vrijstelling van collegegeld voor theologische studenten ingetrok
ken. Veel verder gingen de besluiten van 15 februari 1843, waarbij 
beurzen, prijsvragen en Annales geheel werden afgeschaft. Ook 
werd in dit jaar het Athenaeum van Franeker opgeheven. In het licht 
van deze gebeurtenissen wordt het begrijpelijk, dat men ook de door 
het overlijden van Reuvens ontstane vacature ging zien vanuit het 
standpunt der bezuiniging en geen moeite meer deed om er in te 
voorzien. Een uitbreiding van het aantal professoren aan de andere 
universiteiten werd onder deze omstandigheden ook al vrijwel on
mogelijk. 4 ' 

Een tweede factor, welke het doordringen van de Altertums
wissenschaft in ons land heeft verhinderd, vormt de houding van de 
Leidse filologie. Deze heeft van het begin af als haar enige taak ge
zien de bestudering van de taalmonumenten der Oudheid. Ze ging 
hiermee recht tegen de Duitse opvattingen in. In de eerste tijd, on
der Bake en Geel, heeft deze verschillende oriëntatie vruchtbaar 
contact niet in de weg gestaan - al was er van beïnvloeding weinig 
sprake-, maar onder Cobet werden alle banden met Duitsland door-
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gesneden. Hij verengde de grenzen der filologie tot het uiterste: 
zij werd bij hem practisch synoniem met tekstcritiek. Voor wat 
daar buiten viel, had hij nauwelijks belangstelling. Onder zijn in
vloed kreeg de tekstcritische filologie definitief vaste voet aan de 
andere Nederlandse universiteiten. 

Toch beginnen zich in deze zelfde tijd stemmen te verheffen te
gen de eenzijdige gerichtheid op grammatica en conjecturaalcritiek 
en de volstrekte verwaarlozing van de studie der realia. De Gro
ninger hoogleraar F r a n c k e n wijst op de noodzaak van een brede
re opvatting der filologie en van meer contact met de Duitse Alter
tumswissenschaft. J . J . C o r n e l i s s e n , zelf leerling van Cobet, 
eist een dusdanige opzet der klassieke studiën, dat ook de realia 
volledig tot hun recht komen. In 1876 is deze wens in vervulling ge
gaan, toen de Hoger Onderwijswet, welke in dat jaar werd uitge
vaardigd, een ruimer en meer aan de Europese ontwikkeling der 
filologie aangepast studieprogram voor de klassieke letteren voor
schreef, waarbij archeologie, geschiedenis der wijsbegeerte en 
letteren tot de examenvakken gingen behoren. Ook verviel de aca
demische propaedeuse, die tot op dat ogenblik een zware druk op 
het academisch onderwijs had gelegd. Achter deze^ uit 1815 afkom
stige instelling zat nog het oude ideaal van de encyclopedische vor
ming. In de negentiende eeuw met zijn steeds toenemende speciali
satie op wetenschappelijk gebied was dit echter niet meer op zijn 
plaats. Voor de hoogleraren waren de propaedeutische lessen een 
sta-inde-weg bij hun wetenschappelijke arbeid en voor de studen
ten, die er voor hun verdere studie niets aan hadden, een bron van 
verveling. De propaedeuse werd nu geheel naar de gymnasia ver
plaatst, wat tot voordeel had, dat de vooropleiding tot de universi
taire studies veel meer allure kreeg, en het wetenschappelijk on
derwijs in aanzienlijke mate werd ontlast. Op deze wijze werd een 
materiële basis gelegd, van waaruit de klassieke filologie en de 
Griekse studiën tot breder ontplooiing konden komen. Hierdoor, en 
door het feit dat de leerlingen van Cobet in het algemeen minder 
eenzijdig op tekstcritiek waren ingesteld dan hun meester, hebben 
in het laatste kwart der negentiende eeuw de verworvenheden der 
Altertumswissenschaft - zij het dan laat - ook op de vaderlandse 
filologie hun invloed kunnen laten gelden. 

Gedurende het grootste gedeelte van de negentiende eeuw heeft 
de studie van het Grieks in Nederland los gestaan van de ontwikke
ling welke de klassieke filologie elders in Europa - op de eerste 
plaats in Duitsland - doormaakte. Wellicht hangt hiermee ook 
het onloochenbare feit samen, dat er in deze tijd maar zeer wei
nig publicaties van blijvende betekenis op gebied van het Grieks 
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zijn verschenen. In feite is er gedurende heel de negentiende eeuw 
niets bij ons uitgekomen, dat de internationale "Forschung" nieuwe 
wegen heeft gewezen, zoals in de achttiende eeuw Valckenaer' s 
Diatribe in Euripidis perditorum dramatum reliquias dat bijvoor
beeld heeft gedaan. De meest blijvende waarde hebben nog o. i. 
Philosophorum Graecorum veterum praesertim qui ante Platonem 
floruerunt reliquiae van K a r s t e n en de Apsines- en Longinosedi-
tie van B a k e . Het werk van Karsten is de eerste poging geweest 
om op wetenschappelijk verantwoorde wijze een becommentarieer
de fragmentenverzameling der Voorsokratische wijsgeren tot stand 
te brengen, Bake heeft in zijn uitgave van Apsines en Longinos als 
eerste van deze auteurs een bruikbare tekst gegeven. Het omvang
rijk critisch oeuvre van С o b e t bevat zonder twijfel tal van emi
nente tekstemendaties, maar staat methodisch toch buiten de ont
wikkeling der internationale filologie. Het is Cobet er nooit zozeer 
om te doen geweest tot de best mogelijke tekst der auteurs te ko
men als wel om zijn eigen (geniale) invallen uit te schrijven. Om 
die reden heeft hij de wetenschap eigenlijk niet veel verder gebracht. 
Met ere moet tenslotte nog worden genoemd de Histoire de la Civi
lisation Morale et Religieuse des Grecs van v a n L i m b u r g B r o u 
w e r , op zichzelf verouderd, maar voor altijd gedenkwaardig als 
het eerste grote op de Altertumswissenschaft geihspireerde werk 
in Nederland. 5 ' 

Internationaal gezien zijn dus de Griekse studiën in Nederland 
gedurende de negentiende eeuw niet van zeer grote betekenis ge
weest. Toch aarzelen wij niet deze periode als een tijdvak van 
bloei voor de studie van het Grieks in ons land te beschouwen. Aan 
verreweg de meeste universiteiten staat het voortdurend in het 
centrum der belangstelling, zijn klassieke studiën practisch syno
niem met Griekse studiën. Alleen voor het Athenaeum van Amster
dam gaat dit niet op, omdat daar geruime tijd'nog oudhumanisti-
sche tendenzen hebben doorgewerkt. Elders bekleedt het Grieks 
overal de eerste plaats. Bij de bestudering ligt een sterke nadruk 
op het grammaticale aspect en in dit opzicht heeft men, vooral 
door toedoen van Cobet, een zeer hoog peil bereikt. Meerderen 
waren in staat zuiver Attisch te schrijven, zo bijvoorbeeld behal
ve Cobet zelf ook Naber en van Leeuwen. Zonder twijfel was deze 
benadering van de Griekse studiën eenzijdig, maar toch mag men 
haar niet onderschatten. Grondige taalkennis is voor iedere vorm 
van filologie conditio sine qua non, en op dit gebied behoefde men 
de Nederlandse filologen niets meer te leren. Vandaar dat, toen 
de wetenschappelijke beoefening van het Grieks na de zeventiger 
jaren der eeuw langzamerhand op breder basis werd ingericht. 
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en de inzichten der Altertumswissenschaft doordrongen , Neder
land vrij snel de eervolle positie, die het in de achttiende eeuw had 
bezeten, heeft kunnen heroveren. Ino . m. v a n H e r w e r d e n , 
v a n L e e u w e n , N a b e r en Bois se v a i n - al had deze laatste 
dan ook als eigenlijke leeropdracht oude geschiedenis - heeft ons 
land Graeci bezeten, die opgegroeid in de school van Cobet, volle
dig op internationaal niveau hun wetenschap hebben beoefend. En 
hetgeen zij tot stand brachten, is door latere generaties op ade
quate wijze aangevuld. Ook nu nog bloeit in ons land de studie van 
het Grieks, ondanks alle moeilijkheden. Op de universiteiten, zo
wel als de gymnasia. We vragen ons af, of dit ook niet voor een 
belangrijk deel te danken is aan de Graeci uit de negentiende eeuw. 
Hun hele streven - wij spreken hier op de eerste plaats over de 
Leidse school - is er voortdurend op gericht geweest, de schrij
vers rechtstreeks te benaderen, alles te laten beginnen bij exacte 
interpretatie der teksten. Door de kracht, waarmee deze overtui
ging vooral door Cobet werd beleden, is er bij ons een traditie ge
groeid, die grondige taalkennis als de eerste voorwaarde ziet, en 
waardoor de studie van de Griekse taal zelf steeds in ere is gehou
den, tot op de dag van vandaag toe. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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A A N T E K E N I N G E N 

S a m e n v a t t i n g en S l o t b e s c h o u w i n g 

1) Cf. G e r r e t z e n p. 127. 

2) Z i e H o l w e r d a p. 430. 

3) H o l w e r d a p. 431. 

4) Vgl. over deze bezuinigingsmaatregelen H u i z i n g a p.20l-209. 

5) Ook voor de godsdienstwetenschap is Brouwer' s arbeid met zonder belang: "Die erste 
Darstellung der griechischen Religionsgeschichte die diesen Name ш modernen Sinn 
des Wortes verdient, gab Limbourg Brouwer in seiner Histoire de la Civilisation mo
rale et religieuse des Grecs" ( G r u p p e р.21б). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Um 1800 ist in den Niederlanden das Studium des Griechischen 
als selbständiger Disziplin stark in den Hintergrund geraten; es 
steht unter völliger Vormundschaft der Philosophie. Die Aufklärung 
betrachtete alle Wissenschaften als Teilgebiete der Philosophie; da
bei wurde die Philosophie zugleich aller spekulativen Elemente ent
kleidet und ausschliesslich als praktische Lebensweisheit aufgefasst. 
Den Wert der verschiedenen Wissenschaften beurteilte man nach 
dem Grade, in dem sie die Menschen besser und glücklicher mach
ten. 

Die Gräzistenschule von T i b e r i u s H e m s t e r h u i s (1685-
1766), welche das Studium des Griechischen im 18. Jh. neu belebt 
hatte, kennzeichnete sich gleich von Anfang an durch diesen "philo
sophischen" Einschlag, und am Ende des Jahrhunderts, unter D a 
n i e l W y t t e n b a c h (1746-1820), wird sie fast ganz von der Philo
sophie beherrscht. Fortgesetzt und abgeschlossen wird diese Ent
wicklung im 19. Jh. von P h i l i p W i l l e m v a n H e u s d e (1778-
1839), der von 1804 bis zu seinem Tode als Professor fllr Griechisch 
und Geschichte an der Universität Utrecht lehrte. Er studiert die 
griechische Sprache nicht um ihrer selbst willen, sondern zwecks 
Erwerbung einer "philosophischen" Erudition. Formal steht diese 
Philosophie in der Nachfolge Piatons, dessen Lehre Van Heusde in 
ganz Holland als die idealste anerkannt sehen wollte; in Wirklich
heit jedoch ist Van Heusdes Philosophie nur praktisch-ethisch inte
ressier t , anti-spekulativer Art und beruht sie auf dem "gesunden 
Menschenverstand". Durch diese Einstellung ist Van Heusde zum 
Symbol des Zeitgeistes geworden, der sich ja durch seinen Fort
schrittsoptimismus, durch sein Bestreben, Nutzen zu stiften und die 
Mitmenschen aufzuklären und zu erziehen, kennzeichnete. 

In Utrecht beherrschte auf diese Weise die "philosophische" 
Auffassung von der Philologie des ausgehenden 18. Jh. das Studium 
des Griechischen bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jh. In Leiden 
dagegen entstand schon bald nach der Emeritierung Wyttenbachs 
(1817) eine Reaktion. Wohl unter dem Einfluss der englischen Phi
lologie des 18. Jh. begann Wyttenbachs Nachfolger John Bake 
(1787-1864), aktiver Professor von 1815-1857, sowohl das Griechi- . 
sehe als das Lateinische von der Philosophie zu lösen und beide 
Sprachen um ihrer selbst willen zu studieren. Das Interessenge
biet wurde dabei beträchtlich eingeschränkt : an die Stelle der bis
herigen "enzyklopädischen" Einstellung der Altphilologie gegen
über tritt die ausschliessliche Beschäftigung mit Grammatik 
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und Textinterpretation. Den Schriften der Antike nähert sich Bake 
nicht mehr von philosophisch-ethischen Präokkupationen aus, son
dern mit stark.kritischer, objektiv-analysierender Einstellung. 

Von diesen Prinzipien ausgehend gründete Bake, in Gemein
schaft mit seinen Leidener Kollegen J a c o b G e e l (1789-1862) 
u n d P e t r u s H o f m a n P e e r I k a m p (1786-1865) eine neue Rich
tung in der Altphilologie; sie gaben damit diesem Studium in den 
Niederlanden während des 19. Jahrhunderts ihr Gepräge. Selber 
haben Bake und seine Freunde ihre Auffassung von der Philologie 
keineswegs als neu empfunden. Sie waren fest davon überzeugt, 
dass ihre Arbeit keinem anderen Zweck diente als dem einer Rück
kehr zur Methode der grossen Leidener Philologen des 18. Jahrhun
derts , eines Hemsterhuis, eines Valckenaer und eines Ruhnke. 
Berechtigt war diese Überzeugung' aber nicht, denn sowohl Hem
sterhuis als Valckenaer huldigten, wenn sie auch das Sprachstudi
um und die Textkritik sorgfältig pflegten, einer grosszügigen Auf
fassung von der Philologie. Beide wollten nicht nur die Sprache, 
sondern auch die Kultur der alten Völker in ihr Studium einbezie
hen. Eben deshalb geht Bakes Methode nicht auf frühere zurUck und 
weist sie eher vorwärts. In seiner Methode nämlich erblicken wir 
eines der ersten Anzeichen des wachsenden Geistes kritisch-ana
lytischer Forschung, eines Geistes, der von den vierziger Jahren 
an das wissenschaftliche Klima der Niederlande und Europas be
stimmen wird. Die Humaniora sind für Bake Gegenstand der rei
nen Wissenschaft, der man sich ausschliesslich um des Wissens 
willen und zur Entdeckung der Wahrheit widmet. Unter dem As
pekt dieser Ziele sieht er den Bildungswert der Altphilologie. 
Streng wissenschaftliche Studien heben den Menschen auch sittlich 
auf höheres Niveau. 

Den Gipfel der Leidener kritischen Schule bildet zweifellos 
C a r e l G a b r i e l C o b e t (1813-1889), der von 1846 bis 1883 
in Leiden Professor für Griechisch und für römische Altertümer 
war. Durch seine unvergleichlichen Vorzüge als Gelehrter und 
seine faszinierende Persönlichkeit wurde er zum bedeutendsten 
und einflussreichsten niederländischen Gräzisten des 19. Jahrhun
derts. Auch er hält die strenge Pflege der Wissenschaften für das 
beste Mittel., den Menschen sittlich zu erheben: die richtige Ein
sicht führt seines Erachtens von selbst zum richtigen Handeln. 
Der starke Einfluss des naturwissenschaftlichen Denkens auf das 
Geistesleben der Jahre nach 1840 tritt in Cobets Auffassung von 
der Wissenschaft deutlich zutage: der Sprachgebrauch einzelner 
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Personen und Völker, so glaubt er , wird von einer strengen Gesetz
mässigkeit beherrscht, die keine Ausnahmen zulässt. Diese Gesetz
mässigkeit wurde Grundlage seiner Sprach- und Textkritik. 

Dank dem Wandel des Zeitgeistes und der dominierenden Per
sönlichkeit Cobets fassten die Prinzipien der Leidener Schule all
mählich auch an den Übrigen holländischen Universitäten festen Fuss. 
1839 folgt in Utrecht S imon K a r s t e n (1802-1864) Van Heusde 
nach. Zwar huldigt Karsten noch hauptsächlich Auffassungen von der 
Kultur der Antike im Sinne eines Van Heusde, aber in der praktischen 
Pflege der Altphilologie erweist er sich schon als Anhänger der neuen 
Richtung, indem er der Grammatik und der Textkritik völlig gerecht 
zu werden versucht. 1855 erreicht die kritische Philologie die Univer
sität Groningen durch die Berufung von C. M. F r a n c k e n (1820-1900). 
Schliesslich kommt es so weit, dass Cobetschüler alle Lehrstühle für 
Griechisch besetzen: in Utrecht wird 1864 H. van H e r w e r d e n 
(1831-1910) ernannt, in Amsterdam 1870 S. A. N a b e r (1828-1913) 
und 1877 in Groningen T j . H a l b e r t s m a (1828-1894). An der Lei
dener Universität hat Cobet seinen Schüler J . J . v a n L e e u w e n 
(1850-1924) zum Nachfolger. 

Als internationales Phänomen betrachtet steht im 19. Jahrhun
dert die ganze klassische Philologie und folglich auch das Studium 
des Griechischen, im Zeichen der deutschen Altertumswissenschaft. 
Diese beschränkt sich nicht mehr wie die frühere Forschung aus
schliesslich auf Textinterpretation oder auf AltertUmerstudium, 
sondern sie will das Leben der Antike als Totalität, als ein organi
sches Ganzes umfassen. Dieses Bestreben hat das Aufblühen zahl
reicher neuer Fächer zur Folge, welche zuvor kaum oder gar nicht 
einzeln bestanden: Geschichte der Antike, Archäologie, Religions
geschichte, Mythologie, Geschichte der Philosophie des Altertums, 
Sprachwissenschaft, Epigraphik usw. 

In den Niederlanden hat dies alles bis auf eine einzige Ausnah
me keinen Widerhall gefunden: P e t r u s v a n L i m b u r g B r o u 
w e r (1795-1847), der ander Groninger Universität von 1831 bis 
an seinen Tod Griechisch, Latein und Geschichte dozierte. "Zwar 
wirkt in ihm die stark pädagogische Tendenz der ersten Jahrzehnte 
des Jahrhunderts noch deutlich nach und wünscht er durch die Pfle
ge der Altphilologie sittlichen Nutzen zu stiften; aber ebenso wie 
Bake hat auch er die Philologie aus der Vormundschaft der Philo
sophie befreit und sie wieder um ihrer selbst willen studiert. Da
bei hat er seine Wissenschaft auf breiter Grundlage getrieben und 
allen Aspekten des Altertums reges Interesse entgegengebracht. 
In seiner Histoire de La Civilisation Morale et Religieuse des 



530 

Grecs hat er ein Stück griechischer Kultur als Ganzes kritisch und 
historisch behandelt; seine ethisch-ästhetischen Studien Über Homer 
und die Tragiker atmen einen typisch neuhumanistisehen Geist. 
Namentlich der Einfluss Lessings macht sich hier bemerkbar. 

Van Limburg Brouwers Auftreten hat auf die Entwicklung der 
Altphilologie und - in unserem Zusammenhang - des Studiums 
griechischer Schriftsteller nicht nachhaltig gewirkt. Von einer 
Pflege der Philologie im Sinne der Altertumswissenschaft war vor
läufig nicht die Rede. An erster Stelle ist dafür die Organisation 
des damaligen Hochschulunterrichts verantwortlich zu machen. Die 
Zahl der Professoren der literarischen Fakultät war nur klein und 
sie mussten einen grossen Teil ihrer Zeit auf allgemeine propä
deutische Stunden für Studenten der anderen Fakultäten verwenden. 
Durch die öfters mangelhafte Vorbildung war das Niveau der Stu
denten nicht sehr hoch. Überdies hat die Regierung während der 
grösseren Hälfte des Jahrhunderts eine Politik rigorosester Spar
samkeit verfolgt, welche den Ausbau des Unterrichts und der Wis
senschaft in vielen Fällen so gut wie unmöglich machte. Ein zwei
tes Hindernis, das der Verbreitung der deutschen Altertumswis
senschaft im Wege gestanden hat, erblicken wir in der Haltung der 
Leidener Philologie, die von Anfang an das Studium der klassi
schen Sprachdenkmäler für ihre einzige Aufgabe hielt, eine An
sicht also, die der deutschen Auffassung geradewegs zuwiderlief. 
Im Anfang, unter Bake und Geel, verhinderte dieser Orientierungs-
unterschied noch nicht einen fruchtbaren Kontakt - wenn auch 
von einer Beeinflussung noch kaum die Rede sein konnte-; unter 
Cobet jedoch wurden alle Bande zwischen Deutschland und Leiden 
gelöst. Er verengert die Grenzen der Philologie bis zum Ausser-
sten. Bei ihm wird die Philologie fast gleichbedeutend mit Text
kritik. Für alles, was aus diesem Rahmen herausfällt, hat er 
kaum Interesse. Unter Cobets Einfluss bemächtigt sich die text
kritische Philologie des Studiums der griechischen Sprache und 
Literatur an den anderen niederländischen Universitäten. Den
noch erheben sich gleichzeitig Stimmen gegen das betont einsei
tige Studium der Grammatik und der Konjekturalkritik unter völ
liger Vernachlässigung der Realien. Der Groninger Professor 
Frandœn weist auf die Notwendigkeit hin, die Philologie weniger 
engsichtig zu treiben und Kontakte mit der deutschen Altertums
wissenschaft zu schaffen. J . J . C o r n e l i s s e n , selber ein Co-
betschüler und später Professor in Leiden, befürwortet eine Or
ganisation der Altphilologie, die auch den Realien zu ihrem Rech
te verhilft. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als 1876 das Hoch
schulunterrichtsgesetz für die Altphilologie ein umfassenderes 
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und der europäischen Entwicklung der Sprach- und Literaturwis
senschaft angepassteres Studienprogramm vorsah, das als neue 
Pflicht- und Examenfächer Archäologie, Geschichte der Philosophie 
und Literaturgeschichte enthält. Abgeschafft wurde die akademische 
Propädeutik. 

In den Niederlanden bedeutet das Inkrafttreten dieses Hoch
schulunterrichtsgesetzes für die Geschichte der griechischen Philo
logie den Anfang einer neuen Periode; die neugewonnenen wissen
schaftlichen Erkenntnisse des Auslands konnten nun endlich auch 
dort fruchtbar werden, zumal die Сobetschiller, welche die Rich
tung des Studiums der griechischen Sprache und Literatur einst
weilen bestimmten, weniger einseitig als ihr Lehrmeister auf Text
kritik eingestellt waren. 

Aus alledem ergibt sich, dass in den Niederlanden das Studi
um des Griechischen fast während des ganzen neunzehnten Jahr
hunderts in keinerlei Beziehung zu der Altphilologie in Deutschland 
und in den übrigen Ländern Europas gestanden hat. Dennoch ist 
diese Periode durchaus als eine Blütezeit des Studiums der grie
chischen Sprache und Literatur in Holland anzusprechen. An allen 
Universitäten war das Interesse für Griechenland und die griechi
schen Autoren nach wie vor gross; Altphilologie war oft mit dem 
Studium des Griechischen gleichbedeutend, das sich unstreitig ei
ner weit grösseren Beliebtheit erfreute als das Lateinstudium. Man 
kann sogar in bezug auf die zweite Hälfte des Jahrhunderts von 
einer gewissen Vernachlässigung des Lateins reden. Nur das Am
sterdamer Athenäum zeigt ein anderes Bild. Unter D a v i d J a 
c o b van L e n n e p (1774-1853), der von 1799 bis 1839 aktiver 
Professor war, hat hier das Studium ein typisch althumanistisches 
Gepräge bewahrt. Van Lennep ist noch nicht so weit, dass er hin
sichtlich des klassischen Altertums einen kritischen Standpunkt 
vertritt. Für ihn hat das Ideal der "Imitatio" noch Gültigkeit. Die 
Autoren der Antike betrachtet er als vollendete Beispiele der Ele
ganz, denen man deshalb nacheifern soll. Dabei legt er den Haupt
akzent auf das Lateinstudium, obwohl er die griechische Sprache 
durchaus nicht vernachlässigt. Unter seinen Nachfolgern J. B o s 
s c h a (1797-1874) und J . Boot (1811-1901) jedoch gerät das 
Griechische völlig in den Hintergrund. Die Ursache dieser Sonde
rentwicklung liegt vor allem in der eigentümlichen Stellung des 
Amsterdamer Athenäums, das keine selbständige Anstalt für Hoch
schulunterricht war, sondern nur propädeutischen und geistbilden
den Allgemeinunterricht gab, wodurch sich hier das Klima weni
ger gut eignete für kritische, streng wissenschaftliche Forschung. 
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Die Femhaltung ausländischer Einflüsse durch die griechische 
Altphilologie in den Niederlanden während des neunzehnten Jahrhun
derts führte unter anderm dazu, dass der Anteil der niederländi
schen Gelehrten an der damaligen Entfaltung des Studiums des Grie
chischen nur gering ist. Als Leistungen von bleibendem Wert wä
ren unseres Erachtens nur drei zu nennen, nämlich Philosophorum 
Graecorum veterum praesertim qui ante Platonem floruerunt reli
quiae von S i m o n K a r s t e n , B a k e s Apsines- und Longinusedition 
und Van L i m b u r g B r o u w e r s Histoire de la Civilisation Mo
rale et Religieuse des Grecs. Das Buch von Karsten war der erste 
Versuch, auf wissenschaftlich gut fundierte Weise eine kommen
tierte Sammlung von Fragmenten der Vorsokratiker zustandezu
bringen. Van Limburg Brouwers Werk ist für immer denkwürdig 
als die erste Schrift grösseren Umfangs in den Niederlanden, die 
durch die Altertumswissenschaft angeregt wurde. Lberdies hat das 
Buch für die griechische Religionsgeschichte bahnbrechend gewirkt. 
Bake zuletzt verdanken wir die erste brauchbare Apsines- und 
Longinusedition. Daneben aber verdienen seine Auffassungen von 
der Sprache unsere Beachtung, weil sie für seine Zeit und das Mi
lieu, in dem sie entstanden, überraschend modern anmuten. 

Unter den niederländischen Gräzisten des neunzehnten Jahr
hunderts tritt zweifellos Cobet stärker hervor als jeder von den 
soeben genannten drei Gelehrten. Dennoch ist zu bezweifeln, ob 
sein umfangreiches kritisches Werk die Wissenschaft viel vor
wärts gebracht habe; gewiss enthält es zahllose vorzügliche Text-
emendationen, aber methodisch ist doch manches daran auszuset
zen. Bei seinen Verbesserungen war es Cobet nicht so sehr darum 
zu tun, einen möglichst zuverlässigen Text des Autors herzustellen, 
als vielmehr darum, die eigenen Einfälle niederzuschreiben. Aus
serdem lässt die moderne Wissenschaft die von ihm als Axiom 
angenommene Gesetzmässigkeit des Sprachgebrauchs, welche die 
Grundlage seiner Textkritik bildet, nicht länger gelten. Endlich 
hat der fragmentarische Charakter von Cobets Tätigkeit ihrem 
bleibenden Wert erheblich Abbruch getan. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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Schade v. Westrum,В. 295 
Schanz, M. 152 
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Sluiter 124 
Smallenburg 483 
Sokrates75,78,98-99,129,130,139, 

150,241,244,246-247,248,249, 
271,276,277,279,280,281,284, 
348,360,379,381,382,384,390, 
394,418,424,436,437,439,443-
444,490,494 

Soloon 84,258,387,394,418,437 
Sophokles 87,100,145,162,179,184, 

185,229,253,256,257,258,265, 
270,271,304,314,317,322,326, 
335,355,356,359,366-370,377, 
385,413,421,422,440,443,453 

Sophroon 248,259 
Seranos 225 
Sositheos 489 
Spengel 16,118 
Spenser 8 
Spielhagen 24 
Spenser 57 
Spohn 403,488 
van Staden,]. 347 
Stata 466 
Stallbaum 75,78 
Stanley 305 
Star Numan 293,339 
Steele 45 
Steen,Jan 193,416 
Stein 154 
Stephanos Our.) 349 
Stephanus, H. 298,340,488 
Stesichoros 115 
Stesimbrotos 475 
Stobaios 148,150,151,222,298 
Stobart 139 
Straboon 142,260 
Stratenus 237 
Stranie 138 
Strauss, D.Fr. 18,49 
Stuart,]. 388,469 
Stuart Mill 18 
Sturz 298 
Suetonius 211 
Suidas 112,145,149,163,201,431 
Sulzer 332 



542 

Surenhuys,W. 481 
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S T E L L I N G E N 

I 

Door H u i z i n g a wordt ten onrechte verondersteld, dat 
vóór het optreden van C. M. F r a n c k e n te Groningen 
geen afzonderlijke colleges voor studenten in de letteren 
werden gegeven. 
J . Hu i ζ i η g a , Verzamelde Werken Vili, H a a r 
l e m 1 9 5 1 , p . 2 5 0 . 

Π 

De opvatting van G e r a r d K n u v e l d e r , dat de histo
rische romans van P. v a n L i m b u r g B r o u w e r geen 
"klassieke" reactie vormen tegen de romantiek, is in 
strijd met de feiten. 
G . K n u v e l d e r . / f a n r i ò o e f e t o t de geschiedenis 
der Nederlandse Letterkunde III, ' s - H e r t o -
g e n b o s c h 1 У 5 9 2 , p . 2 6 1 . 

ΙΠ 

Door L a k k e wordt de invloed van het Duitse Neo-Huma-
nisme op P h . W. v a n Heu s de overschat. 
A . J . L a k k e , Ph.W.van Heusde (Î778/1S39), 
L e i d e n 1 9 U 8 , p a s s i m . 

IV 

In het eerste hoofdstuk van 'Two thunderclouds closing 
in conflict'^ geeft Β. Α. ν an P r o o s d i j een volslagen 
scheef beeld van de Nederlandse klassieke filologie in de 
negentiende eeuw. 
R . A . v a n P r o o s d i j , ' Tw ¿ thunderclouds clo
sing in conflict'. The meeting of Cobet and 
Madvig at the tercentenary of Leyden Uni
versity and its historical background, Lei

den 1954, p.7. 
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V 

H o r n e r o s Odyss. ξ 318 moet α ι θ ρ ο ς worden geihterpre-
teerd als "hit te" . 
Cf. O . B o u q u i a u x - S i m o n , "Sur le sens 
d ' (ΧΙ θ po ζ d a n s H o m): г e ('ξ 31 8 J , L ' A n t i q u i t é 
C l a s s i q u e 3 1 ( 1 9 6 2 ) , p . 2 5 - 3 4 . 

VI 

In Agamemnoon van A i s c h u l o s moet vs.7 gehandhaafd 
blijven. 

П 

L o n g o s Ш 14,5 leze men met E d m o n d s π ε ί θ ε ι 
δε Δάφν t ς. 
Daphni s and Chloe by Longus, with the English 
trans lat ion of George Thornle y. Revised and 
augmented by J . M . E d m o n d s , London-Cambridge 

1955 (Loeb C l a s s i c a l L i b r a r y ) . 

VIII 

De veronderstelling van R. M e r k e l b a c h , dat de 
Π ο ι μ ε ν ι κ ά van Longos op de eerste plaats een weer
spiegeling van de Dionusische mysteriën zouden zijn, be
rust op Onvoldoende gronden. 
R. M e r k e l b a c h , Roman und My s te r ium in der 
Antike, München -Ber l i n 1962, p . 192-224 . 

IX 

I n P e t r o n i u s 78,7 beschouwt K o n r a d MUl l e r "Qu i 
custodiebant regionem" zonder voldoende reden als een 
interpolatie. 
P e t r o n i i a r b i t r i 5 α t y r i с on - cum apparatu critico 
edidit K o n r a d M ü l l e r , München 1 9 6 1 , p .XLI . 
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χ 

I n A p u l e i u s Metamorphoses V 5,1 vertale men met 
Η. W a g e n v o o r t "ea nocte" door "eens op een nacht**. 
Η . W a g e n v o o r t , Apuleiana, Mnemosyne L ( 1 9 2 2 ) , 
p . 142. 

XI 

Bij de ontwikkeling van het nieuwgriekse (kretenzische) 
πρ ιγούλ ι ('zwelling onder aan de hals") uit προ-γοϋλα 
(< Lat. "gula". Ital. "gola" = "keel") neemt P a n k a l o s 
ten onrechte invloed aan van ,πρι (v). 
Γεωργίου 'Εμμαν. Πάγκαλου, Περί του γλωσσικού ιδιώ
ματος της Κρήτης τ.ΤΙΙ 'Εν Αθήναις 1961 p. 32U. 

XII 

De door Α. Α. Ρ. Janssen gegeven etymologie van γρ ικω 
uit (γ)εγρυκα (van γρύζω ) is weinig waarschijnlijk. 
Voorkeur verdient de traditionele verklaring : 
αγροικος > ά-γροικό^ > γροικω/γρικώ. 

Narratio Neograeca Apollonii Tyrii. Textus graecus 
prolegomenis conmentariisque et trans latione latina 
instructus. Specimen litterarium inaugurale quod ... 
. ... submit te t A n t o n i u s A r n o l d u s P e 

t r u s J a n s s e n , Grave 1954, p. 13U. 

хш 

Het studium generale zal niet zozeer door afzonderlijke 
colleges als wel vanuit de afzonderlijke specialismen 
moeten worden gerealiseerd. Met betrekking tot de klas
sieke letteren biedt hier een geschikt uitgangspunt de 
studie van de geschiedenis der klassieke filologie (cul
tuurhistorisch opgevat) en van de invloed der antieke be
schaving op latere tijden. Aan deze beide wetenschappen 
zal meer aandacht moeten worden besteed dan nu gebrui
kelijk is. 
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XIV 

Activering van talenten dient op de eerste plaats te geschie
den door een verbeterde school- en beroepskeuzevoorlich
ting. 

Stell ingen b i j D.C.A.J. Schouten, Het Grieks аал de Nederland

se Univers i te i ten in de Negentiende Eeuw. 






