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TER NA81DAGBTDIS 
VAN 

.J 0 B N BAR E. 

ilOOR 

R. C. B .... {HVIZEN V,iN DEN BRINK, 

Lid der Afdeeling Letterkunde *). 

Ik behoef uwe verontschuldiging, M. H., omdat ik de taak, 
welke ik thans op mij neem, kan geacht worden ontvreemd te 
hebben aan onzen Secretaris, die haar zooveel waardiger en be
ter zou hebben volbragt. Gelîeft echter, bid ik u, aan geene 

aanmatiging te denken; door een gezag, dat ik bijna het gezag 
van den overledene zelven zou kunnen noemen, werd mij die 
t.aak opgelegd. Het graf, waarin wij met diepe ontroering zijn 
overschot hadden zien nederdalen, was naauwelijks gesloten, of 
t\vee geleerden, welke aan BAKE als leerlingen en opvolgers het 

naaste stonden, CORE'!' en PLUYGERS,verlangdfln dat ik zijne 

herinnering in deze Akademie z~u vieren. Aan hun verlangen 
paal'dezich de wensch zijner naaste bloedverwanten, zijner doch

ter, die op mij, als op "zijnen weIligt meest geliefden discipel" 
beroep deed. Oordeelt of ik anders mogt handelen; maar over-

'l' 

weegt tevens hoeveel regt ik heb uwe toegevendheid in te 

roepen. 

Immers wanneer ik, die zoo oneindig veel, niet slechts voor 
de vorming mijner studiën, maar ook voor de leiding mijns le
vens, aan den ontslapene verpligt ben, aan mijngevool van 

*) Voorgedragen iu de Gewone Vergaderingen del' Afdeeling Letterkunde 
van 9 Mei en 13 Junij 1864. 
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dankbaarheid den teugel vierde, of u beschreef wat ik aan BAKE 

reeds nu gemist heb, sedert ik zijnen laatsten langen, klammen 
handdruk ontving, dan weet ik voorzeker dat velen uwer zou

den deelen in die uiting van mijne aandoening; en toch zoudt. 
ge het alleu teregt in mij berispen, dat ik deze p1aats mis
bruikte om liever aan de behoefte van mijn hart, dan aan 
hetgeen uwe belangstelling in onzen afgestorvene verwacht te 

voldoen. Elk persoonlijk gevoel moet hier op den achtergrond 
treden; en zelfs de warmte der erkentenis of de teederheid der 

vriendschap mag geen tint of trek geven aBn het beeld, waar
van het mij is, als of het origineel, waarschuwend of verma
nend, daar ginds nog v66r mij zit. Immers deze vergadering 
van Mei plag gewoonlijk dezelfde te zijn, waarin hij voor lan· 
geren tijd van ons afscheid plag te nemen om den zomer op 

het land door te brengen, daar te overpeinzen hetgeen de be
weging der wetenschap hem gedurende de wintermaanden had 
toegevoerd, zijn eigen arbeid te overzien, te toetsen en te 
regelen, zijne Sclwlwa h!Jpomnemata te schrijven, en de lectuur 
te genieten van dikwijls zoo algemeen bekende StanrJarrJ wor1cs, 
dat het ons bevreemden moest, dat BAK.I!: ze dan voor het 

eerst las. 
n Geene lofrede maar een beeld" zou B .. urn mij, dunkt mij, 

toegeroepen hebben; en een beeld van den man, zoo als hij 
zich door daden en geschruten op het gebied der wetenschap 

vertoond heeft, dat is wat gij van mij met regt verlangt. Voor 
hem, die tot het leveren van dat beeld geroepen is, mag het 
inderdaad een voordeel heeten, dat weilligegeleerdell met zooveel 
bewustheid van hun doen en laten hebben rekenschap gegeven, 
.of metzooveel zelfkennis het beginsel en het doel hunner stu

diën hebben omschreven, of het tafereel met zooveel openhartig
heid gemaald van den weg door hen naar dit doel ingeslagen 
en de omwegen door hen bewandeld, als dat door BAKE in 
zijne geschriften is gedaan. Zoo ik in eenig punt mij misschien 
eenige bevoegdheid boven anderen in het schetsen van BAKE'S 

beeld zou mogen toekennen, het zou zijn omdat het oog der 
vriendschap met geoefender blik, tusschen de regels van het ge
schrevene, de rimpels of den glimlach lezen kan, waarin een 
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schrijver, die, zoo als BAKE, meer te denken overliet, dan te 
zeggen plag, zijne teleurstellingen of zijne verwachtingen ver
raden heeft . 

• TORN BAKE was den laten September 1787 te Leiden gebo
ren. Zijn vader, HERMAN ADRIAAN, was daar heel· en verlos
kundige, en had zich ook door uitgegevene geschriften zoo veel 

naam verworven, dat hem de eer te beurt viel zoo wel Curator 
van het Gymnasium, als later van de Hoogeschool te worden. 
Zijne moeder was MARGARET MITCHELL, dochter van een En
geIsch predikant te Rotterdam; en deze betrekking mag te meer 

-vermeld worden, omdat BAKE tot het laatst zijns levens voor 

de Engelsche natie, hare instellingen, hare denkwijze, haren 
smaak en hare schrijvers eene voorliefde behouden heeft, die hij 
met de moedermelk ingezogen en die de moederlijke opleiding 
had bevestigd. Ofschoon aanvank-elijk tot de studie der regts
geleerdheid opgeleid, openbaarde zich reeds op de Latijnsche 
school zijne neiging tot de oude letteren, eene neiging, die, door 

het voortreffelijk onderwijs van den toenmaligen Conrector 
F. T. BOSSE ondersteund, eindelijk over de toekomstige loop
baan des leerlings besliste. "Ik heb twee soorten van leerlin
gen," schreef W Y'l'TENBACH later: "de eene vat eerst liefde voor 
fI de letteren op door mijn onderwijs; de andere brengt het mede; 

"gij, BARE, behoordet tot de laatste soort, en verscheent in mijne 
H lessen toegerust met eene grondige kennis van de beginselen 
"der klassieke talen, met een ontwikkeld gevoel voor de schoon
"heid der Ouden, met dien geest. van volharding, die de eigen

"schap is van alle uitstekende mannen. Van de natuur met 
" vlijt, gezond verstand en juist oordeel bedeeld, ging ti van 
"mijn onderwijs niets onopgemerkt voorbij, niets voor u ver
" loren; en den weg u hier gewezen hebt gij in uwe huisselijke 
"studiën door het lez6uvan Latijusche en Grieksche schrijvers 
11 voortgezet." *) Ik heb geen beter getuigenis voor het Akadetnie-

") Zie BAKE, p()$l{Jonii' R/lOdii reliquiat, p. 262. 
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leven van den student BAKE weten te vinden, dan dat des be~ 
roemden leeraars, die hem hartelijk lief had, en die welligt juist 
daarom de waarheid met minder zwier uitdrukte, dan waaraan 

zijne pen al te dikwijls gewoon was. 

WYTTENBACH - het is, geloof ik, noodig een oogenhlik de 
aandacht van den leerling op den leermeester af te leiden -
WYTl'ENBACH had, toen BAKE zijne lessen bezocht (1804-1810). 
de middaghoogte van zijnen roem bereikt, en W YTfENBAOH was 
praalziek, en had er behoefte aan als koning te tronen in het 

gebied der oude letteren. Van zijnen naasten mededinger ver
loste hem de noodlottige ramp, die Leiden trof; met Bn.uNcK 
was hij uiet op den besten voet; de voortreffelijke vruchten der 
school van WOLF en BU'l'I'MAJ.'N verwaardigde hij met zijne 
onverschilligheid. Zijn fraai en welklinkend Latijn, waarin hij 

alle onderwerpen van filologie en wijsbegeerte behandelde, was 
de staatsiemantel, dien hij in de BibliotMca critica voor het ver~ 
baasd Europa uitspreidde; zijne uitgave van PLUTAROHI MORA
LIA zijne kroon; BOISSONADE en DE STE Cn.OIX, de opvolgers 

van VILLOlRON, zijne berauten in eene taal, die door geheel 

Europa verstaan werd. Dat eene scbool, die door zooveel uiter
lijk vertoou schitterde, de eerzucht der leerlingen moest prik
kelen lag in den aard der zaak; maar W YrfENBACH bezat 
bovendien het talent zijue leerlingen te beheerschen, hen te doen 
deelen in zijne werkzaamheden en zelfs in de hartstogten, waar

mede hij zijne te.genstanders bestreed, en zoodoonde aan ieder 
hunner zijne plaats en zijn rang in zijn hof aan te wijzen. 
Zachter en fijngevoeliger naturen, zoo als VAN HEUSDE en BAKE, 
vonden zeker niet altoos genoegen in W YTl'ENBACH'S oorlogs
werk j en, het zij ter eere van dezen gezegd, hij had ze er niet 

minder lief om, mits zij zijne verearing voor de elegantie der 
Ouden deelden. Ik noemde VAN HEUSDE eu BAKE, omdat van 
deze beide uitstekendste leerlingen van W YTl'ENBACH de een 
voor den ander was, wat HEltODOTUS was voor THUCYDIDES. 
BUE heeft het in een zijner latere geschriften keurig uit

gedrukt, hoe hoog hij als aankomend student tegen VAN HEUSDE, 

die toen de Akademie nog niet verlaten had, opzag, met 11Oe
veel bewondering bij diens Specimen criticu'/1l in Platonem be-
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groette. Zoo BAKE bij die gelegenheid ontleed heeft waarom 
VAN HEUSDE de verwachtingen van WYTTENBACH en van hem
zeI ven moest teleurstellen door de rigting, welke hij volgde *), 
het is een deel onzer taak aan te w ijzen, waarom BAKE zelf 
eene andere ontwikkeling nemen moest, dan WYTTENBACH en 
VAN HEUSDE zich van hem hadden voorgesteld. 

Drie dissertatiën waren destijds de parels aan de kroon der 
school. Het Specimen criticurtt van VAN HEUSDE hebben wij 
reeds genoemd; het stond op zich zelf; dan de verhandeling 
van VAN LYNDEN over Panaetius; eindelijk die van BAKE over 
Posidonius van Rliodus, of liever van .t1pamea. Voor de eerste 
en de laatstgenoemde dissertatie had W YTTENBACH dezelfde on
derscheiding over. Hij begeleidde ze met eene epistola critica, 
opdat, zoo ats hij niet zonder ijdelheid beweerde, het werk zij
ner leerlingen, gesteund door zijn eigen gezag, te beter fortuin 
in de letterkundige wereld zou ontmoeten. Voor die over PA
NAETIUS was een aanbevelingsbrief niet noodig; de booze we
reld mompelde er dingen over, die even weinig tot eer waren 
van den promotor als van den gepromoveerden doctor; maar die 
het te begrijpelijker maken, dat WYTTENBACH voorzÏchzelven 
een onderzoek over POSIDONIUS wenschte, hetwelk zich aan den 
PANA ETlUS moest aansluiten. BAKE onderwierp zich aan de taak, 
te liever misschien, omdat POSlDONIUS de leermeester van den 
door bem reeds toen zoo hooggeschatten CICERO was geweest, en 
voltooide haar op eene wijze, die algemeene toejuiching oogstte. 
Gij vindt in den arbeid, waarmede BAKE na zesjarige studie 
van de Akademie afscheid nam, een schat van kennis en be
lezenheid, . een fijn vern uft, eene bewonderens waardige netheid en 
verbindingsgave, alle eigenschappen, die tot BAKE'S voortreffelîjk. 
heid hebben bijgedragen ; maar BAKE, dien wij gekend hebben, en 
dien wij zoeken, vindt gij er niet. Zoo als P ANAETIUS POSIDO

NHJS in zijn gevolg had, zoo voltooide BAKE de aangevangen 
taak door de uit.gave van CLEOMEDES KVKl/'KT;<{}EOJQla, welke 
in 1820 in het licht verscheen; want aan CLEOMEDES was een 

*) Zie .zline voortre1felijke toespraak over VAN HEUSDE na diens overlij
den. ScltOl. H."Ifpollm. T. lil, p.20,sqq. 
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aanzienlijk gedeelte van de fragmenten van POSIDONIUS ontleend; 
en bij het bewerken van dezen had BAKE opgemerkt hoeveel 
behoefte er aan een verbeterden tekst van ÛLEOMEDES bestond. 
BAKE herstelde dien vooral door een vlijtig en oordeelkundig 
vergelijken van de handschriften, welke vooral de Leidsche en 
Panjsche boekerijen hem opleverden. Grooten lof zwaaide des
tijds LETRONNE aan de nieuwe uitgave toe, doch liet niet on
opgemerkt dat de uitgever zich in het geheel niet bekommerd 
had om den leeftijd van den vrij onbeduidenden astronoom te 
bepalen *). Maar reeds in zijne voorrede aan J. M. KEMPER 
had BAK}) het gezegd: "Gij weet het, dat lieftalliger Muzen 
"dan die der Stoïcijnen mij bekooren; m~ ik had de last
"geving van W Y'fTENBACH op te volgen, wiens roepstem ik na 
"zijnen dood even heilig blijf eerbiedigen, als toen hij nog 
N leefde." 

Ik heb een sprong vooruit gedaan in het leven van BAKE, 
omdat de uitgave van den CLEOMEDES nog het werk i!;l van den 
gehoorzamen leerling van W Y'l"rENBACH. Gij verlangt dat ik u 
BAKE voorstelIe als deII zelfstandigen schepper van zijn eigen 
werkkring. 

Nadat BAKE in 1810, na de verdediging van eenige juridi
sche theses, hoofdzakelijk echter van letterkundigen inhoud, tot 
doctor in de regten was bevorderd, dacht hij er aan, zich te 
Amsterdam als advokaat neder te zetten en zich daar inzonder
heid op de handelspraktijk toe te leggen; maar eer dat voor
nemen tot uitvoering kwam, werd hem een eigenaardige werk
kring aan de Latijnsche school te Leiden aangewezen. Zijn 
vorige leermeester BoSSE bekleedde daar toen het rectoraat, en 
BAKE werd hem als Conrector toegevoegd. Niet lang intusschen 
na de herstelling der Hoogeschool bleek het, dat de litterarische 
faculteit daar dringend versterking behoefde. W YTTEN BACH en 
'l'OLLIUS waren beiden bejaard; TOLLIUil, ofschoon hij nog aan 
het onderwijs deel nam, had in 1815 het emeritaat verkregen; 
WYTrF..NBAOH had voor een goed deel bet gebruik van het ge
zicht verloren. De keuze voor den buitengewonen leerstoel in 

") In het Journal des Savant .. van 1821, blo 707, vlgg. 



- 8 -

( 113 ) 

de letteren viel op BAKE; en toen in 1817 ook WYTTENBACH 

den zeventigjarigen leeftijd had bereikt, werd er aan alle zijden 
naar een opvolger omgezien, in staat om den last van zooveel 
roem waardiglijk op te houden. VAN LENnp en VAN HEUSDE, 

HEEREN en CREUZER werden gepolst en beproefd. Te vergeefs! 
BAKE schijnt, ondanks het hem opgedragen extraordiuariaat te veel 
schuchterheid gehad te hebben om op den voorgrond te drin
gen en aller aandacht op zich te vestigen; al het gezag van 
KEMPER was er noodig, eer te zijnen voordeele over den open
staanden leerstoel beslist werd. Hoe weinig destijds de kern 
van den voortrefl'elijken man zelfs door onze kundigste manneIl" 
werd gewaardeerd, blijkt uit den brief van FUCK aan VAN 

LENNEF; van de benoeming van BORGER en BAU; sprekende 

schreef hij: 11 Er zal daarop misschien wel wat te zeggen zijn; 
1/ maar REPELAER en DE GEElt betuigen dat er niets anders op 
"zit, en dat de voormelde keuze de eenig mogelijke is." *) 

Ik gevoel het., beter dan ik het zeggen kan, wat FABCK 

moest doen aarzelen. Uit de studeercel in de beweging des 
werkelijken levens verplaatst in dagen, die voor den voorouder
lijken roem in de letterkunde eene duistere toekomst voorspel
den, moest de jeugdige Hoogleeraar zich rekenschap geven van 
de rigting, welke hij tot dusverre gevolgd had, en de roeping, 
waaraan hij moest voldoen. 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 toetsing 
rijp worden. In die worsteling om, door zichzelven te begrijpen, 
die zelfstandigheid te verkrijgen, welke hij, toen hij in 1857 
zijn hooglee.raarsambt nederlegde, als zijn grootsten triomf be

schouwde: "Irnparem esse gravissimo muneri Academico docto-

11 rem, quitotus alienus esset, - suum esse- oportere, domo 
fI afl'erre quae expromeret,non mutuo sumere" -; in die wor
steling moest het hem zuur vallen, wat loutere pronk of over
levering was te schiften van die degelijke kern, welker ont

wikkeling hij als heiligen pligt beschouwde. Van dat wordings-

.. ) Zie Brieven van A. R. FALCK, Ie uitg. blo 23l. 

J44RBOJilK 1865. 8 
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proces zal ik zoo straks een gedeelte trachten te ontsluijeren; 
thans zij het genoeg te zeggen, dat uit de or&tie, waarmede 
:BAKE den buitellgewonen leerstoel had aanvaard, geenszins 
bleek dat de levenwekkende gisting toL stand was gekomen; en 
dat F ALCK in die oratie Qlet eenÎg regt niets meer dan een 
flaauwen naklank uit de school van VVY'ITENBACH had kunnen 
opmerken. 

De oratie had de verdiensten der voornaamste tragid, inzon
derheid van EURlPIDFlS, tot Qnderwerp. Zij begon met beschou. 
wingen over den invloed Van de poëzy der Grieken op hunne 
godsdienst, zeden en kunsten; beschouwingen, welke reeds sedert 
den dood van HEYNE en HERDER aan de orde van den dag 
waren, en door W YTl'ENBACH in bevalliger Latijn opgekleed. 
Moet het ons, nu wij BAU uit lateren tijd beter kennen, niet 
bevreemden, zelfs in den toenmaligen kring zijner denkbeelden, 
hem te hooren klagen over den tumor en de ampullae van ÀESCHY. 

LUS, alsof ruwheid en overdrijving van uitdrukking niet natuur
lijk en noodzakelijk moesten aankleven aan de poëzy des mede
strijders in dien heerlijkelI, maar tochOOor, zooveel bijgel<lof 
benevelden Persiscben oorlog, waardoor zich Athene tot die 
staatkundige, aesthetische onafha.nkelijkheid ontwikkelde, eerst in 
de dagen van PERICLES bereikt? Moet het ons niet bevreemden 
BAKE bijna den palm der overwinning te zien reiken aan Eu
RIPIDES, juist om al hetgeen wij in dezen verfoeijen, zijne po
ging om het tooneel een school te maken voor de hovennatuur
kunde van ÀNAXAGORAS en de staatswijsheid van SOCRATES, om 
diens rhetorische breedsprakigheid en kinderachtig jagt maken 
op beklijvende kernspreuken. Twee jaren later ell BAKE betrad 
den gewonen leerstoel met eene redevoering over de roeping 
van den grammaticus om de geleerdheid en den smaak der 
Ouden ongeschonden te bewaren. In die twee jaren tusschen 
die beide oraties hoeveel verschil I en zoo F ALCK de laatste 
heeft geleze/l, hoezeer zal over de gedane keuze zijn hart zijn 
gerustgesteld, en zullen zijne bezwaren zij 11 opgelost ! 

Kan die ommekeer eene vrucht der ondervinding zijn ge
weest van het nog geen twee jaren bekleedde extraordinariaat ? 
Vergunt mij daaraan te twijfelen; maar veeleer te meeneJl dat 
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de eerste redevoering van BAKT<; tot een tijdvak behoorde, waarin 
wel de grondt.rekken van het ideatll, dat hem voor den geest 
zweefde, bijeengezameld waren; maar waarin de vaste gestalte 
nog aan zijn beeld ontbrak Ik veroorloof mij eenige vragen 0 p 
te teekenen, welke bij hem gedurende den tijd zijner vorilling 
moesten opri,jzen, ondanks al den eerbied, dien hi,i W YTTENBACH 
toedroe~. Kon hij het blijven billijken, dat deze de nieuwel'e 
geleerdheid niet gesteund en gevoed wilde zien dool' de studie 
der Ouden, lDaar beheerscht? Moest bij hem, hoe weinig hij 
anders ook met de eigentlijk gezegde wijsbegeerte op had, geeJl 
twijfel oprijzen of WYTTENBACH wél deed de vragen, die zich 
op dat gebied, volgens een natuurlijken gang van ontwikkeling, 
opdrongen, te willen beslissen naar aanleiding van de geschie 
denÏs van de st.elsels der Ouden, en het Oiceroniaansche Latij n 
te misbruiken om tegenstanders te beleedigen zoo als VAN HE
:HERT, KiNKER en DEl MAN ? Moet hem, die in zijn hart zijn 
vaderland vurig lief had, niet. dikwUIs de opgetrokken wellk
braauw gehinderd hebben, waarmede de burger van Bern neder
zag 'Op hetgeen bij 'OnS nationaal wasP Wanneer ik hem mij 
voorstel met zijnen tijdgenoot en boezemvriend LUZAC hunne 
studiën, misschien de dissertatie van dezen de Quinto Horten
sio oratore, bespreken de, zal dan de uaam en nagedachtenis van 
l~. C, V ALCKENAER niet ter sprake 'zijn gekomen, welke VOOl' 
de familie der LUZACS heilig was? Moest h ij niet in de Lee
tiones Attieae van WYTTENBACH's ergsten vijand, JOHANNES 
LUZAC, eene v'Oortzetting herkennen van den weg, d'Oor diens 
vo'Ortreffelijkenschoonvader in zijne beroemde Diatribe ingesla
gen? Mij heeft hij wel eens verhaald hoe hem de Wl'ok ergerde, 
waarmede W Y'fTENBACH van zijn eigen hoistede het buitengoed 
van LUZAC bespiedde; en als hij zag hoe WYTTENBACll met 
kwalijk verborgen ijverzucht den naam van V ALCKENA!<;R 'Op 
den achtergrond stelde voor dit'n van zijnen leermeester RUHN
KI'NlUS, moest dan niet bij BAKE twijfeling oprijzen of die af
stand, die V ALCKENAER van LUZAC seheidde, wel z'Ooveel gr0'Oter 
was dan die tusschen W YTTENBACH en RUHNKFJNIUS bestond, 
wiens uitgave van TIMAFlUS en wiens diepe studie van PHIt.O 
IUDAEus voorzeker voor de kennis van PLATO iets grooters en 

8* 
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heters had heoogd, dan W YTrENBACH lil zijnen te veel geprezen 
PHUDO had verwezenlijkt? 

Dit zijn gissingen, waarmede ik misschien BAU'S zachte be
scheidenheid zou beleedigd hebben, indien hij mij thans nooren 
kon; wat zeker is, en op zijn eigen getuigenis steunt, is dit. 
Door NAPOLEON'S terugkomst van Elba uit Parijs verjaagd zocht 
de beroemde DOBRt;E eene schuilplaats te Leiden. Als of rondom 
hem de wereld niet in rep en roer ware geweest, wijdde deze 

geleerde zich geheel aan het onderzoek der Leidsche HSS, vooral 
lIlet het oog op eene voorgenomene uitgave van DEMOSTHENES. 
Even viijtig verkwikte hij zich aan de nagelatene aanteekenin
gen van V ALCKENUR, en BAKE stond hem bij die onderzoe-

. kingen bij; hem, die, volgens BAKE'S zedige uitdrukking, reeds 

ondervinding en naauwkeurige kennis bezat van die wehmschap, 

voor welke hij zelf nog slechts van liefde brandde. DORREE sprak 
met buitengewone vaardigheid Franseh, had vele landen bereisd, 
cn deelde aan BAKE de kennis mede van vele zaken, waarnaar 
deze dorstte, zonder dat hij dien dorst lesschen kou aau het 
onderwij!:1 van WYTrENBACH gedurende diens ouden dag. Een 

jaar later kwam de destijds nog beroemder THOMAS GAISFORD, 
een bewonderaar van V ALOKENAER even als DoBREE, maar die 
zich op dat oogenblik inzonderheid op den door hem sedert 
uitgegeven SUl DAS toelegde. Van toen af sloot BAKE met dezen 
een nimmer afgebrokell vriendschap. Was reeds DoR REE een leer
ling van den grooten PORSON, in het geheim van diens weten

schap werd hij eerst door GAISFORD ingewijd. " Van hem," schreef 
hij meL buitengewone warmte van uitdrukking, 11 leerde ik hare 
11 voortreffelijkheid kennen, gesteund als zij is door de fijnste 
H kennis van de denkwijze en de iaal der Grieken; wie bij den 

H aanblik van zooveel schoons zijn bloed niet voelt jagen, of 
"zijn vernuft niet tot buitengewone inspanning geprikkeld, val! 
"hem durf ik zeggen dat hij onder den ban eener onherstel. 
tI bare verlamming besloten ligt." 

Kennelijk was de gulden vrucht van die levenservaring en 
van die zelfstudie lledergelegd in de zilveren schaal der in
treê-redevoering van 1817. In een Latijn, dat reeds toen den 
keurigen stijl aankondigde, waarin BAKE later zou schrijven, 
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werd uiteengezet hoe onvolledig de kennis was der Grieksche 
oudheid, zoo als zij tot ons was gekomen; echter volledig ge

noeg om te bewijzen hoe de overeenstemming tU88chen denkeIl 
en zijn, handelen en spreken in geen volkomener vorm uitge
drukt was dan bij de Atheners; hoe het de eerste pIjgt van 
den grammaticus (hij verstond daaronder wat men ook criticus 
of philologus noemde) was dit door een oordeelkundige uit
legging aan te toon en ; maar hoeveel omvang van kennis en 
van lectuur, vooral hoeveel fijn en geoefend oordeel er noodig 
was om die Grieksche oudheid, welke als een gebroken en ver
ontreinigd beeld voor ons lag, tot hare oorspronkelijke eenheid 
en zuiverheid te herstellen. "De grammaticus, dien ik op het 
"oog heb," schreef h~j, " moet een goed man zijn, van een schran
"der oordeel, vol hartelijke liefde voor de fraaije letterkunde, 

"met een vernuft gekneed door hooren, lezen en schrijven. Met 
"die voorregten toegerust zal hij, hoe hoog ik mijne eischen 
"ook gesteld heb, den lof van bewaarder en uitbreider zijner 
"wetenschap niet met vele moeite najagen, maar gemakkelijk 

"behalen; want de natuur heeft hem daartoe door hare g"dven 
"bestemd, de wetenschap met hare hulpmiddelen toegerust." 

Nog eene plaats moet ik afschrijven, omdat zij ons later zal 
van dienst zijn: /f In meest alle andere zaken," sprak BAKE, 

u waarin wij vorm en inhoud hebben gade te slaan, zullen wij 

u den laatsten boven den eersten de voorkeur geven; er zijn 
11 weinige, die ons in twijfel brengen op welk van beide wij 
"meer zullen letten; maar ik beweer dat bij de studie der 
fI oude letteren de vorm zoozeer de bovenhand heeft, dat ik niet 
11 weet waarom wij, wauneer deze is weggenomen, die weten

"schap op zoo hoogen prijs zullen schatten als tot nog toe het 

"geval was" V indt gij, M. H., met mij in deze woorden niet 
den afscheidsbrief, welken de thans zelfstandige BAKE aan de 
overlevering, waaronder h~j groot gehragt was, toezond? 

Heeft BAKE zelf dat ideaal van den grammaticus, waarvan 
de trekkeu zeker meer aan VALCKENAER en RUHNKENIUS, dan 

aan zijn eigen leermeester ontleend waren, verwezenlijkt, of in 
anderen verwezenlijkt gezien? Ik geloof dat BAKE zelf op de 
eerste' vraag zou geantwoord hebben: Neen; op de tweede: dat 
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hij het een oogenblik gedaeht, en langen tijd geloofd heeft, 
toen CoBET de banier der voorouderlijke filologie aan de 

Leidsche Hooge8chool olllhoog hief. Maar ik geloof evenzeer da.t 
hij zou verklaard hebben dat, zoo noch hij zelf, noch iemand 

zijner leerlingen aan al de eischen door hem gesteld in aHe 
opzigten hebben beantwoord, door al zijne leerlingen ge'6l\llien
lijk (ik durf niet zeggen: zijne school) bijna dat ideaal was be
reikt, dat hij voor zich zelven ontworpen had. 

Ik moet daarmede overgaan tot den ilJvloed, welken BAK!!: 

als Hoogleeraar op zijne leerlingen heeft geoefend. 

Gij allen hebt BAKE gekend, en weet wat hem in den weg 
8tond: hetgeen DEMOSTHENES en CICERO het hoogste hllbbëll 

genoemd in een openbaar spreker, de actio. Van nature had 

BAKI<: eene beschroomdheid, die hem zelfs op het toppunt van 

. zijn roem, bij hetgellot van een algemeen erkend gezag, niet 
heeft verlaten; eene schuchterheid, die hem liever deed hooren 
dan "preken, en hem terughield zijn gevoelen te zeggen, voor 
h\Î dat van anderen ten einde toe had vernomen. Hij stotterde 
niet; maar hij haperde bij \roorden en zinsneden, als woog hij 

die op zijne lippen of zij zijne gedachten en zijne gewaarwor
dillg wel naauwkenrig en volledig uitdrukten. Bij woelige stu
dentenballken zijn dergelijke zwakheden geene aanbeveling. Ik 
weet dat BAKFJ bij herhaling het propaedeutisch onderwijs in 

het Grieksch en Latijn aan de Hoogeschool als groudslag del' 

verdere st.udiën heeft aangeprezeu; maar wat ik hem meermalen 
bij zij 11 leven gevraagd heb zou ik hem nog willen vragen: 
1/ Wat verwacht gij, volgens uw eigen inzigt, van de vorming der 
1/ knapen, die gij vóór u op de banken ziet verschijnen. Zij zitten 

11 daar belleht met de vooroordeelen van kwalijk onderwijs, .of half 

"bedorven door getruffeercle lectuur. Zij moeten, veroorloof mij 

"de uitdrukking, gekamd en gewasscheu worden, eer men tot 
"verschoollen en aankleeden mag overgaan; eene wanhopige taak, 
"waarmede twee jaren meestal verloren gaan, eu waarvoor uwe 
11 eigeue kiesohheid terugJeinst." Ik weet niet alles meer, wat BAU] 

antwoordde; maar ik weet dat hij de jaarlijksche baan afliep, 

welke de wet van het Hooger Onderwijs hem voorsohreef; ik 
wee!' dal hij, volgens de oude overlevering, lIlet HOME.lWS .be· 
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gon, van wiell, als van een eeuwigdurende bron, de mond des 
dichters besproeid wordt, en die 

quid sit pulcrum, quid turpe, quid uWe, quid non, 
plenius ac melius Chrysippo et Crantore dicit; 

en toch erkende hij dat niemand de verhevenheid (divinitas 
noemde hij het) beseffen kon, tenzij hij de mode der eeuw uit
getogen had, en als het ware zelf oud geworden was. Ik geloof 
dat er op die banken velen hebben gezeten, die later voortreffe
lijke kanselredenaars, en getrouwe pleitbezorgers geworden zijn; 
maar ik geloof dat zij 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. 

Maar er waren er, nevens die talrijke schaar, enkele weinigen, 
die eenigell smaak voor de oude letteren van huis of van de 
Latijllsche scholen medebragten, of die het onderwijs in dat vak 
tot hUll beroep dachten te kiezen. Ook deze stuitten wel eens 
op hetgeen BAKE meermalen zijne iwfantia heeft genoemd. Ik 
zelf herinner mij den indruk, dien zijne lessen maakten op mij, 
die tot dusverre aan de levendige voordragt van den welspre
kenden DAVID JACOBUS VAN LENNEP, mijnen onvergetelijken 
leermeester, gewend was. Gelukkig dat BAKE de afwezigen niet 
opteekende, mits hij wist dat zij in zijnen geest werkzaam ble
ven. Want BAKE - het zij te zijner eer gezegd - heeft 
nimmer de studiën zijner litteratoren pogen te beheerschen, of 
daarover den meester ,gespeeld. Deze gevoelden zich tot hem 
aanget.rokken deels door zijne zuivere Latiniteit" waarvan de 
kern te zoeter smaakte, naarmate de schors den proever weleens 
weêrstand bood; deels door menige fijne opmerking, die hem bij 
het behandelen der auteurs ontglipte, en waarvan de verrassende 
oorspronkelijkheid zelfs in den uitvoerigsteIl commentator niet 
werd terug gevonden; deels door den roep, die omtrent BAKE 

van hoogst beroemde Rmbtgenooten uitging, en dien hij door 
zijne schriften staafde; deels door die onvermengde goedheid 
van hart, die in zij 11 onderwijs doorstraalde, en zijnen leerlingen 
het onbepaaldst, vertrouwen niet, afdwong, maar aftooverde. Ge
lukkig dan wie, na zekeren beproevil1gstijd - want BAKE wierp 
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ook zijnerzijds zijn vertrouwen niet weg - tot zijne studeer
kamer werd toegelaten, hem daar ver~lag deed van zijne studiën, 

en nu en dan teregtwijzillgen, maar meestal aanmoediging van 

hem ontving. Of was het niet de beste aanmoediging, als de 

leermeester aan den leerling mededeelde wat hij zelf geleden, 
gedacht en bewerkt had, of zich voorgenomen had te bewerken. 

Voor BAKE is de Akademische loopbaan een loopbaan van 

rozen en lauwren geweest. Moesten de beginselen, bij zijne 

aanvaarding van het gewoon hoogleeraarsambt door bern ver

kondigd, hem de gunst van alle weldenkenden verwerven, de 
invloed van zijn onderwijs werd geregtvaardigd door een uitge
zocht tal van voortreffelijke leerlingen, en gestaafd door proef

schriften, die blijvende waarde hebben behouden. Ik wil ze u 

noemen, die allen tot den eersten tijd behooren van BAKE'S 

leeraarsambt: VAN DE WJINPERSSE, ELINK STERK, VAN WESTRIK, 

RAU en, den voortreffelijksten van allen, GROEN VAN PRINSTERER. 

Heeft BAKE met de hand eens meesters in hunne studiën en 

hunnen arbeid ingegrepen? ik geloof toen zoo min als later i 

maar hij zal overgroote weelderigheid belmoeid, en door milde 

teregtwijzillg verholpen hebben wat vérkeerd of gewaagd was. 

Maar het noemen van GROEN en de gedachte aan diens voor
treffelijke Pro8opograjJltia Platonica brengt mij van zelf tot 
een ander tijdvak van BAKE'S leeraarsambt. Al was de verdien

stelijke man nog lid van deze ver~adering. geene kieschheid 

zou mij verhinderen van den indruk te getuigen, welken COBET'S 

bekroonde prijsverhandeling, de Pro8opographia Xenophontea. des
tijds op mij en mijne medestudenten, maar niet minder op den 
leermeester zei ven maakte. Zooveel kritische takt deed ver

moeden dat de grammaticus, dien BAK1~ gedroomd had, thans 

gevonden was. Ik herinner mij hoe bij, op dat oogenblik sukke

lend, opleefde bij die vrucht der Leidsche school. Laat ik er 
bijvoegen dat in die voortreffelijke prijsverhandeling de fijne 

kennis van het Attische Grieksehop eene onovertroffen wijze 

dienstbaar gemaakt was aan de opheldering van duistere zin

sneden, toelichting van gewoonten en omstandigheden vanperso

ncn, die BAKt; moesten doen gelooven dat, met, zijn grammatisch 

ideaal, ook de realistische toepasselijkheid daarvan gevonden was. 
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Realistische toepasselijkheid - ik gebruik daar een woord, 
dat BAKE zelf met een glimlach zou bejegend, en welligt ge

gispt zou hebben, zoolang ik niet uitgelegd had dat ik niet 
dat grove realisme bedoelde, dat hij als den grootsten vijand der 
klas~ieke studie verafschuwde. Tot hetgeen ik bedoel had hij zelf 
den weg gebaand. Dikw\jls door zijne omgeving en levensom
standigheden buiten den kring zijner stille studiën geroepen, 
kon aan BAKE minder dan aan iemand de vraag vreemd blijven, 

wat dan eigentlijk die wetenschappen, welke hij van den leer
stoel verkondigde, tot het heil van het algemeen, tot de verwach· 
tingen van de toekomst bijdroegen, en welke plaats zij moesten 
innemen in dien omvang van wetenschappen, welker beoefening 
voor het thans levende geslacht onmisbaar was? Hij heeft die 
vragen beantwoord in de redevoering de ltumanitati8 laude, 
waarmede hij in 1829 het rectoraat nederlegde, en die ik tot 
de voortreffel ijkste gedenkstukken van BAKE'S Latijnschen stijl 
meen te moeten rekenen. Slechts de tijd, waaraan ik gebonden 
ben, weêrhoudt mij u enkele proeven uit dit meesterstuk mede te 
deelen. Geheel in overeenstemming Illet het merkwaardig advies, 

dat hij, juist omstreeks denzelfden tijd, op uitnoodiging der 'Com
missil1 voor het Hooger Onderwijs, uitbragt, toonde BAKE allen 
eerbied voor de eischen der tegenwoordige beschaving en de be
hoeften van onzen tijd. Meent echter niet dat hij daarom het 

Sparta zijner wetenschap heeft opgegeven; maar wat hij met 
zwakkere overtuiging in 1817 had aangednid of voorgevoeld, 
stond thans helder voor zijn bewustzijn. Mag ik met mijne woor
den uitdrukken, wat mijn leermeester toen en sedert meermalen 
heeft uitgedrukt, het zou, dunkt mij, dit zijn: zoolang het de 
toetssteen is van alle kenni& en vooruitgang, dat de vorm met 

den inhoud overeellstemme; zoolang het de eisch is van alle be
schaving, dat de gedachte lIaaf buiten trede in zuivere en schoone 
taal; zoolang het de natuurwr,t van alle ontwikkeling is, dat 
woord en zin niet slechts elkander vertegenwoordigen, maar 
elkander wijzigen, ondersteunen en kuischen; wolang moet er 

!laar een zigtbaar en tastbaar voorbeeld rondgezien worden, waarin 
dcnkellJ leveu ell spreken elkander zoodanig doordringen. dat 
al wat goeJ is iu ollze llatuur daarbij berust. Zoodanig v.oor-
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beeld bestaat er in bet beste tijdperk der Griekschc oudheid; en 
het is de roeping van den filoloog, dat hij, om dit aanande
ren te doen blijken, een leven van inspanning, van onafgebro
ken studie aan dit schoone onderwerp te koste legge. Voor 
hem zij die oefening leven; maar hij houdt het er niet voor, 
dat al dat schoone in eeu enkelen !Ochrijver of een enkel tijd
vak aanschouwelijk kan gemaakt worden; uit de studie van de 
beste schrijvers in het beste tijdvak moet een niet bereikt ideaal 
van schoonheid en waarheid opgaan, waarnaar wij ons oordeel 
over die schrijvers en die toestanden zelve inrigten. Dit alleen 
is den menschelijken geest waardig; geene blinde bewondering, 
geene belagchelijke en ontijdige navolging zelfs van het voor
trefft'lijkste. Van de Ouden - vergunt mij dat ik hier een trek 
bijvoege, aan eene latere Hollandsche redevoering van BAKE, 

over de Welsprelcendkeid, ontleend - moet evenzeer geleerd 
worden hoe zij zich uitdrukten, als hoe wij in het Hollandsch 
moeten spreken; en de Attische redenaars moeten oIlze leer
meesters in denken en spreken blijven, niet zoo zeer om hUllne 
redevoeringen na te bootsen, als ook om aan eeu vrieud eeu 
vertrouwelijken brief te leeren stellen. 

Zulk eelle onhekrompene denkwijze, waarmede ook BAKE's 

meening over het gebruik der nieuwe talen bij heL behande
len van wetenschappelijke onderwerpen op den A.kademischen 

leerstoel nRauW zamenhing. gaf in der tijd aan velen aanstoot; 
maar de meerderheid onzer geleerden werd voorzeker verzoend 
door den heiligen eerbied, welken BAKE aan hunne studiën en 
het onderwerp van hun vak met een eerlijk hart toedroeg. Er 
waren anderen, die zich er aan ergerden. dat BAKE nog te veel 
gewigt aan de oude letteren hechtte, en, met terugzetting del" 
nieuwere beschaving, hare voortreffelijkheid te breed uitmat. Het 
was in de dagen van den verwarden strijd tusschen klassicisme 
en romantisme, en BAKE'S boezemvrienu GI<lEL teekende, in de 
voorrede van zijn Ge8prek op den Dracltetifels, met levendige 
juistheid, hoeveel walging aan BAKI<l de vruchten der laatste 
school inboezemden. Ten opzigte der nieuwere letterkunde was 
RAKE veelal een !wmo unius lióri; lang en met grondig ua
denken las hij de schrijvers zijner keuze; van de }.lugelschen 
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b. v. hunne redenaars: RURKt<: cn GRATTAN; van de Ji'ransehen 

P AUL LOUIS COURIER ; om de overigen te leeren kennen had 

hij geen haast; en zijner kennismaking met Duitsehers schonk 

hij een onbepaald uitstel, omdat. volgens zijne meening, bij hen 
het minst de gedachte zich tot die zuiverheid van uitdrukking 
had gekristalliseerd, \\'elke aan zijn ideaal beantwoordde. Wie 
7.3} ontkennen dat BAKE eenzijdig was? maar die hem weinig 

kendeu, hinderde dit exclusivismus te si erker, omdat zij in hem 

(len bit~en bestrijder hunner rigting en den censor hunner ver
lustigingen zagen. Men deed BAKE zelfs het onregt om hem 
niet den minsten zin voor poëzy toe te kennen, ook omdat hij 
de dichters niet bij voorkeur behandelde; schoon ik u door 

eene enkele plaats uit zijne straks genoemde oratie zou kunnen 

bewijzen dat hij ook met hart en hoofd dichter was. Het ro

mant.ismus, ofschoon BAKE daarin een nieu wen zondvloed van 
wanlimaak en onbeschaafdheid te gemoet zag, ging zijn gang, en 
behaalde zijne triomfen, en bereikte zijne slachtoffers ook op de 

Leidsche Akademie, ook onder de meegtbelovellde kweekelingen. 

Hoeveel leerlingen daardoor ook van den ernst der door hem 
geliefkoosde studiën mogen zijn afgetrokken, BAKE zal het later 
erkend hebben, en voorzeker heeft hij het dikwijls met zijn 
vriend GEgL besproken, dat dit verschijnsel niet eene voorbij

gailude nabootsing van vreemden was, maar een der teekens van 

een zelfstandig ontwakend levelI in de jongere school, dat, toen 

de eerste roes van overprikkeling was uitgedampt, voor de va
derlandsche taal en zelfs voor de vaderlandsche wetenschap heil
zaam is gebleken. 

Zelfstandigheid, de deugd om in gedachten en woorden zijn 

eigen gelaat tn vertoonen, niet het masker van anderen te dra

gen, dat, was voor RAKE zalven het hoogste; dat werd door zijne 
leerlingen uit zijne lessen geput; dat werd door hem in hen 
aangemoedigd, al ware het ook niet verkregen langs den weg, 
dien hij zelf had afgebakend. Gij allen, die met mij het voor

regt hadt zijne lessen te hoorenen zijne vriendschap te genieten, 

zult het llJet mij erkennen, dat hij nooit op uwe studiên dwang 
heeft uitgeoefend, maar steeds met belangstelling, zoo ver zij 11 

stap het toeliet, uwe vlugt beeft gevolgd. Dit bedoelde ik, wau-
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Deer ik zeide dat BAKE misschien in geen enkelen lee~ling het 
ideaal zijner vorming heeft verwezenlijkt geûen, maar dat op 
allen iets van zijnen geest is overgegaan, zood at zijne school, 
indien ik dit minder gepaste woord mag gebruiken, omdat ik 
geen beter weet te vinden, het beeld geworden is van zijne 
Akademische werkzaamheid. Sommigen hebben als staatslieden 
in 's Lands vergaderingen uitgeblonken, anderen als pleitbezor
gers, anderen als kanselredenaars; sommigen hebben in Akade
demisch of Gymnasiaal onderwijs hunnen werkkring gevonden; 
de studie der Oostersche of Germaansche talen, der natuur, der 
geschiedenis is door anderen bij voorkeur beoefend geworden, 
ofschoon zij als litteratoren ex professo zijne lessen hadden bij
gewoond; maar mi ts zij slechis zelfstandigheid geleerd hadden, 
en den zin behouden voor het ware, schoone, goede, was het 

hem onverschillig, wat zij van die lessen hadden vergeten. Hun 
arbeid, hun streven, hunne ontwikkeling sloeg hij met liefde 
gade, en van die zijde stond de meest beroemde zijner leerlin
gen, GROEN VAN PRINSTl!;RtR, hem even na als uw nederige 
dienaar. Met genoegen herdenk ik den dag, toen in 1855 zijne 

oud-leerlingen zich vereenigd hadden om den gevierden leer
meester een geschenk aan te bieden ter herdenking aan het 
veertigjarig door hem bekleed hoogleeraarsambt. Het was een 
groote kring, waarin beroemde namen schitterden; GROEN voerde 

voor allen het woord met even veel waardigheid als gevoel. 
BAKE was geroerd door het Aanschouwen van zoo velen, voor 
wie hij ten zegen was geweest; was geroerd door de welspre
kende toespraak. Tranen verdrongen zich in de oogen van den 
anders zoo kalmen man. en hij kon slechts oenige woorden van 
dank stamelen, daaronder deze: H Ik weet dat, wat gij zijt én 
H wat gij weet, gij het niet van mij geleerd hebt j maar dit ge
n tuigenis durf ik mij zelven geven: dat ik niemand uwer iets 
"slechts heb .onderwezen." Twee jaren later had hij den zeven
tigjarigen leeftijd bereikt. en legde hij zijn ambt neder, eenvou
dig en zonder praal. Het was de gewone les, waarmede hi 
zijnen cursus over de oratio pro MARCELLO en zijn eigen loop 
baan als Hoogleeraarbesloot; hij ontleedde nog eenige slordig 
heden of ~a15che sieradell,dic het onmogelijk maken, dat di. 



- 20 -

( 125 ) 

redevoering- door CICERO is gehouden; en toen de laatste zin 
snede! 1I Gratias ago ut omnibus me rebus non conservato solum, 
u sed etiam orllato, cumulus accesserit:" op zich zelveIl toepassende, 
zeide hij zijnen leerlingen en zUnen ambtgenooten vaarwel. Nog 
eens herhaalde hij dat twee zaken zijn hoogste streven waren 
geweest: het eene door onafgebroken studie en aanhoudende in
spanning zelf te weten, wat hij geroepen was anderen te onder
wijzen j het andere zich zelf in zijne oorspronkelijkheid en zoo 

als hij was voor te doen Ik wil door mijne vertaling niets 
ontnemeJl aan de bescheidenheid, waarmede de geëerde man zich 
uitdrukte: 11 Me sustentat recordatio vitae in hoc munere Aca

" demico, llisi laudabiliter actae, sed tamen ita ut non prorsus me 
If poeniteat" Zoo reeds dit getuigenÎl::, als voor den Hemel afge
legd, den waardigen spreker met zich zei ven bevredigen moest, 
nog verheffender was wat hij aan de toegevloeide schaar zijner 
hooggeleerde ambtgenooten, waaronder hij zoo vele eigene leer
lingen onderscheiden kon, rondziende zeggen mogt: f! Kon Cr

f! CERO" -- dit waren zijne woorden - "toen hij zijn Consulaat 
"nederlegtle, onder de toejuiching des volks zweren dat het 
11 Gemeenebest door zijn toedoen alleen was behouden, dan weet 
"ik dat gij allen het mij met luide goedkeuring zult nazeggen, 
"indien ik van dit leergestoelte aftredende verzeker dat de 
"Leidsche Hoogeschool behouden zal blijven, zoo lang haar 
N zulke leeraars tot sieraad verstrekken." Nog eer BAKE was 

afgetreden, vatte COBET het woord: ti Er zijn grijsaards", zeide 
hij, "die alleen het verledene prijzen, voor hunne belangen en 
11 hunne studiën alleenlijk zin hebben, en wat daar buiten ligt 

fl versmaden, opkomende beroemdheid bij het jongere geslacht 

"met woorden verkleinen, of met onverschilligheid voorbijzien, 
"inzonderheid indien er nieuwe wegen voor de wetenschap ge
ti opend, nieuwe onderwerpen van studie bewerkt worden, of 
"eene nieuwe methode den boventoon verkrijgt. Niets van dit 
"alles hebt gij gedaan. Wat nieuw en ongehoord of met on-

"verdiende onverschilligheid bejegend was, hebt gij, wanneer 
11 gij het voor het Vaderland en de Leidsche Hoogeschool nut
"tig en vrucht.baar achttet, voorgestaan en ondersteund en aan 
"den dag gebragt, metzooveel ijver, dat het ons dikwijls is 
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11 toegeschenen alsof gij liever en vuriger den arbeid eeus an· 
11 deren wildet voorthelpen, dan de gaven van uw eigen geest 
11 ten toon spreiden. Gij hebt onze ontluikende vermaardheid 
"gekoesterd en aangewakkerd eu wereldkundig gemaakt, en het 
" was veelal uw toedoen, dat wij in deze betrekking werden ge
N plaatst, waarin wij voor de letteren en deze Hoogeschool nut-
11 tig konden zijn." 

Ware woorden, die beter dan de mijne uitdrukken door wel
ken band RAKE aan zijne leerlingen verbonden was, en den lIlan 
ten volle waardig zijn, die zeer door daden het schoone woord 
hOOft bevet>tigd, dat hij niet lang geleden in deze Akademie uit
sprak: n Zoo er eene' pieteit van den leerling jegens den leer-
11 meester gevorderd wordt., evenzeer bell ik overtuigd dat er eeue 
11 pieteit moet zijn van den leermeester ten op7.igte van 7.ijnell 
11 discipel." 

Ik eindigde mijne vorige toespraak met II BAKl'; in herinne
ring te brengen zoo als hij voor zijne leerlingen leeraar was; 

eene taak rest mij, IJ RAKE te !'chetseu als den vertegeuwoordiger 
van zijne weteuschap; «",ene taak voorzeker boven mijne krach
ten en mijne bevoegdheid, ware het niet dat BAU in zijne tal

rijke geschriften de bou wsto1fen had nedergelegd om zijne le
vensbeschrijving als geleerde bijeen te brengen. Vau elken stap, 
(lien hijdeerl, heeft hij als het ware rekenschap gegeven, va.n elke 
wijziging in zijne rigting aanteekening gehouden, en het nim
mer verbloemd, wanneer eene vroegere meeniug voor ecne be
tere overtuiging had plaa.ts gemaakt; tot dat hij dat scherp 
geteekend wetenschappelijk karakter had verkregen, die hoogte 
van zelfstandigheid had bereikt, waarop wij hem op het laatst 
zagen staan, en waarop hij voor zich zelven tot op de ure des 
doods vern.ere ontwikkeling mogelijk bleef achten. Voor mij,die 
met het oog op deze toespraak 's mans werken in de laatste 
dagen.met aandacht heb doorloopell, is de gulden spreuk vall 

den Atheenschen wetgever, 
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nergens iu zoo helder lieM gesteld als in die getuigenissen, 

welke Rui.!<; omtrent zich ze1ven heeft afgl;llegd. 

En waarlijk was hei er BAKE niet om te doen, dat iemand 

daarin na zijn verscheiden de stof tot zijne lofrede zoeken zou; 
een hooger, eeu heiliger begimel dreef hem daartoe. Voor nie
mand was de wetenschap, was zijne wetenschap heiliger dan voor 

BAKE; hij duizelde voor haren omvang, hij deinsde terug voor 

hare eischen; maar die wilsbeschikking, w~lke hem eenmaal het 

spoor der oude let.teren had ingedreven, had hem tevens tot een 
duren pligt gemaakt aan rlie eischell der wetenschap zijn leven 
ten offer te brengen; de wetenschap jJ! nooit voor hem een mid

del ter bereiking van eer en aanzien g.ell'eest; zoo die hem ten 

deele gevallen zijn, het i8 geweest omdat hij nederig, beschei

den en op zijne plaats in hare dienst heeft gearbeid. Zijllever
klaringen omtrent zich zeI ven waren de biecht, die hij voor zich 
aan de wetenschap deed, en waarvan hij zijne vrijspraak en ver
antwoording wachtte. 

Naast de taak om de studerende jongelingschap te vormen 

begreep BAKE dat een andere en zwaarder taak op de schouders 

van den Hoogleeraar der oude letteren was medergelegd. Het 
was waardiglijk aen last te torschen van den roem door HEM
STERHUIS, VALCKgNAKR, RUHNKl>NIUS en WYTTI!:..l'iBAlCH voor de 

Leidsr.he Hoogeschool verworven. Eelle omstandigheid uit de 

eerste jaren van zijn hoogleeraarsambt moest hem op eene bijna 
ontmoedigende wijze doen gevoelen hoeveel er aan die taak vast 
was. Aan den ouden, maar nog wakkeren MEINARDUS Tym;MAN 
werd de taak opgedragen de verzamelingen van ScALIGER, van 

VOSSIUS, van PERIZONIUS, en de ana der drie beroemde ma.n

nen, welke ik straks noemde, te onderzoeken, te schiften en in 

orde te brengen BAKE werd uitgenoodigd den grijsaard daarbij 
~e hulp te staan. Het aanschouwellvan zoo veel wetenschap, se· 
dart meer dan twee eeu wen bije.engehragt, moest aan de eene 

zijde den moed des nog geen dertigjarigen Hoogleeraars ter Ile

der drukken; \lan de andere zijde - zijne eeJ:z.ucht prikkelenP 
Neen, mijne Heeren leerzucht kwam bij BAKE allee]], in het ge
v.olg van het betrachten van zijnpligt; en ik, die sedert meer 
dan 25 jaren in zijn bijzonder vert.rouwen deelde, heh zelden 
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iemand aangetroffen, bij wien die hartstogt zich zoo weinig ver

moeden liet, en slechts dan doorschemerde, wanneer zijn fijn ge

voel zich door een onbillijkeIl aanval, of zelfs door eene on· 

voorbedachte veronachtzaming gekrenkt achtte. Wat ik zeggen 
wilde is dit: in BAKE was nevens vastheid van wil, waardoor 
hij het eenmaal voorgenomen doel nooit uit het oog verloor, 

tevens eene groote taaiheid van wil, waardoor hij geduld wist 

te nemen, en zelfs langs een langeren omweg te bereiken wat 

hij door zijn pligt zich voorgeschreveu vond. De ontsluiting 
van zoo vele schatten van kennis zal, naast het ontmoedigende 
van den omvang, hem de bede hebben ingeboezemd om een lang 

leven. ten einde den stand der Leidsche wetenschap waardiglijk 

te vertegenwoordigen - en de Hemel heeft die bede verhoord. 

In die verzamelingen, waar BAKI<; een zijner eerste werkzaam
heden vond, is een onmetelijke schat van onderzoek bijeellge
bragt; maar het geheel is bezield door den adem van eeu vrijen 
geest. De SCALIGERS, de PERIZONIlJSSEN, de drie onsterfelijke 

diadochen waren geene angstige letterknechten, goolle correctors, 
maar herscheppers van de schriften der Ouden; en wij mogen 
onderstellen dat BAKE van toen af het beste deel gekozen Ilt'eft. 
Al is het hem wel eens verweten geworden, dat hij bij zijne 
conjecturaal-kritiek het wre, 8er.:a wat al te ruim in praktijk 
bragt, en dikwijls te ligtzinuig over palaeografische noodzakelijk

heden oordeelde; een deel van dat gebrek mogt misschien aan 

de voorbeelden, die hem toegevoerd waren. geweten worden. 
Van de andere zijde echter had hij daar veel geleerd,dat hij 
wel niet dadelijk aan deu man bragt, maar in zijne latere schrif

ten, in de Bibtiotkeca critica nova, in de Scltotica hypomnemata 
enz. bekend maakte, wanneer een opgeworpen vraag of het ver

schijnen van een boek daartoe aanleiding gaven. Vandaar 
dat die oefening van BAK E'S geest eenigzins in het duister ligt; 
maar een voorbeeld ben ik u schuldig, hoe eene gedachte, daar 

opgevat, allengs gerijpt, eindelijk aan het licht gekomen is. 

Het gold de beroemde ontdekking door RUHNKENIUS gedaan van 

het fragment TiX'JI'Yj ~'YjTO(!lX", van I..IONOINUS te midden van 
het gelijknamige boek van ApSINES. Welke bewijzen er voor 
die ontdekking, toen reeds vó6r vijftig jaren gedaan, bestonden, 



- 24 -

( 129 ) 

wáár LONGINUS te midden van ApSINES aanving, en welke vol

gens RUHNKENIUS de grenzen waren van het fragment, was een 

raadsel zoo ingewikkeld, dat WYTTENBACH alleen het scheen te 

kunnen, maar niet te willen oplossen, en dat zelfs de beroemde 
F. A. WOLF op eene ongepaste wijze met de geheele ontdek
king den spot had gedreven. Van toen af gevoelde zich BAKE 

vooral door eerbied voor RUHNKENIUS tot dat onderzoek geprik

keld; en de prikkel moest wel verlevendigd worden door de 

geschriften van SEGUIER en SPENGEL over hetzelfde onderwerp, 
maar vooral toen de winderige W ALZ de ongewasschen handen 
aan den tekst van ApSINES had geslagen, zonder den raad en 

de teregtwijzingen van zijnen schranderen en geleerden vriend 

FzNCKH af te wachten. Het atax(!oY almnáy, dat hij reeds 

tot motto zijner &holica k!lPomnemata had gekozen, was toen 
voor BnE gekomen. N adat hij nog van alle zijden lezingen 
der handschriften bijeellgebragt had, gaf hij eerst in 1849 zijne 

ApSINJS et LONGINI Rhetorica in het licht, welke de eer onder

vond < voor rekening der Oxfordsche Akademie te worden ter 

perse gelegd. Wij hebben aan die uitgave een uitstekenden 

tekst te danken; en met eene bewonderenswaardige kritische 

scherpzinnigheid heeft BAKE gezift wat aan ApSINES, wat aan 

LONGINUS, wat aan derden toebehoorde. Gij verwach t van an

deren dan mij een oordeel over de oplossing door BAD gege

ven, thans te moeijelijker, sedert een steunpunt, waarvan zich 

zQOwel RUHNKENlUS als BAD bedienden, ontvallen js. Ik be

doel de vergelijking met het boek n6(!i vl/Iovg, waarvan, vol

gens de nieuwste meelling, LONGIN"US niet de schrijver, en welks 

auteur, zoo als BAKE zelf in deze Afdeeling u heeft voorgehou

den, nog te zoeken is. Ware die zekerheid vroeger ontstaan, 

welligt ware het nog langer doorBAKE teruggehouden, even als 

hij zijne in de voorrede toegezegde uitgaven van de rhetorell 

lbJNANDlilR en HERMOGENES niet heeft tot stand geb ragt Jam

mer voorzeker. W ALZ is nu overleden j maar het ware wensche

lijk geweest. dat BAKE allen onbevoegden uitgevers der Ouden, 

in diens persoon, met de hem eigenaardige scherpzinnigheid 

tevens en elegantie van uitdrukking, de les had gelezen. 

Maar zelfs die vastheid en volharding van wil, dat besef van 

J AARBOllK 1865. 9 
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pligt, hetwelk wij zoo straks in BAKE prezen, zou zijn moed 

niet hebben staande gehouden om te worden hetgeen hij was, de 
vertegenwoordiger en stamhouder der Leidsche filologische weten
schap, indien niet andere omstandighedenbuiteh hem zijne 
krachten en zijne voornemens hadden ondersteund. Ik weet u 
niet le zeggen in hoeverre de beroemde BORGER als ambtgenoot 
zich aan BAKE'S rigting heeft aangesloten, ja zelfs niet in hoe
verre BORGElt op clen leerstoel der filologie den lof heeft ge
handhaafd, welken hij op ecn ander gebied had geoogst. Ik heb 
BAKE zeer weinig van BORGER, maar daarentegen met veel meer 
ophef van BORGER'S mededinger op den kansel, van VAN DER 
PALM booren spreken. Het valt echter niet te ontkennen, dat 

de naa!lte omgeving, onder welke BAKE optrad, veel alzins ach-
. teliswaardige, maar toch afgeleefde geleerdheid vertoonde, en dat 

BAKB'S streven zelf behoefte moest hebben aan de ondersteu
ning en medewerking van even jeugdige tijdgenooten, weten

schappelijk en ijverig als hij. Onze beroemde HOFMAN PEERL

KAMP verving den vroeg gestorven BORGER, en allengs werden 
de leerstoelen in de faculteit der Letteren ingenomen door man· 
nen als REmTENS en HAMAKER. Eenen man heb ik inzonder
heid te noemen, wiens vriendschap met BAD: een spreekwoord 
was geworden, op wiens graf BAKE de laatste woorden uitsprak, 
welke hij in het openbaar heeft gevoerd, nadat helaas 1 een al 
te vroegtijdige ouderdom den geest diens mans beneveld en 
zelfs zijn gemoed verdoofd had voor die uitstortingen der 
vri.endschap, welke eenmaal tot de behoeften van zijn hart had
den behoord. Gij gevoelt dat ik van onzen onvergetelijken 
JACOBUS GEEl. spreek. Die beide karakters vulden' elkander aan; 
de bewegelijke levendigheid van GEEL verhaastte den ietwat 
langzamen ,en gelijkmatigen stap van Rum; de rimpel, welke, 
zoo lang ik mij herinner, in het voorhoofd van den eellen ge
groefd was, werd ontplooid door den gullen humor van genen. 
GEEL verstoutte r.1ich in de studie van oudere en nieuwere dich. 
ters en waagde zich zelven op het gebied der poëzy, waarvoor 
BAKE' wel geen weêrzin, maar toch zekere bedeesdheid gevoelde. 
GEEL'S ontvangst was hartelijk,vrolijk, sympathetisch, en hij was 
dikwijls voor het beter gedeelte der studenten de I-#UJ'l'qo1f€Jç;, 
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om mij van de Xenophontische uitdrukking te bedienen, die 
heil tot de ernstiger studie der filologie en de kennismaking 
met BAKE inleidde, wiens kort eu karig woord door velen, ten 
onregte, als stroefheid werd beschouwd. Jaren achtereen veree
nigde elkeen in zijne gedachten BAKE en GEEL, zdb als ieder 
hen te Leiden, of zelfs op reizen buitenslands steeds naast en 
nevens elkander zag. In duizellde briefjes werd door beiden 
dit vertrouwelijk verkeer uitgedrukt, waarmede de een den an
der raad gaf of raad vroeg, eu zijne gewaarwordingen, versch als 
zij door het lezen van een boek, of van een tijdschriftsartikel 
of door eeu onverwachte verschijning op het gebied der weten
schap waren opgerezen, aau den· vriend mededeelde. Maar ook 
in geschriften, voor de lezing van het geleerde publiek bestemd, 
zijn door beiden die hartelijke gevoelens van onderlinge vriend
schap bewaard gebleven, en wie herinnert zich niet de voorrede, 
waarmede GEEL zijn Gesprek op den lJrac/z.enfelB en zijn lJio 
CHRYSOSTOMUs aan B.~KE, en deze het eerste deel zijner 8c/zolica 
Itypomnemata aan GEEL toewijdde. 

DDch ik wil niet uitweiden over deze vel'~!ChijJlselen van het 
intieme leven dier beide mannen. Ik heb gemeend eene zoo 
uitstekende vriendschap, welke op BAKE'S leven zoo veel invloed 
heeft gehad, nietonvel'meld te mogen laten op het oogenblik 

dat ik over dat Jevenspreek; maar hier is de melding dier 
bijzonderheid te meer op hare plaats, omdat die vriendschap tie 
aanleiding werd tot een onderneming, waardoor de Nederland
sche filologie de boei jen eener schijnbare slaapzucht aiSchudde, 
en hare eigenaardige plaats hernam te midden van de bedrij. 
vigheid en de woelingen in den vreemde. BU:E heeft het in 
zijne voorrede voor de &:Itolica "'ypomnematazelf gezegd, dat 
een der eerste vruchten van zijn omgang met GEEL het plan 
was van de uitgave der Bililiot/i,ecq. critica nova. Schoon hij 
daarbij als beider doel opgaf zelf te .reeren door het onderzoe
ken van de ontdekkingen van anderen, en zijn eigen vernuft 
en vlijt te wetten in den kamp van verdiensten met vreemden, 
die opvatting getuigt va.n BAKE'S bescheidenheid en humaniteit. 
De voorrede van het eerste deel der Bibliotlteca luiddescher
per ; en zoo ik al hier en daar eene enkele zinsnede VanBAK$ 

9* 
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meen te herkennen, de hand van PEERLKAMP en GEEL is er 
stellig zigtbaar. Men was het moede, dat bet BuitcJlland het 
er voor hield, alsof met den dood van WUTrENBACH de Hol
landsche filologie van haar meesterschap afstand had gedaan; 
meII was ~t moede, dat vooral Duitsche geleerden - waarom 
moet ik hier den naam van den achtenswaardigen GOTTFRIED 
HERMANN noemen! - zich te buiten gingen aan uitdrukkin~ 

gen als deze: "inepte RUHNKENIUS", en "imperite VALOKENAE
RIUS," Kortom, achter de Bióliotll,eca critica notJa verschool 
zich dezelfde prikkel, die later BAKE tot het uitgeven van zijn 
ApSINES, en GEEL tot dat van de Plweniuae van EURlPlDES dreef. 
De naam van het werk herinnerde aan dat van den steeds be

roemden meester; maar de inhoud was over het geheel vrij van 

partijdigheid in het toededen van lof en blaam; en de weel
derige breedsprakigheid van vertoogen en uitweidingen, waarin 
WIJTTENBAOH meer zijn gemakkelijkheid in het Latijn schrijven 
ten toon spreidde, dan aan de levensvragen der filologie hare 

oplossing gaf, die weelderige breedsprakigheid ontbrak over het 
geheel. Eindelijk het toegeven aan de eischen des tijds om 
uit den ondernomen arbeid het gebruik van nieuwere talen niet 
uit te sluiten, wanneer de on derwerpen van het onderzoek daarin 
vollediger en nuttiger konden worden besproken, zou voorzeker 

het afgrijzen van WUTTENBACH hebben opgewekt. Met de ijve
rige deelneming van vernuften als PEERLKAJlP, HAJlAKER en 
THORBECKE ging men op den man en op de zaak af; en ter
wijl men zich buitenslands ergerde aan den moedigen en tieren 
toon hier aangeslagen, stond BAKE misschien zelf verbaasd over 

de rigting, welke hij met anderen zoo krachtig had ingeslagen, 

zoodat hij het noodig rekende de genomen vlugt tegen de be
schuldiging van neologie en neoterismusk.rachtiglijk te verde
digen. Behalve dat de Bibliotll,eca critica 'lWVa de hoeijen 
slaakte, waarin anders BAKE'S bescheidenheid zich al te ligt 
zou hebben laten gevangen houden, had de onderneming op 

alle medewerkers dien gunstigen invloed, dat zij elk hunner het 
veld aanwees, waarop zjj voortaan, zoo uit eigen aandrift,als 
aanvaarde verpligting, zouden gedwongen worden te arbeiden: 
PEEll.LKAllP de Romeinsche dichters; GEEl, de HistOl'Îa llttera-
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ria m het algemeen; BAKE de Grieksche antiquiteiten en 
CroERo. 

Ik noemde daar voor BAD twee vakken van stndie, die 
schijnhaar ver genoeg van elkander liggen, maar toch in BA
KE'S voorstelling tot één gebied behooren. Ik veroorloof mij 
het raadsel nog grooter te maken, door op een verschijnsel in 
B.urn's studiën opmerkzaam te maken, dat op eene ongeloofe
lijke wijze van de algemeene gewoonte afwijkt: dit namelijk, dat 
men zeggen kan dat hij de Grieksche Oratoren meer om den 
inhoud, en de Latijnsche om den vorm heeft bearbeid. De weg 
om dit raadsel te verklaren is, geloof ik, geene andere dan 
deze: CrOERO hield BAKE'S geest geheel gehoeid; in hem be
wonderde hij den schepper der Latijnsche elegantie, de volko
menste eenheid van vorm, gedachten, karakter en omstandighe
den; en schoon BAKE'S vrije en van alle navolging afkeerige 
geest, zoo als ik in het begin dezer voordragt u dien trachtte 
te schetsen, zich zeI ven aan die kluisters van onbepaalde be
wondering zocht te ontwringen, de poging daartoe, b.v. in zijne 
redevoering over de juiate waal'deeri'llf/ van CICERO'S welapl'e
kendh,eid gedaan, was zoo bescheiden uitgevallen, dat de scherp
zinnige BERNHARDY daardoor misleid werd, en tot BAKE'S eigene 
verhazing aan hem de vraag rigtte, wat hij dan toch gezegd 
had ter verkleining van CICERO'S welsprekendheid? Minder om 
aan dat vernuft der Oudheid, hetwelk hem beheerschte, te ont
snappen, dan om het te verklaren, werd de studie der Gtiek
sche Oratoren eene gehiedende noodzakelijkheid; en vond BAKE, 

bij dat onderzoek, de toiletdoos van IsocRATEs, waarvan het al 
te vlijtig gebruik van oudsher aan zijnen CIOlilRO was verweten, 
te weinig geurig, bij de andere redenaars, misschien zelfs bij 
DEMOSTBENE$, vond hij geene bevrediging voor hetgeen karak
termatig was in zijnen eerbied voor CICERO. Zeggen wij het met 
BAKE'S eigen woorden: q Het is bekend, wat bij de Atheners de 
"toestand, de regel van hun openhaar en huisselijk leven was: 
"geen onderscheid van geslacht. weinig van rijkdom en van ver
" mogen; alles stond aan de willekeur der menigte, die geen orde 
11 verstOnd, en alleen wist te onderscheiden wat doorgaans met 
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11 haar luim, en nu en dan met het Staatsbelang strookte; en daar 
11 de hoogste eerambten voor de eerzucht en de vermetelhèid van 
"den geringsten burger openstonden, voerden anen eene spraak, 
11 eene rede, en werd hetgeen er gezegd moest worden niet naar 
q den smaak van eenige weinigen geregeld, maar naarhetge'en 
u de menigte begrijpen en gevoelen kon. Hier heerschte derhalve, 
11 te midden van de grootste kunst der rede, eene boersche en 
fI krasse en bijna woeste vrijheid van uitdrukking, daar niemand 
" zich om de voorschriften van zedigheid en beleefdheid bekreunde, 
q maar er over regt en belang alleenlijk waar of valsch werd ge
f! redetwist. Men sprak er voor de Regtbank even als in de Volks
u vergadering, in de Volksvergadering even als in den Raad; overal 
"heerschte dezelfde kortbondigheid zonder waardigheid, dezelfrle 
"vrijheid zonder den minsten eerbied voor den rang der toehoor
fI ders. Het zou niet moeijelijk zijn aan te \'rijzen, hoe veel vor
f! men der rede den Attischen redenaars, om die wet van vrijheid 
"en gelijkheid, onbekend zijn gebleven; maar gebeele redevoerin
"gen zouden wij voet voor voet te volgen hebben om de trek
f! ken van dat gelaat te venarnelen, waarvan de schildering met 
t' woorden onmogelijk is." 

Inderdaad bet is eene karrikatuur, die BAKE daarteekende, en 
eelle karrikatuur, die ik, hoe meesterlijk ook ontworpen, niet 
gaarne vo.or mijne verantwoording zou nemen. Ik heb u slechts 
willen aanwijzen wat uit den aard der zaak de studie van eI
ken Attischen redenaar om en uit hem zelven voor BAKE min
der aanlokkelijk maakte. Wel lteefthij herhaaldelijk in zijne 
Seltolica h!pomttemata plaatsen van DEMOSTHENES, IsocRATEs, 

ANDOCIOES en vooral van LYSIAS toegelicht of door coujecturen 
trachten te herstellen, maar ik geloof dat BUE zelf zou toege
ven dat die uitleggingen en gissingen minder schittere!l door 
diep indringen in den geest des redenaars, of door veelomvat· 
tt'llde kennis van het algemeene spraakgebruik zijner t\idgenoo
teIl, dat, volgens BAKE's onderstelling, vooral in aanmerking had 
moet.en komen, dan door de scherpzinnigheid des uitleggers, en 
Ilat, wal. onderscheidene gissingen betreft, daarop toepasselijk is 
hetgecllBAKE zelf sêhreef: "In coniectura neri potest ut ipsum 
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11 illud, quod quis excogitaverit legitimaeque lectioni substitui 

11 velit, falsum aut ineptum sit, dubitatio autem, cui iIla de
N bebatur, et mendi demonstratio verissima." 

Naast den vorm en boven den vorm der Attische redenaars 
stond bij BAKE a1zoo hun inhoud; en waar hij op het wissel
vallig spel der Atheensche democratie stuitte, krenkte dit zoo 
zeer zijne burgerlijke overtuiging en staatkundige begrippen, dat 

hij, als een goed anatoom, juist die verschijnselen om hare wan
staltigheid een bijzonder onderzoek waardig achtte. BOEOKH 

stond aan het hoofd der geleerden in het Atheensche Staatswe
zen, naast hem SCHOEMANN, WESTERMANN, K. F. HERMANN en 
de voormalige Grieksche Minister RANGABÉ. Van hunne wer
ken, vooral van BOEClrn's Staatahaushaltung en zijn OorpUli 
inscriptionum maakte BAKE eene ijverige studie, vooral om het
geen, waarin hij dacht dat zij hadden gedwaald, teregt te bren
gen, misschien ook wel om de groote ingenomenheid met de 
Atheensche democratie te temperen. Dat hij op dit terrein ve
le feilen van SCHOEMANN en ook van BOECKH gelukkiglijk aan

gewezen en verbeterd heeft, al bragt het hem met beiden nu 
en dan in eene minder aangename woordenwisseling, zou ik ge
rustelijk durven beweren; en ik acht het te minder noodig met 
u al hetgene hij in zijne Sc/wtiea h?JJlomnemata of in de >lA_ 
7:a;na der M'fte11l0811'ne over de Atheensche regtsvordering, over 
de belastingpligtigheid, over de wetsveranderingen, over de ~Q~ 
IUf.MXDia en w{)vva heeft geschrevell, omdat gij u allen nog 
herinnert hoe meestal in deze vergadering gelijksoortige onder
werpen de stof hebben geleverd voor BAKE'S mededeelingen. 

Uit het eerste jaar dezer hernieuwde instelling dagteekent zijne 
bijdrage over de inscriptie uit het 8de jaar der 866 Olympiade, 
waarin hij, door eene gelukkige tusschenvoeging van drie woor
den, den rQa##a7:ws; van RANGAB:É, en het door BOEOKH ge
ïmproviseerde collegie van 30 rekenmeesters gelukkiglijk ver

wees 11 unde redire negant quemquam." Aan deze bijdrage sloot 
zich weldra eene andere aan over de inscriptie betreffende de 
teruggave der tempelgelden, waarin hij, althans volgens mijne 
meelling, eene stellige tekstverbetering, door de verandering van 
Î.or"rn(;)p in ';.OrtD#brv, voorsloeg, eu e('lltJ waarschijnlijke, door 
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de verandering van ,1}'TfJ(JarT8~ in Ê~ETá(Ja'lln~. Geheel in 
zijnen geest was eindelijk eene zijner laatste bijdragen 0'/J6r ket 
AttÏ8cne Staatarellt, waarin hij beweerde dat alleen te dien op
zigte zekerheid kon worden verkregen door de innige kennis 
van het geheele zamenstel der Atheensche wetgeving, gesteund 
up logische redenering en gevolgtrekking, en getoetst aan de 
als echt erkende opschriften, omdat de Atheensche redenaars of 

zelve hunne wetten niet kenden, of moedwillig hun geloovig 
publiek voorlogen, en hetgeen wij van hunne werken bezitten 
kennelijk opgevuld is met psephismata. die nimmer hehben be
sta.all, maar aan den vindingrijken, ofschoon niet altoos schran
deren geest van latere interpolatoren hunnen oorsprong dank 

weten. 
Ik keer tot BAKE'S studie over CICERO terug, om wiens wil 

!.'f'lIigermate .(leze gansche uitweiding werd ondernomen. Wan
lJ1lC1' RAKE het eerst aan de opzettelijke bewerking van CICERO 

de LCflilJU8 de hand geslagen heeft weet ik u op het oogen
blik niet te zeggen, wel dat hij het bij de voorrede zijner &11,0-

lica h!Jpomnemata, in het begin van 1837 geschreven, eene 11 diu 
11 promissa sed longe intermissa commentatio" noemde, welke hij 
toen weder opnam. ORELLI, MADVIGJ ZUMPT, BEIER (om van 
MOSER en CREUZER'S vereenigden arbeid, waarover RAKE reeds 

in de Bibliotheca critica een ongunstig oordeel geveld had, 
niet te ~preken) hadden onderwijl de schatten hunner kennis 
en van hun vernuft over den door BAKE geliefkoosdenschrij
ver uitgestort; en toch was het duidelijk, dat RAKE zich steeds 
twee commenlatoren meer uitsluitend als voorbeelden en leer
meestel's gekozen had: MURETUS en ERNESTI. In hen vond hij 

wat hij voor zich zelven zocht: een zoo innig doordringen in 
den geest en vorm van CICERO, dat zij als het ware diens af
druksel en beeld in hunne eigene studiënomdro~en. Eene 
opmerking, die hij steeds door eigene herhaalde lezing van CI

CERO bevestigd gevonden had, was deze : dat CICERO een nova
teur in de taal en den stijl der. Romeinen was geweest; dat hij 
het geheim gevonden had die, door eigenaardige beoefening 
der Grieksche voorbeelden, tot een smijdiger en handzamer 
werkluig ÎlJ de handen van schrijvers en redenaars t,e maken 
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dan zij ooit geweest was; maar dat dit geheim in den geest 

van CICERO besloten was gebleven, zood aL eene gelijke studie 

der Grieken bij HORTENSIUS, bij CA LVUS, bij BRUTUS zelven niet 
de gelijke vruchten als bij CICERO had gedragen; dat zelfs de 
innovatiën van CWERO bij de ouderwetsche Romeinen weêrzin, 
bij de schoolgeleerden - zoo verre men dit woord van de his

torieschrijvers en redenaars, die CICERO'S tijdgenooten waren, ge

bruiken mag - jaloezy hadden opgewekt, ofschoon de toejuichin
gen des volks CICERO verzekeren moesten dat hij de ware uit
drukking gevonden had voor de gedachte van den tijd. Deze ge
dachte werd allereerst uiteengezet in BAKE'S bekende disputatio 

de tempera'lula admiratione eloquentiae Tultianae, maar, zoo als ik 

zeide, op zoo duistere wijze, dat BERNHARDY niet begrijpen kon wat 

BAKE nog iu CICERO berispen kon. Bet was dan ook, erken 
ik, moeijelijk; want zijn brief aan ZUMPT, die in 1842 volgde, 
was eelle verdediging van CICERO in alle rigtingen, waarbij hij 

misschien slechts liet doorschemeren dat hij DEMOSTHENES als 

redenaar nog hooger bleef stellen. In la/ere stukken van BA

KE'S hand is van vergelijking van CICERO met de Grieken al. 
lengs minder spraak; ook in het fraaije tegengeschenk, waar· 
mede hij de erkentelijkheid zijner voormalige leerlingen beant

v oord de, lJe emenr1ando GICERONIS Oratore ad M. BRUTUM, kent 

de onverdeelde lof vall CICERO geene grenzen, dan die BAKE's 

kritische geest aan elk menschelijk werk meende te moeten 
stellen; en stortte zich zelfs eenigermate zijn gramschap uit over 
SALUS1'IUS, ASINlUS POLLIO en zoovelen, in navolging van heu, 

aan CICERO'S roem durfden knagen. De voorrede van het laat

ste werk van BAKE, de uitgave van CICERO de Oratore, in Oc
tober des vorigen jaars geschreven, zette de kroon op die beo 
schouwingen. De navolging van SALUSTIUS werd daar beschouwd 
als de oorzaak van den ondergang der Romeinsche welspre
kendheid; en met eene scherpzinnigheid, BAU'S beste dagen 

waardig, werd daar eene plaats van V ELLEIUS P ATERCULUS ontleed, 

om aan te toonen hoe weinig een bewonderaar zelfs van CI

CERO, nog geeDe halve eeuw na zijnen dood, toonde te begrijpen 
wat el in den meester zoo voortreffelijk was. CICERO'S geheim, 
waardoor hij vijftig jaren achtereen de Romeinsche wereld had beo 
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tooverd, was met hem ten grave gedaald; het was de taak der 

kritiek het op te delven. 

Uit deze beschouwingen vloeiden twee gevolgtrekkingen voort, 

welke BAD op de meest strikte wijze heeft ontwikkeld en 
toegepast. Vergunt mij dat ik ze u onder den vorm van vra

gen voorstel. 

Welke is de waarde der afwijkende lezingen (varianten) tot 

herstelling van den echten tekst van CICERO? Gij kent, M.H., 

op dit punt hel gevoelen van den beroemden MADVIG: alle 
thans bekende handschriften hebben, met uitzondering van het. 

geen aan oude Romeinsche Commentatoren en Grammatici te 

danken is, hunnen norsprong in een Archetypus, naar welken 

alle met meer of mindere naauwkeurigheid zijn afgeschreven. 

Uit de onderlinge vergelijking dier handschriften laat zich de 
tekst van dien Archetypus vermoeden, die, om een gelukkig 
woord, zoo ik meen door WYTTENBACH uitgevonden, te bezigen, 

als de lectio legitima te beschouwen is. Alle pogingen der 

kritiek moeten voorshands daarop gerigt zijn die lectio legi
tima terug te vinden, waarvan de ouderdom onzeker is, maar 

in allen gevalIe veiliglijk eellige eenwen na J. C. kan worden 
verschoven. Is die Archetypus hervonden, dan kan, met hulp 
van Grammatici, van aanhalingen der Ouden zelve, van enkele 

gedeelten van Û1CERO ill palimpsesten terug gevondell of nog 

terug te vinden, vooral met hulp van eene onafgebroken stu

die van het taal· en spraakgebruik zelve, hervomten worden 
wat CIOERO zelf of zijne librarii hebhen geschreven. Het is 

een zekere weg. waarop door MADVIG zei Ven de belangrijkste 

ontdekkingen zijn gedaan, maar tevens een zoo langzame, dat 
die geleerde zelf dien weg dikwijls vooruitsprong. Wat toch 

zou de door MADVIG bedoelde Archetypus opleveren, zelfs al 
werd die in zijn geheel teruggevonden? Een bedorven tekst, 

die zeker een uitstekend hulpmiddel zou zijn tot herstel Van 

de ware lezing van CICERO, maar echter bedorven zelfs tot in 
het belagchelijke. Een kortere, een voor de inspanning van 

eigen vernuft meer bevredigende was er gelegen, indien de Cicero
n1aan, in eerbiediging altoos van den later te vinden Archetypus 

der Oodreesj deuwaren en wezenlijken t\rdletYl)\~$, die van de band 
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of van den tijd van CICERO moest dagteekenen, uit de getrouwe 
lezing en vergelijking van dien schrijver, en onverpoosde stu
die wist te herstellen. BAKE heeft het MADVIG verweten, dat 
deze zelf op dien weg eenige gelukkige onuitwischbare voet
stappen bad gedrukt, en hij zelf had aan dien korteren weg, 
aangemoedigd welligt door het voorbeeld van zijn ambtge

noot PEERLKAMP ten opzigte van HORATIUS en VERGILIUS, de 
voorkeur gegeven. In het breede zijn zijne beschouwingen 
over de tekstkritiek van CICERO ontwikkeld in zijne inleiding 
voor de uitgave van CICERO de Legihu8, en in den Commenta
rius 11aauwgezet toegepast. Hij heeft daar verklaard hoe verre 
zijn ontzag voor Codices, of liever hoe ver het niet ging. De 
stellingen, daar ontwikkeld, heeft hij nader gestaafd in zijn J)e 

emendando CICERONIS Orat01'e, waar hij de uitspraak van MAD
VlG: "criticam intra certos fines codicum vestigiis terminatos 
" cohibendam esse:" ontleedde en wederlegde ; en hij heeft opzijlle 
overtuiging het zegel gedrukt door de, naar mijne meening, 
door velen verkeerdelijk toegepaste verklaring in zijn laatste 
werk, den CICERO de Oratore: "Maxime vitavi eam seduli. 
"tatem, quae variarum, ut appellantur, lectionum per libros ma· 
"nuscripLos orturn et progressum et nescio quas vicissitudines et 

"casu'S aliis demom~trare conatur. --Multum abest ut istiusmodi 

"operam inanem esse sentiam, quae praesertim haud raro suavi
"ter afficiat animum, et ad quidvis fingendum excitet; sed hoc 
"mihi eoncessum iri spero, multo saepius eam otiosam esse neque 
"necessariam Hs, qui muItos libros tractare consueverint." 

Ik beoordeel niet, ik verhaal; en ik kom tot de tweede vraag, 

zoo als zij door BAKE in de behandeling der schriften van 01-
CERO behandeld is! wanneer in het geprezen voorbeeld hetgeen 
onlatijnsch, hetgeen leelijk, hetgeen aan stootelijk , hetgeen in 
strijd is met het als gewoon en gebruikelijk erkende nieteene 
enkele reis (want dan is of eene interpolatie de nkhaa r, of de 

zaak door eene conjectuur te herstellen) maarherbaaldelijkwordt 

aangetroffen, welke is dan de maatstaf ter beoordeeling van de 
zuiverheid of de echtheid van den tekst? De grond brandt mij 
hier onder de voeten; want gij weet welk antwoord BAKEdaarop 
JIJ uw midden gegeven heeft, en hoezijue meening- dOOft\Om-
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migen uwer hier be~treden is. Iets zult gij mij toestemmen: 
dat hij in overeenstemming met zich zei ven was, wanneer hij, 
alle ondetscheid tusschen zoogenaamde hoogere kritiek en woord
kritiek verwerpend, zoowel voor deze als voor gene steun zocht 
in eene innige, door jaren geoefende, door herhaaldelijk beproefde 
bekendheid met den auteur, welke het onderwerp van de vraag 
is.BAKE leefde na den tijd, waarin MARKLAND en WOLF het 
vertrouwen hadden geschokt op enkele oratiën van CICERO, vroe
ger zelfs onder zijne Selectae aanbevolen; hij leefde in den 
tijd, waarin SCHROETER de echtheid van die pro AROHIA op on
wederlegbare gronden had bestreden, en waarin die der 3de en 
4de Catilinariae door anderen Waren ontkend. Had· hij, bij het
geen wij woordkritiek noemen, het intern bewijs, namelijk het 
dikwijls niet te beschrijven gevoel van den getrouwen en aan 
den auteur door verwantschap van geest verbonden lezer, boven 
het gezag van latere handschriften gesteld, het kon wel niet an

ders, of hij moest in dit zelfde intern bewijs het juiste en eenige 
rigtsnoer vinden voor de beoordeeling van hetgeen echt of on
echt was. Gij waart getuigen van het tooneel, M. H., dat groo
tendeels in ons midden is afgespeeld. Onder de ingeving van 
BAD was door een zijner voortreffelijkste leerlingen de eerste 
CatiIinaria als onecht verworpeu; anderen stonden op als ver
dedigers van hare echtlleid, en onder andere Van dat beroemde 
exordinm, dat eenmaal van den openbaren leerstoel door BAKE 
zelven als een proeve van Latijnsche welSprekendheid was aange
voerd. BAKEnam partij voor zijn leerling, en dreef zijne meening 
tot die hoogte, dat hij aamlam te b~wijzen dat iu de besproken 
oratie geen drie woorden achtereen goed Latijn of overeenkom
stig met het spraakgebruik van OIOERO waren. Het was hier 
onderons een ware storm van schriften en tegenschriften. Als 
BAKS'S bestrijders op getuigenissen der Ouden aandrongen, dan 
had dit voor hem geene waarde, die beweerde dat CICERO met 
het geheim van zijnen stijl, alleen voorzijugetrouwen lezer out
sluijerbaar,was t:eugrave gedaald,en dat noch Sl!lNEOA RHETOR, 

noch AsOONIUSPEDIANUS, noch QUINOTILIA.NUS iets van dat ge
heim hadden begrepen .. Laat iemand mij voorkomen - zou 
BÁKEhebben kunuellzeggell - mi~ vreemd in trekken, in 
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kleur, in gestalte, in spraak en in gemoedsbewegingen, cn zeg
gen dat hij dezelfde is als een vriend, met wien ik jaren lang 
heb omgegaan - ik zal zeggen en beter weten dat hij het 
niet is, al toont hij mij een pas van de policie, en al staan 
honderd getuigen in voor zijne identiteit. De beweringen, door 
BAKE'S tegenstanders ten voordeele der uitwendige bewijzen aan
gevoerd, de pogingen om door enkele gissingen celle enkele 
betwiste uitdrukking te herstellen mogien indruk maken op 
het publiek, dat toeschouwer van den strijd was, het deerde 
RAKE in zijne wapenrusting niet. Zij hadden onregt om zich 
over zijne onverschilligheid - en ik moet erkennen, die was 

in de laatste jaren vermeerderd - te verbazen; maar ik wil 
niet ontkennen dat er ook een onregt aan de zijde van BAKE 

was. Een voorbeeld: uwe thans ook reeds overleden waardige 
medeleden KA.RsTEN en HULLEMAN haa}dell in hun rapport over 
de Oratioues Catilinariae deze woorden van BAKE aan, dat de 
beoordeeling van ondergeschoven stukken van CICERO, kort na 
zijn afsterven, behoorde tot de intieme kennis van den toe. 
stand der litteratuur in die tijden, en deden die aanhaling vol
gen door de vraag: beteekeut. dat, met andere woorden, dat dit 
behoort tot de geheime kunsten der falsarii? Neen voorzeker! 
BAKE bedoelde dat het geheim van CICERO, zoo als wij het 
reeds noemden, met zijn persoon verdwenen was; dat onder het 
schrikbewind der Driemannen en de heerschappij van CAESAR, 

onder den invloed van het voorbeeld van SALUSTIUS, en van het 
gezag van mannen als ASINIUS POLLIO, eene andere litteratuur 
diegene vervangen had, waarvan CIOERO de voortreft'elijkste, 
maar slechts gedeeltelijk begrepen vertegenwoordiger was ge
weest; dat er te Rome iets had plaats gehad als hetgeen onze 
oogenaanschouwd en onze ooren in het naburig Frankrijk heb. 
ben gehoord1 . dat met aHe wisseling van dynastie eenenieuwe 
litteratuur optrad, die de oudere zou hebben. uitgewischt,indien 
niet door het gelukollzer dagen deze hare toevlugt bij de druk
pers had kunnen vinden. Dit was de bedoeling van BUE; ell 
zij zou niet misverstaanzijn1 indien BAD de gevolgtrekking had 
toegegeven dat, volgens zijne eigene meening, de kennis v~m CI-

t 
CIRO niet alleen toereikend is,maar ook de vergelijking noodig van 
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hem met hetgeen voor hem, nevens hem, naast hem de letter
kunde opleverde; indien BAKE. door een gezet onderzoek vall 
schrijvers aISSALUSTIUS, LUCRETllJS, CATULLUS, en wat ons in 
fragmenten van anderen is bewaard gebleven, ons in dat intieme 
leven van de litteratuur dier dagen had ingewijd. BAKE werd 
ons ontrukt, toen hij nog groote plannen had voor een langer 
leven; en toen ik hem, veertien dagen v6ór zijn overlijden, be
zocht, verzekerde hij mij dat hij zich thans voor de derde maal 
aan het lezen en bestuderen van LIVIUS had gezet. Wie zegt 
ons dat dit niet in verband zou gestaan hebben met open
baringen over de litteratuur, welke die van CICERO verdrong, 

en zonder welke - ik geef het toe - zijne bovenaangehaalde 
verklaring een los daarheen geworpen en raadselachtig woord 
schijnt te moeten blijven. 

Met weinige trekken heb ik u den geest van BAD'S weten
schappelijke werkzaamheid trachten te schetsen; en die schets 
zou niet welgelnkt zijn, indien zij u niet den indruk achterliet 
dat BAD zich waardiglijk had aangesloten aan die vrije, aan 
alle boei jen van verouderd gezag ontslagene, in den ernstigsteu 
zin des woords kritische beweging, waardoor zich de Leidsche 
school inde laatste jaren heeft onderscheiden; op het gebied 
der Attische oudheden, op het gehied der te allen tijde on

misbare studie van CICERO was hij de vertegenwoordiger vall 
en de voorganger bij dat moedig voorwaarts streven. De rei
zen, die hij in den tijd zijner kracht bijna. jaarlijks ondernam, 
bragten hem meer nog dan de lectuur in zijn studeervertrek 
op de hoogte van hetgeen de wetenschap elders nieuws en 

merkwaardigs had opgeleverd. Zoo leerde hij W ELCKBR, BRAN
DIS, THIERSOH, LETB.ONNE, RlTsCRL, ENDLICIifER en BURGBSS ken
nen; en waal' ik het geluk had op mijne omzwervingen met die 
mannen in aanraking te komen, was het voor mij de beste aan
beveling, dat ikoon leerling van BA.D was. Zoo hoog stond 
hij, ondanks verschil dikwijls van gevoelen, als de waardige ver
t.egenwoordiger der Leidsehe filologie aangeschreven bij .aUell, 
die Duitschland en Frankrijk tot de sieraden der wetenschap 
rekenden. 

Eerhied voor de meening van anderen uit oorhieUvoorde 
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wetenschap zelve, ziedaar de sleutel voor BAKE's humaniteit, 
die hem binnen- en buitenslands vrienden en aanhangers heeft 
verworven. Zoo de naam van vrijheid hem op menig ander 
gebied een geyaarlijk tooverwoord scheen, op het gebied der 
wetenschap vorderde hij die niet alleen voor zijne wetenschap, 
maar voor de wetenschap in het algemeen en hare beoefenaars. 
Behoef ik u dat gulden boeksken over de y(J'f'tef)enwoO'l'digimg 
der 1f7eten8cltap ttl herinneren, waarin zoo veel schoone droomen 
begraven liggen: eene Akademie, rijkelijk met de voortreWe
lijkste geleerden bezet, met ruime middelen van dt n Staat on· 
dersteund, hare wet vindende in de aanhoudende gedachtenwis
seling der voortreffelijkste mannen in elk vak, en {jaardoor zich 
ontwikkelend tot een levend organisme, dat alle resultaten {jer 
wetenschap in zich opnemen zou, en die tot nieuwe vorderingen 
verwerken. Ik noemde dat 8c/toone dt'Oomen, omdat het BAKE 

zeI ven pijnelijk aandeed, als hij in de overdreven bezuinigingswoede 

menige inrigting van kunst en wetenschap zag verdwijnen, of 
jeugdige talenten op eene andere plaats gebragt, dan die hun 
toekwam, of aan anderen de middelen geweigerd tot het nemen 
eener vlagt, die hun aanleg hun voorschreef, of boekerijen en 
rnuseëll kariglijk bedeeld met wat hun kwijnend leven rekken 
kon; alles zoovele teleurstellingen voor hetgeen hij gewenscht 
en verwacht had, en die zijne ziel met bitterheid aandeden. Maar 
schoone droomen toch niet in alle opzigten voor hem, die daar
van ,wat in zijne magt was verwezenlijkte, ook waar de Staat 
de middelen onthield. Een man als KAlSER beeft hulde ge
bragt aan de zelfopoffering en volharding, waarmede vooral door 
zijn toedoen de nieuwe Leidsche sterrewacht tot stand kwam. 
En hier, in deze vereeniging, hoe vele herinneringen aan hem I 
Ik heb nooit kunnen bespeuren dat hij veel met het voormalig 
Instituut op had, of zelf zich beroemde daar eene .schitterende rol 
vervuld te hebben. Eenmaal echter wist hij depraktîsche zijde 
dier instelling te exploiteren, toen hij het fouds van S:IMPLICIUS 

bijeenhragt, ten einde de verstrooide handschriften van dien com· 
mentator van ArusToTELESbijeen te brengen jen .het is daaraan 
te danken, dat deze Akademie de nalatenschap harer vool'gaag
ster kon *Ul.vaarden. en SlM:PUOlUS de ()qtJlo in hei lieht zen
den, - Gij glimlacht, want het is u hier even weinigtll'llst als 
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mij; niet om SIMPLIClUS of zijn nog ongekende hactatWJ was 
het te doen, maar om aan het Vaderland een man te schenken 

als CaDET; en dat het geschied is was de kroon van BuE's 
werbaamheid in het voormalig Instituut. Toen ook die instel
ling als een weerloos offer der bezuiniging gevallen was, spitste 
hij, met de hem eigene taaije volharding, zijn brein op haar 
herstel. De gedachte aan eene dergelijke inrigting, cn misschien 

eene zwakke schets van hetgeen hij de fT fYl'tegenwooràiging der 
IYetmacltap noemde, hield hij levendig door die zaturdagsche bij
eenkomsten van Hoogleeraren en Doctoren, vooral in de letteren, 
waar elk, onder zijn voorzitterschap, mededeeling deed van wat 

hem in zijn studie belangrijks was voorgekomen, en eene open
hartige discussie op de mededeeling volgde. Naanwelijks echter 
achtte hij het oogenblik gekomen om aan de gekrenkte eiscllcu 
van bet zelfgevoel te voldoen, of hij arbeidde aan de herstelling 
dezer Mdeeling, waarvan hem met regt het voorzitterschap des

tijds werd opgedragen, omdat hij voorganger en voorbeeld voor 

ons allen was in hetgeen hij meende dat hier moest gedaan 
worden. 

Een kritiek leveren van hetgeen hij in deze vergadering ge
daan en doorgedreven heeft zou onkiesch zijn, omdat de meer

derheid in die gevallen meestal te zijnen voordeele heeft be
slist. En ik onthoud mij liefst ap dit oogenblik van alle kritiek, 
omdat ik dan BAKE te volgen zou hebben op het mij vreemd 
gebied van Staathuishoudkunde en Finantiewezen. Ik gun het 
gaarne aan anderen, dat zij hem daar bestreden, wederiegd, he

laas! bespot hebben, mits men mij vergunne te beweren dat hij 
het bewijs geleverd heeft dat ook in dit vak een zuivere, ge
kuiachte, bevallige vorm van uitdrukking aan de gedachte geen 
schade doet. 

Ik keer terug van mijn uitstap, en tot bet gulden boeksken 

OfJer de r erlegetl/fI)()of''(litJiInu derW'6ten8clt,ap. Er is daar met 

eene meesterhand het portret eens beroemden mans geteekend, 
zoo als de bitterheid van het oogenblikzijne trekken aan BAKE 
verloonde. A.ltijd bleefBAKIll met eerbi~voor zijne buitenge- . 

waDe talenten bezi~ld; en juist die erkentenis maakte zijne pen 
te vinniger, als bij hem bestreed. De veste is sedert toen (184t7) 

niet gezoend, en toenadering - het zij tot eere van beiden ge-



- 40 -

( 145 ) 

zegd -..:. heeft er slechts dan plaats gehad, wanneer het het belang 
van derden gold. Maar in 1864, toen BAKE, reeds aan zijn laat· 
ste leger gebonden, de verkwikking had de afgedrukte exempla· 
ren van zijnen OICERO de Oratore te ontvangen, herdacht hij dien 
man, waarvan zoo vele jaren en zoo vele bittere herinneringen 
hem gescheiden hadden, en maakte zijn boek ten geschenke aan 
hem gereed, met eenige regels van hulde aan zijne groote ver
diensten. Boek en brief zijn na BAKE's dood den voortreffelijken 
man, wiens naam ik wel niet zal behoeven te noemen, toegezon. 
den; eu de toezending is met eene dankbetuiging beantwoord, 
even vereefend voor zijn hoofd als voor zijn hart. - Wie zich nog 
ergeren mogt aan de hevigheid der regels in 1847 nedergeschre. 
ven, hij stelle daar naast de verzoening in de ure des doods. 

Zoo daalde vrede neder op den avondstond van BAKE's leven, 
die, volgens getuigenis van een van BAKE'S ambtgenooten en aan· 
verwanten, zijn geheele leven door een man des vredes geweest 
was. Niemand had nog vermoed dat, bij BA.KE'S schijnbare kalmte, 
het lang voorziene afsterven zijner echtgenoote hem zoo diep zou 
schokken. En echter van dat oogenblik af zonken zijne krachten 
ineen, ofschoon zijn geest tot het laatste toe zijn veêrkracht be
hield. Ik was de laatste zijner vrienden, die het geluk had hem 
te zien; maar zijn aanblik was voor mij vol van de bangste voor
teekens. Hij echter had nog moed; schoon zuchtende, omdat zijne 
ziekte hem van het genot zijner wandelingen in de vrije natuur, 
waarvan hij alles verwachtte, verstak, onderhield hij zich met mij 
over zijne studiën, over zijne leerlingen, over· de toekomst van 
àet Onderwijs. vooral als een teeder vader over de toekomst zij
ner kinderen, wier teederheid hij dankbaar herkende; maar het 
lot van een zoon, wien een dringende ongesteldheid terughield 
voort te arbeiden in het eenmaal gekozen beroep, vervulde hem 
met zorg. Toen ik. van hem afscheid nam, dwong hij mij met 
een klemmenden handdruk de belofte afam binnen veertienda
gentothetnterug te keeren. Ik heb mijne belofte gehouden; 
ik ben:gekotnen- om hem te begraven. 

Àve pia&llima! 
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