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HENRICUS VAN HERWERDEN. 

Toen COBET in het naJHHr van 1889 aan den godsakker was toe
vertrou wd, sprak zijn vriend ROBERT .PRUIN daar uit naam van al 
de aanwezigen een woord van hulde aan den grooten doode; en 
zeker vertolkte hij wat aller hart vervulde, toen hij met ingehouden 
aandoening uitriep: "geen onzer zal ooit zijns gelijke aanschouwen." -
Den 22sten November laatstleden werd het lichaam van HENRTCUS VAN 
HERWEltDEN , COBE'r'S geliefden leerling, op het Utrechtsche kerkhof 
ter aarde besteld onder eerbiedige, door niemand verbroken stilte, 
- overeenkomstig den wensch van den overledene, - en de velen 
die waren opgekomen om den tachtigjarige de laatste eer te bewijzen 
dachten datgene wat een-en-twintig jaar te voren bij COBET'S uitvaart 
was gezegd: "wij zullen geen aanschouwen aan dezen gelijk." -
Zeker, er kunnen mannen opstaan aan VAN HERWERDEN of aan dien 
anderen getrouwen volgeling van COBET, onzen NABER, gelijk
waardig: - laat het onsvoor.Nederland hopen! -maargelijk 
aan een van deze beiden, elk groot in hUll eigenaardige gaven, 
zullen zij niet zijn .. Nu VAN HERWERDEN ten grave is gedragen, 
beseffen wij duidelijker dan te voren dat een schoon en roemvol 
tijdvak der N ederlandsche philologie afgesloten achter ons ligt; een 
tijdperk dat niet kan wederkeeren; dat men ook niet zou mogen 
terugwenschell, want een uieu w geslacht stelt nieuwe vragen en 
nieuwe eischen. Van dat tijdperk was VAN HERWERDEN een voor
treffelijk en bij uitstek kenmerkend vertegenwoordiger; en nu de 
spreker van heden zich zal trachten te kwijten van de eervolle en 
welkome taak, het woord te voeren ter nagedachtenis van dien buiten
gewouen man, die veertig jaren lang een sieraad dezer Akademie is 
geweest, nu roept. hij uw aller welwillendheid in, overtuigd dat hij 
die zeer zal behoeven. 
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Niet dáárvoor dat het hier- te spt'eken woord den indruk zal maken 
- naar hij hoopt - van onversierdeu eenvoud. Eeu levensschets 
van v Ai\ HER WERDEN zou zeker niet waal' en dus hem niet waardig 
zijn, zoo daarin werd gestreefd naar woordenpraal. lil stillen eenvoud 
is hij zijn levensweg gegaan: iu eenvoud behoort hij te worden her
dacht. Maar wat den spreker met schroom vervult is dit, dat hij 
den overledene wel is waar jaren lang heeft gekend en zich in zijn 
vriendschap heeft mogen verheugen, maar slechts als jongere vak
genoot: van nabij gekend, in persoonlijk verkeer en in de vertrouwe
lijkheid van het huisgezin, heeft hij hem niet, en alleen door wel
willend hem verstrekte inlichtillgen is hij in staat gesteld aan te 
vullen wat hem aan feitenkennis ontbrak. En nog veel meer reden 
tot schroom vindt spreker in het vele wetenswaardige dat hem 
omtrent YA:K HERWERDEi\ ,,-èl bekend is, - in den reuSc'tchtigen 
omvang van het door dezen tot stand gebl'aehte. Dat alles ook maar 
te overzien is spreker niet gegeven, en een "A:K HERWERDEN te 
beoorrleelelt blijve aan anderen; dat blijvc vooral aan den tijd, den 
rechtvaardigen rechter. Dat de overledene ook voor dieJl rechter zal 
kunnen bestaan, daarvan zijn wij allen overtuigd. 

In een dorpspastorie is hij geboren, te Beetsterzwaag, deu 
17den September 1831. Zijn vader, CI,AUDIUS HENRICUS VAN HER
WERDEN, was een dier predikanten, zooals een vroeger geslacht er 
zoo velen telde, - thans zijn zij zeer, zeel' zeldr1lam geworden, -
die na het verlaten der Hoogeschool bleven belangstellen in de 
klassieke oudheid, en er zich genoeg kennis vau hadden eigen ge
maakt om er hun verder leven nut en genot van te hebben. In 
dat geslacht mn predikanten waren tal nm vaders die, vaak van 
den nood een deugd makende, hun jongens Latijn en Grieksch 
leerden; en wie - als spreker - het voorrecht heeft gehad zelf 
zoo zijn eerste kennis van de oude schrijvers en dichters op te 
doen, - langs wat minder regelmatigen wèg waarschijnlijk dan 
op een gymnasium, minder sehoolsch nauwkeurig wellicht, maar 
zeker op veel vrijer, veel minder tijdroovellde en veel meer vrucht
dragende wijze, - die prijst anderen gel ukkig, aan wie diezelfde 
vorming ten deel viel. "Quiequid ego sum, tui sum muneris" 
riep VAN HERWERDEN later als jong professor in zijn intreerede dien 
voortrefi'elijken vader toe, die ter wille van zijn gezin zich allerlei 
gemak en genoegens had ontzegd en voor de opvoeding van zijn 
zoon alles had overgehad. 

Het voorbereidend onderwijs in de oude talen, te Beetsterzwaag 
begonnen, werd voltooid aan de Latijnsche school te Assen van 
Dr. NASSAU, den veel geprezen paedagoog, en in 1849 deed VAN 
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HER WERDEN z~Jn intrede te Leiden als achttielljarig student in de 
letteren, - de oude letteren derhalve, want de wet kende destijds 
geen andere. 

"V as hij ook door lust en aanleg tot die studie geroepen? 
Deze vraag zal menigeen thans, nu wij het lange, welbesteede 

leven van den betreurden philoloog kunnen overzien, zonderling 
voorkomen, misschien zelfs ongepast; maal' zoo men die in 1848 
of '4 Û den aanstaanden student had gesteld, zou h~i ontkennend 
hebben geantwoord. Z\jn neiging was naar het gebied der exacte 
wetenschappen. Wiskunde, natuurkunde lokte hem aan. Maar de 
vooruitzichten voor de praktijk des levens waren dest~jds, toen aan 
burgerscholen nog niet gedacht werd, voor doktoren in wis- en 
natuurkunde zóó ongunstig, dat een niet bemiddeld jong man, 
wien zijn kennis een plaats in de maatschappij zou moeten ver
zekeren, zich wel driemaal mocht bedenken alvorens zich aan die 
vakken te wijden. Zoo volgde dan VAN HER WERDEN den raad van 
zijn vader en werd litterator. Niet licht zou destijds iemand den 
aanstaanden tekstcriticus hebben vermoed in den maker van een jolig 
rijmpje _ in den Leidschell Studentenalmanak, w~arin de draak werd 
gestoken met conjecturenjacht. Met slechte, ol1noodige, gekke con
jecturen, uit gebrek aan zaakkennis geboren, - zeker! Maar zoo 
schr\jft toch niet wie met hat"t en ziel leeft in de studie der oude 
teksten en dus geen gevaar loopt, omdat in kinderhanden het 
scherpe wapen del' conjecturaalkritiek schade kan aanrichten, daarom 
haar goed recht te miskennen. 

Maar de spotter zou weldra bekeerd worden, en leerell inzien, 
dat wel is waar gezochte conjecturen uit den booze zijn, maar ge
vonden tekstverbeteringen het schoone loon van ernstige toewijding 
en degelijke kennis. Kon iemand in 1 S 5 0 te Leiden litterator zijn 
en 11 iet komen onder de bekoring yan COBET, destijds in zijn volle 
kracht, in het allereerste tijdperk van zijn schitterende professoraat, 
gloeiend van geestdrift voor de oude letteren en geen lau wheid om 
zich duldende. In dien zonnegloed smolt alras het ijsvliesje, dat 
zich in VAN HERWERDEN'S gemoed over het niet uit eigen aandrift 
gekozen studievak had gelegd, en reeds in den eersten jaargang 
der Mnemosyne, het in 1851 door een drietal van COBET'S oudere 
leerlingen gestichte tijdschrift, dat weldra tot voertuig zou strekken 
voor COBET' s ras vermaarde Variae Lectiones en andere meester
werken, bleek dat VAN HERWERDEN het nut der tekstkritiek had 
leeren inzien; als bladvulling werd daarin van hem, den twintig
jarige, een opmerking opgenomen betreffende een plaats bij CICERO. 

Die bladvulling van weinig regels was kenmerkend voor den aanleg 
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van den jeugdigen criticus. Eenige woorden werden daarin als on
noodig en dus onecht tusschen vierkante haakjes geplaatst. De wis
kundige, die vóór alles strenge logica, scherp nauwkeurige wijze van 
uitdrukken eischt, in wiens formules geen teeken te veel of te wei
nig mag staan, voor wien duidelijkheid onmisbaar en stijlornaat 
onbruikbaar is, is hier aan het woord. Dat die schijnbaar overtollige 
woorden aan den volzin eerst de noodige ronding gaven, dat zij 
stilistisch noodzakelijk en dus zeker echt waren, dáárvoor ontbrak 
den scherpzinnigen mathematicus, thans litterator geworden, het 
rechte gevoel. Tot dergelijke opmerkingen zouden ook in later jaren 
VAN HERWERDEN'S geschriften vaak aanleiding geven, en het zal hem, 
naarmate hij vorderde in kennis en zijn gevoel voor stijl fijner werd, 
wel gegaan zijn als anderen, die óók in de voortvarendheid der 
jeugd tal vau uitdrukkingen der oude schrijvers, tal yan versregels 
der oude dichters in hun handexemplaren door vierkante haakjes 
hebben ingesloten, als zijnde onecht, om dan later, tot rijper oor
deel en juister inzicht gekomen, die veroordeelende cancelli weder 
weg te wissehen met gomelastiek. Zulke potloodkrabbels zijn in 
later jaren yoor den philoloog de bemoedigende bewijzen dat hij 
vooruit is gegaan, en - "delere licebit quae non edideris!" Heeft 
de criticus echter zijn eerste opvatting inmiddels reeds in druk mee
gedeeld aan zijn vakgenooten, dan valt er te herroepen, of geduldig 
toe te zien dat die opvatting door anderen wordt bestreden. 

"Hypotheses non filJgo". Dat fiere woord mocht ook COBET tot 
het zij ne maken. Hij had wat beters dan onderstellingen te bieden; 
hij leerde zijn volgelingen hunne wetenschap op te bouwen op den 
hechten grondslag van stellig zekere taalkennis, in haar soort niet 
minder onfeilbaar dan de formules der wiskundigen. Zijn vindingrijke 
scherpzinnigheid, zijn meedoogenlooze nauwkeurigheid, hielden ook 
VAN HERWERDEN weldra vast en zouden hem het richtsnoer voor eigen 
arbeid verstrekken, zijn leven lang. Datgene echter wat aan COBET'S 

taalkennis eerst de rechte waarde gaf, zijn weergalooze vertrouwdheid 
met de Grieksche en Romeinsche oudheid zelve, het kunstvaardig 
vernuft waarmede hij haar aan zijn toehoorders voor oogen tooverde, 
lokte jongeren, en dus ook VAN HERWERDEN , minder aan tot navolging: 
daarvoor moest men COBET zelf zijn, de onnavolgbare. Geschiedenis, 
letterkunde, oudheden en wat dies meer zij, de inhoud kortom van 
de werken der ouden, dat alles leefde in COBET'S rijken geest; hij 
putte uit veelomvattende ,welsamenhangende en in een stalen geheugen 
welbewaarde kennis. Die promta et parata doctrina gaf belangrijkheid 
aan al wat hij schreef of sprak, en zijn vernuft, zijn smaak, zijn 
keurige en duidelijké zeggingswijze verleende merkwaardige aantrek-

q 
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kelijkheid ook aan datgene wat, door anderen voorgedragen, dor of 
minder leerr\ik had kunnen schijnen. Maar ten 8trijde rustte COBET 
zich bijna uitsluitend op het gebied der Grieksche taal, der gram
luatica vooral, waar hij als baanbreker, als hervormer optrad, en 
dáárheen vooral richtte zich dan ook uit den aard der zaak de blik 
zijner leerlingen. Dat VAN HERWERDEN in kennis van hetgeen een 
goed litterator ~ behoorde te weten, in hetgeen door COBET en BAKE 
van hun leerlingen geëischt werd, niet te kort zou schieten, daarvoor 
waren zij Il plichtsgevoel en zijn gezond verstand borg, en niet zelden 
blijkt dat ook in zijn geschriften, als de aanleiding zieh. toevallig 
daartoe voordoet; door een opmerking van geschiedkundigen of oud
heidkundigen aard wordt dan soms een helder licht geworpen op 
een of andere door hem kritisch behandelde plaats. Hij had zich met 
dat alles, voorzoover noodig, vertrouwd gemaakt, omdat hij er de 
noodzakelijkheid van inzag. Maar zijn hart trok hem daarheen niet; 
hij bewoog zich op dat terrein niet bij voorkeur, niet geruim en tijd 
achtereen, niet als onderzoeker. Mathematicus is hij gebleven van 
aanleg; daarom werd, nu hij zich aan de oude letteren had gewijd, 
het terrein zijner keuze dat der tekstkritiek, op taalkunde en vooral 
ook op handschriftkunde gegrond. En dat was goed en gelukkig; 
want daardoor is hij in de richting, waarheen hij zich voelde aan
getrokken, merkwaardig ver kunnen vorderen en heeft veel kunnen 
tot stand brengen. "Nitar et nitendo quo tendo aliquando perveniam" 
sprak hij met bescheiden zelfgevoel in zijn inaugureele oratie: dat 
woord heeft hij in een lang leven van toewijding gestand gedaan. 

Goed en gelukkig noemden wij het dat VAN HERWERDEN , met vasten 
tred en zonder veel om zich heen te zien, steeds in één richting is 
voortgegaan, en wij voegden er b\L waarom. l.'och ook jammer; ook 
hier staat tegenover de lichtzijde een onmiskenbare schaduwkant. 
Jammer, omdat hij ook op het gebied, waarop hij zich weinig of 
niet placht te bewegen, veel had kunnen geyen, indien zijn lust 
daarnaar had gestaan, en vooral voor jongeren veel had kunnen zijn. 
Als de omstandigheden hem er een enkele maal toe dwongen, bleek 
dat op verrassende wijze. Redevoeringen, sierlijk saam gestelde ver
handelingen waren niet van zijn smaak eu zijn gemeenzame gesprekken 
waren vaak leerrijker dan zijn voordrachten, maar bij zijn intrede 
als hoogleeraar op 2~ October 1864 hield bij toch een welverzorgde 
en aantrekkelijke oratie, waarvan het onderwerp bewees dat hij, bij 
het turen op de codices, de wereld om zich heen niet had ver
geten. Het luidde: de recentiorum litèrarUlll co.fJnitione futttrophilologo 
haud contemnenda, destijds een onderwerp nUllquam ante in cathedra 
Academica tractaturn. Hij wijdde daarin woorden van bewonderende 
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waardeering aan allerlei nieuwere en nieuwste dichters en schrijvers, 
aan DICKE~S en }'RlTS REL'T}jlt zoowel als aan DANTE of GOE'1'HE, 
sprak over SHAKESPEARE met even groote geestdrift als over HOMERt'S 
of ARISTOPHANES of PJ,ATO, en stelde BYRON of HmNE of l\lussE'r 
ver boven HORATH'S, CATcLLrs, TIBULI,VS, PROPERTlUS. ,,\Vordt geen 
doctores umbratici!" riep llij zijn studenten toe: "Verzuimt uw 
klassieke studiën niet, natuurlijk, maar leest óók de. modernen, al 
is het maar in u w snipperuren; gij kunt ze slechter besteden: otio, 
credite mihi, peins abutuntnr multi!" 

Dertien jaar later was hij Rector Magnificus der Utrechtsche 
Hoogeschool , en had dus bij zijn aftreden, als naar gewoonte, in 
het Latijn een redevoering te houden en verslag te geven vall de 
lotgevallen dier Hoogeschool. Vau die taak kweet hij zich op uit
nemende wijze. In druk beslaan redevoering en verslag samen 70 
bladzijden. Of die ook alle b\j die gelegenheid ten gehoOl·e zijn 
gebracht? Tegenwoordig plegen akademische plechtigheden wat korter 
te duren, en dat is ook goed. Hoe ·dat zijn moge, VAr\" HEltWERDEN'S 
oratio de JlIoribll8 Gmecorulil aetate Homerica , op 23 :Maart 1877 
uitgesproken, zal den lezer8 in elk geval niet lang zijn gevallen, en 
boeit ook nu nog door rijken inhoud en verstandige wijze van be
schouwen. Is de stijl niet overal even lenig, het betoog is belangrijk 
en zaakrijk, en toch blijkbaar met het grootste gemak eu in weinig 
tijd neergeschreven, als resultaat van veeljarige vertl'Ouwdheid met 
het onderwerp. Wat hier over het huiselijk en openbaar leven, de 
zedelijkheidsbegrippen , de beschaving, de geloofsovertuigingen van 
de tijdgenooten der epische dichters worrlt gezegd, is zeker niet 
na veel wikken en wegen moeizaam bijeengebracht, maar heeft zich 
als vanzelf aan den schrijver aangeboden, en het meeste er van kan 
ook thans nog veilig door eIken philoloog worden onderschreven. 
Aangenaam treft ons thans, bij het herlezen, vooral de stellige ver
klaring dat de oude dichters niet arehaïseerden, - gelijk men vaak, 
ook later, heeft beweerd, - maar afbeeldden in woorden ~vat zij zagen 
in hun eigen omgeving, en dus de oude heroën schilderden naar 
het model van hun eigen tijdgenootell. En is bijvoorbeeld het vol
gende geen uitnemende kenschetsing van het natuurgevoel der Grieken 
als kinderen des lichts? 

"Documento sunt Homericae non tantum sed posteriorum qUdque 
"poetarum descriptiollcs Graecis non placuisse loca hOlTida, il1culta, 
"arida, sed amoena, laeta, virentia, lel1i arborum, avi~m, fontium 
"susurru permulcentia aures. Ut frigoris causa umbra delectantur, 
"ita pessime oderunt nebuias et obscuritatem, quibus nihil habent 
"invisius, taetrius, formidolosius. Rupes, in cuius specu Scylla, mon-
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"strum illfaudurn, habitat, vel media aestate perpetna llehnla premitur. 
"Eadem est Cinuneriorum condicio, eadem umbrarum apud inferos. 
"Quam veIle nt aethere in alto nunc et pauperiem et duros perfeiTe 
"labores! -- Hinc illtellegimus qnam sint allxietatis plenae pre ces 
"Aiacis: Jupiter, tn libera a caligine filios Achivorum; fac serellitatem 
"daque oculis videre; in lnce vero vel perde, q uando sic tihi placuit! 

H· G . /<- d' '"l / d"" " " . 1IIC raeClS 'JUf:: au lt Or.O'1, se têpO'J '1 (help. 

Dergelijke keurige, suggestieve opmerkingen lezend kan men niet 
nalaten te betreuren dat VAN HERWERDEN slechts zelden dool' de 
omstandigheden is gebracht tot hetgeen waartoe eigen neiging hem 
nu eellmaal niet krachtig gelloeg aandreef: het samenvatten en in 
samenhangenden vorm voordragen vall hetgeen zijn onverdroten inspan
ning in dagelijksch verkeer met de ouden hem had geleerd omtrent 
hun geest en hun leven. Had hij wat meer "de" geschreven, denkt 
degeen die het boeiende stuk ten einde heeft gelezen, en desnoods 
dan wat minder "ad" of "in". Voor een verhandeling over 'l'HUCYDIDES 
of HERoDoTus of I,YSIAS of een ander zijner lievelingen hadden wij 
wel wat gissingen op PROCOPIUS of op THEOPHYLACTUS SIMOCATTA, 
hoe juist en vernuftig dan ook, willen missen. Er zijn intusschen 
nog wel enkele opstellen van zijn hand "over" een of ander onderwerp 
te noemen: bijvoorbeeld het betoog dat de Batrachomyomachia van 
Alexandrijnsehen oorsprong zou zijn, of de verhandeling "over koning 
ARCHELAUS van Macedonië", een historisch onderwerp, zou men vol
gens den titel meenen, maar blijkens de bijvoeging: "hoofdzakelijk 
in verband met EURIPIDES' Archelaos" toch eigenlijk over de fragmenten 
van het verloren drama van dien tragicus handelend, en dus tot het 
gewone terrein zijner studies behoorende; of, om ook aan zijn laatsten 
levenstijd een voorbeeld te ontleenen, een alleraardigst stukje, in de 
Tijdspiegel van 1903 verschenen, getiteld: "een Grieksch decadent", 
naar aanleiding van het kort te voren ontdekte laatste gedeelte der 
Perzen van Timotheus, den bombastdichter uit de vierde eeuw voor 
Christus. De overgroote menigte echter van VAN HERWERDEN'S opstellen 
bestaat uit losse opmerkingen op allerlei oude schrijvers en dichters, 
dikwijls, vooral in zijn latere levensjaren, naar aanleiding van een 
of andere pas verschenen uitgave. Het is voor spreker een weemoedig 
strooIende herinnering, ook tot VAN HERWERDEN'S laatste bijdrage in 
de Mnemosyne en tot zijn laatste kritiek in het Museum eeu dergelijke 
aanleiding te hebben gegeven. 

Groot, verbazingwekkend groot is het aantal van VAN HERWERDEN'S 
geschriften. Alleen in de Mnemosyne, die van den aanvang af, gelijk 
wij zagen, zijn belangstelling wekte, vulde hij meer dan 2400 dicht
bedrukte bladzijden. Reeds in 1855 en 1861 verschenen daarin 
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omvangrijke stukken van zijn hand, en sinds 1873, toen dat t~id
schrift na eenige jaren van staking werd voortgezet, zag nog geen 
jaargang het licht, waaraan hij niet zou hebben meegewerkt. 'roen 
de pen hem door den dood uit de hand werd genomell, had hij de 
drukproef van zijn laatste bijdrage kort te voren gecorrigeerd; in het 
Januari-nummer van 1911, waarin die bijdrage verscheen, moest de 
redactie berichten, dat de trou we bondgenoot, die zestig jaar lang 
ook aan dat tijdschrift z~jn krachten had gewijd, ter ruste was gegaan. 

Ook in verschillende buitenlalldsche tijdschriften heeft VAN HER
WERDEN tal van opstellen laten verschijnen; nog in 1910 bevatte 
het RheiJli8ch Mlt8eU1Jl een stuk van zijn hand over LIBANIUS. Hij 
schreef verder in l'ijd8piegel en Spectator bij herhaling, en toen in 
1893 te Groningen het, later naar Leiden verplaatste, maandblad 
het JJfu-8eulJl was gesticht, werd hij aanstonds ook daarvan een ijverig 
medewerker, en bleef dat tot kort voor z~in overlijden; hij schreef 
ten behoeve daarvan een vijf-en-twintigtal boekbeoordeelingen. 

Maar nog veel omvangrijker dan zijn gezamenlijke tijdschrift
artikelen is hetgeen hij als afzonderlijke boeken en brochures het 
licht heeft laten zien. Veel brochures ook. VAN HER WERDEN , die met 
onuitputtelijk geduld kon nasporen en uitpluizen en verzamelen wat 
hij wenschte te weten, en daarvoor onbeperkt veel moeite en tijd 
overhad, was in één opzicht geen geduldig man. Hij kon niet wachten. 
Met benijdenswaardige voortvarendheid placht ook de meer dall 
zeventigjarige nog te verlangen dat hetgeen hij op papier had ge
bracht zoo spoedig mogelijk, liefst onmiddellijk, wierd gedrukt. Had 
Mnemosyne voor de eerstvolgende maanden geen plaats beschikbaar, 
dan bij Hermes of Revue de Philologie of elders aangeklopt, -
VAN HERWEIWEN was overal een welkome gast, - of het manuscript 
aan een der vele uitgevers aangeboden, bij wie hij boeken heeft 
laten verschijnèn. Vaak zou eenig uitstel toch niet hebben geschaad 
en den schrijver de gelegenheid hebben geschonken te schrappen of 
bij te voegen of te verbeteren wat nu veelal als omvangrijke COlTi
genda et addenda in een aanhangsel aan de uitgave zelve moest 
worden toegevoegd. 

Want, had VAN HERWERDEN geen geduld met de fouten der codices 
zijner schrijvers en dichters of met de lang'laamheid van redacteurs 
en drukkers, nog veel minder geduld. had hij met zijn eigen ver
gissingen. Die te verzwijgen of te verbloemen of goed te praten als 
hij ze eenmaal had ingezien, kon niet in hem opkomen; hij was de 
oprechtheid en openhartigheid zelve en jegens eigen tekortkomingen 
veel onbarmhartiger van oordeel dan jegens die van anderen. Die 
eigenschappen werden, naast zijn scherpzinnigheid en zijn omvang-
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rijke kennis van het Grieksch, ook door zijn leerlingen ten hoogste 
gewaardeerd: "een uitbrander van hem" - getuigt een hunner -
"verkoos ik boven den lof van anderen." 

Zoo kon hij dan in zijn corrigenda vaak op grappig verontwaar
digden toon gewagen van zij n incredibilis socordia, - de nalatigheid 
van hem, den steeds arbeideudel - die hem een of andere ver
gissing had doen begaan. Hij werd dan bepaald boos op zich zelf, op 
zijn zwakheid, die hem weer parten had gespeeld. 

Want het wa8 een zwakheid, en geschaad aan zijn werk heeft zij. 
Niet zoozeer in zijn opst~llen, waarvan immers de tijd zelf wel zou 
uitdelgen wat beter ware achterwege gebleven: er zou dan altijd nog 
een schat van scherpzinnige, onbetwistbaar ware, nuttige opmerkin
gen, een schat van fraaie en zeker j niste tekstverbeteringen over
blijven; - maar wèl in zijn uitgaven: zijn l1fwcydide8 vooral en zijn 
Herodotu8. VAN Hl<JRWERDEN kon niet wachten. Als hij aan een Grieksch 
proza- of dichtwerk zijn noeste vlijt en een stuk van zijn leven had 
gegeven, en er een schat van aanteekeningen over had bijeengebracht, 
dan ontstond natuurlijkerwijze bij hem de wensch dat alles nu ook 
in sarncnhangenden vorm, als uitgave van den ouden auteur met 
critischen commentaar, in het licht te zenden en zoo voor anderen 
genietbaar te maken wat hij had gevonden. Maar het geduld om dat 
alles dan nu ook in samenhang te gaan brengen ontbrak hem, wel
licht ook het rechte inzicht in hetgeen er aan gepeuter en geploeter, 
aan geschrijf en gepas en gemeet, onvermijdelijk dient vooraf te gaan, 
zal er kans zijn op een behoorlijk ingerichte uitgave. Voor VAN 

HERWERDEN , die de eigenaardigheden en zwakheden der oude librarii 
zoo door en door kende, is de moderne librarius, de zetter, steeds 
een min of meer nevelachtig wezen gebleven; deze werd dienten
gevolge door hem met grooter verantwoordelijkheid beladen dan hij 
dragen kon. En zoo meende de geleerde schr~iver vaak voor den druk 
gereed te zijn als hij eigenlijk eerst had moeten beginnen zijn hand
schrift voor den druk gereed te maken, en liet dus de uitvoering 
veel te wenschen over. Een kleit?- gedeelte van het geduld en den 
t\jd, die aan de voorafgaande studiën waren besteed, zou toereikend 
zijn geweest om ook aan den vorm, aan het uiterlijk van het werk 
de noodige zorg te besteden. Ieder voor wien VAN HERWERDEN'S rrhu
cydides een goede bekende is - en het is te hopen dat er vele 
philologen zijn, in Nederland en daarbuiten, die dat boek manll diurna 
et nocturna versant: een behoorlijk philoloog die er niet naar zou 
hebben omgekeken laat zich niet goed denken, - weet hoe bezwaar
lijk het raadplegen der voetnoten, het eigenlijke werk dus van VAN 

HERWERDEN zelf, wordt gemaakt door de onoverzichtelijke wijze van 
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drukkell. Zij zijn zonder eenige afscheiding achtereen gezet en veelal 
op een andere bladzijde te vinden dan de bijbehoorende plaats van 
'rhncydides zelf. Aanvankelijk had de schrijver ook nog een afzon
derlijke kolom ver!.;lareltde noten onder dic der critische gcvoegd; 
dit leverde echter, ten gevolge van de onvoldoende voorbereiding, 
zooveel ongerief op bij het zetten en corrigeeren, dat hij verderop 
die verklarende noten maar tussehen de critische in liet afdrukken. 
De exegese stond trouwens bij de tekstkritiek verre ten achter en 
vond slechts sporadisch plaats, hoofdzakelijk feiten en namen be
treffende. 

Wij stonden bij de uitvoering van dit werk, dat VAN I-hm.wI<:RDEN 

in het meest vruchtbare tijdvak zijns levens, van 1877-1882, 
het licht deed zien als rijpste en rijkste vrucht zijner ongemeene 
taalkennis, eenige oogenblikken stil, en wezen op de zwakke zijde 
van dit zoowel als van zijn overige geschriften. Maar wij mogen 
niet verder gaan zonder ook de groote en blijvende verdiensten er 
van in het licht te stellen. Dat het niet genoeg is van 11HUCYDIDES 

te spreken in min of meer vage termen van bewondering en hem 
aan te staren als een op zich zelf staand phaenomeen ,maar dat 
zijn werk, als dat van eIken schrijver of dichter, gelezen en vooral 
begrepen moet worden door wie over hem wil meespreken; dat 
niets schadelijker is voor ware bewondering en werkelijk vrucht
dragend kunstgenot, dan gedachteloos heenglijden over allerlei on
effenheden en onduidelijkheden van den overgeleverden tekst, en 
op gezag der codices aannemen wat door het gezond verstand of 
de taalkunde wordt gewraakt, - VAN HERWERDEN is het die dat 
door zijn stoutmoedige, op tal van plaatsen ingrijpende behandeling 
van den l'hucydides-tekst heeft duidelijk gemaakt voor wie zien kan 
en wil. In dezelfde jaren waarin MÜJ.LER-STRÜBING moedig, Ver
metel vaak en niet zelden met ruwe hand, 1'HL'CYDIDES aangreep 
als menseh en als denker, en de philologen allerwege aan het werk 
zette, vooral dàn als hij hen prikkelde tot tegenspraak en dus tot 
eigen onderzoek, tastte VAN HERWERDEN den overgeleverden tekst 
van den grooten geschiedschrijver aan en schroomde niet het mes 
der kritiek aan te wenden, er diep mee te kerven vaak, waar de 
overlevering hem onbevredigd liet. COBET, ook toen nog de onbe
twiste, hoewel vaak vinnig bestreden meester op het gebied der 
tekstkritiek, paste op den THUCYDIDES van VAN HERWERDEN den 
versregel toe, waarin bij Aristophanes wordt aangekondigd dat de 
genezende hand van AEsCULAPIUS aan den blinden god Plutus het 
gezicht heeft teruggegeven: 

Thans fonkelt in zijn oogen weer het levenslicht. 

l,~ ______ -="-,-_~------~ 
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Inderdaad, er fOllkelt licht iJl dell stijl vàn dell historie us , veel 
meer licht dan tevoren, nu de ervaren en vaste hand van den fijnen 
taalkundige er allerlei stof en vuilnis van heeft weggevaagd, zoo 
noodig weggeschrapt; de hand van den taalkenner, die geleerd heeft 
meer gewicht te hechten aan de eischen van het gezond verstand 
dan aan de grillen en toevl111igheden del' overlevering, belichaamd 
in de geen van alle bijzonder oude of bijzonder betrou wbare hand
schriften del' middeleeuwen. Na VAN HERWERDEN eenvoudig terug
vallen in den ouden sleur van zoogenaamden eerbied voor de 
codices, dat wil zeggen voor schrijffouten, is alleen mogelijk voor 
onkulldigen of voor wie in schoolsch vooroordeel zijn bevangen; en 
al is er menige plaats waar zijn behandeling van den tekst geen 
goedkeuring heeft gevonden, menige plaats waar Of andere genees
middelen dan de door hem aangewende 1I00dig bleken, Of nog 
dieper doordringen in den gedachtengang en de stijleigenaardighedell 
van den schrijver leidde tut verdediging van het door VAN HER
WERDEN aangetaste, de grondbeginselen waarvan zijn kritiek uitging 
waren onbetwistbaar juist en zullen stand houden. Wie het werk 
van den nieuwsten Thucydides-uitgever, HUDE, raadpleegt, zal VAN 
HERWERDEN'S beteekenis daaruit vermoedelijk niet naar waarde 
leeren schatten, want het "conservatisme ," zooals de zilliedige Il1ode
term luidt, is daar opmerkelijk ver gedreven, en laat voor ingrij
pende pogingen tot tekstverbetering, behalve dan voor enkele van 

. den nieuwen bewerker zelf, geen plaats: wie VAN HERWERDEN'S 
editie en die van HUDE naast elkander - niet maar af en toe eens 
inziet, maar wtprkelijk gebruikt en dóórwerkt, zal anders oordeelen. 

Maar laat ons III deze levensschets de tijdsorde, waarom wij ons 
tot dusverre weinig bekoIl1merden, niet langer verwaarloozen. 

Na zes jaren van studie aan de Leidsche Hoogeschool, promoveerde 
VAN HERWERDEN 15 Decembel' 1855 magna cum laude op een dis
sertatie, bevattende kritische opmerkingen iJl jraglllenta cO'JllicoruJIl 

Graecorum. Het onderwerp was in overeenstemming met zijn aanleg. 
Geen samenhangend geheel, maar tal van scherpzinnige gissingen en 
tekstverbeteringen. Het geschrift werd door MEINEKE, den meester 
op dàt gebied, uiterst gunstig beoordeeld eu trouw gebruikt. 

In den herfst van 1856 ging VAN HERWERDEN een buitenlaudsche 
reis maken, tezamen met twee, veel meer dan hij door de fortllÎn 
begunstigde, vl'Îenden en studiegenooten, HAL"BERTS~IA, die op den
zelfden dag met hem was gepromoveerd, en DU Rrmu. DS. VAN 
HERWERDEN , die geenszins bemiddeld was, gaf een opmerkelijk 
blijk van onbekrompen opvatting door zijn zoon tot die reis 111 

Jaarboek 1911. 4 
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staat te stellen. V oomf had hij zich bij COBET vergewist dat de 
opofferingen, die hij zich wilde getroosten, voor een goed doel 
zouden worden gebracht; deze had het plan ten zeerste en zonder 
eenig voorbehoud toegejuicht. 

Vier maanden (Oct. '56-.Febr. '57) bracht VAN HERWERDEN te 
Parijs door, zuinig levend en zich vooral te goed doende aan de 
schatten der Nationale Bibliotheek, maar toch óók genietend van het 
vele schoone dat de wereldstad hem aanbood, van de opera zoowel 
als van het Louvre. Hij maakte er ook kennis met COBE'I"S vrienden 
HAASE en DÜBNER, de nauwkeurige en onvermoeide hellenisten. Daarna 
ging hij naar l!'lorence. Hij vond daar weldra aangenaam verkeer in 
een kring van geleerden, en nevens zijn werk op de bibliotheek genoot 
hij ook daar veel van kunst en natuur, waarvoor zijn gemoed zeer 
ontvankelijk was. Hij maakte ook uitstapjes in de omstreken, eu 
bracht eenigen tijd in RavemlR door, ten einde daar het vermaarde, 
destijds nog te weinig bekende hs. der blijspelen van ARIS'l'OPHANES, 
van alle het meest volledige, te bestudeeren; COBE'f was dat inder
tijd voornemens geweest, maar had er geen tijd toe gevonden. VAN 
HERWERDEN was nu onder anderen in de gelegenheid een versregel 
uit de Acharniërs, die tot dusverre als onvolledig overgeleverd had 
gegolden en dus in de uitgaven voor de helft door sterretjes werd 
aangegeven, uit dat handschrift aan te vullen. Zijn collatie van den 
Ra vennas gaf hij eerst in 1872 uit (achter zijn studia critica in poetas 
8cenicoa) en in de Mnemosyne van 1898; thans heeft deze haar nut' 
voor anderen verloren, daar het facsimile van den codex sinds 1904 
in aller handen is. 

Van Florence begaf hij zich te voet naar Rome, waar hij njk aan 
reisherinneringen aankwam en aanstonds een schat van nieuwe in
drukken ontving. Maar bij zijn historische en oudheidkundige studies 
vond hij tijd tot ingespannen arbeid op de Vaticana, waar hij zijn 
oogen afpijnigde op een door ANGEW MAJI uitgegeven maar niet 
voldoende ontraadseld palimpsest. Ook Napels, Pompeji en omstreken 
bezocht hij. 

Inmiddels werd in het najaar van 1857, dank zij de onverdroten 
bemoeiingen van BAKE, aan de beide veelbelovende litteratoren 
HALBERTSMA en Y AN HERWERDEN door deze Akademie opgedragen 
een onderzoek in te stellen naar de Grieksche en Latijnsche hand
schriften in de Spaansche Bibliotheken, waarvoor hun een - zeer 
matig - Rijkssubsidie werd toegekend 1). HAJ,BERTSMA vertoefde toen 

1) Tweeduizend gulden, over 1858 en '59 vl\rdeeld, dus voor elk f 500.- 's jaars. 
Zie Rapport der Commissie van toezicht over de philologische nasporingen in de Spaansche 
Bibliotheken, Versl. en .Med. der Kon. Akad. v. W., Md. Lett. V 2 (1860). 
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reeds sinds April in Spanje, VAN HERWERDEN kwam er eerst in het 
begin van Maart 1858, en nadat hij te Barcelona en in Valencia 
en omstreken op BAKE'S verzoek verschillende Latijnsche inscripties 
had afgeschreven, gelukte het hem, ondanks allerlei tegenwerking 
van de zijde der autoriteiten, een beschrijvenden catalogus te vervaar
digen van 128 in de bibliotheek van het Escuriaal en een dito van al 
de in de Nationale bibliotheek te Madrid aanwezige Latijnsche codices, 
voorts een en ander te collationneeren , o. a. een in de bibliotheek 
van den hertog van Ossuna aanwezig hs. der Pharsalia van Lucanus. 

Einde September 1858 verliet hij Madrid, in gezelschap van 
HALBERTSMA, en keerde, na een schoone eu belangwekkende reis 
door Zuid-Spanje, in het begin van December naar Italië terug, dat 
hij noode had verlaten. Hij begaf zich nu het eerst naar Milaan. 
Daar trokken in de, toen nog weinig door buitenlandsche geleerden 
doorzochte, Ambrosiana vooral twee Grieksche miscellanei met werken 
van de scenici en andere dichters zijn aandacht, en eollationneerde 
hij verder' een uitnemend handschrift der rhetorische geschriften van 
DWNYSIUS HALICARNASSENSIS, voor welken schrijver hij zich ook reeds 
te Rome en te "Florence veel moeite had gegeven, alsmede twee belang
rijke, toen nog ongebruikte codices van ]hA V lUS J OSEPHUS, daama 
te Venetië - te midden van het oorlogsrumoer - onder anderen 
een derde handschrift van dienzelfden historicus, welke arbeid aan 
NABER's uitgave van JOSEPHUS ten goede is gekomen. 

In Juni 1659 keerde hij, na bijna driejarige afwezigheid, tezamen 
met HAI,BERTSMA naar het vaderland terug, gerijpt in kennis en 
ervaring. Wat bij zijn grootell meester zoo schittercllde vruchten had 
gedragen, het bestudeeren van oude handschriften in de rijkvoor
ziene boekerijen· van Parijs en Italië, had ook op hèm een heilzamen 
invloed geoefend. En al kon hij bij zijn thuiskomst· niet zoo veel 
onmiddellijke resultaten vertoonen als wellicht door hem zelf of door 
anderen was gehoopt, - want gewichtige ontdekkingen waren hem 
niet te beurt gevallen en de zending naar Spanje noemde hij zelf 
mislukt, - de vruchten van zijn verblijf in den vreemde zouden 
daarom toch niet uitblijven. Hij dankte daaraan wat dest~ids, toen 
de photographie nog niet of nau welijks in dienst der wetenschap was 
getreden, alleen op buitenlandsche reizC11 kon worden verworven: 
een grondige en veelzijdige kennis der Grieksche palaeographie; het 
van COBET, den grooten palaeograaf, genoten onderwijs was door die 
reis eerst recht vruchtdragend geworden. Hij wist nu watzoovelen 
die er over praten en schetteren niet of alleen van hooren zeggen 
weten, wat handschriften zij n, wat men er mee kan en moet doen, 
en vooral ook, wat men er ni e t mee moet doen. 

. 4* 
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Dat hij voor ecu professoraat als aa I\gewel~ell was, kon al spoedig 
na zUn promotie niet twijfelachtig zijn; vOOl'lShands echter was er geen 
plaats open en wijdde hij dus zijn krachten aan het gymnasiaal onder
wijs, eerst een tijd lang met H.H.BEll,TSMA samen aan het privaat 
instituut van Dr. DE RAADT op Noorthey onder Voorschoten, dat 
destijds bloeide en tot kort geleden is hlij ven bestaan, daarna vau 
1860-1862 als praeceptor aan het Groningsch Gymnasium en ver
volgens aan het Haagsehe, dat juist destijds verscliillende begaafde 
jonge geleerden tot zich trok. Hij toonde zich daar een veeleischenden 
maar tevens een bezielendelI leermcester. 

In 18G4 werd hij tot Hoogleeraal' te lJtmcht benoemd, als op
volger vau SIMON KAUS'l'EN, aanvankelijk voor Latijn en Grieksch 
beide, maar na 1877, toen eeu afzonderlijke leerstoel voor het Latijn 
werd ingesteld, alleen voor het Grieksch; een gelukkige verbetering, 
daar de dubhele taak veel te omvangrijk was om door één man naar 
hehooren te worden volbracht, en ook omdat het Grieksch zoo geheel 
z~in hart had ingenomen dat er voor het Latijn slechts weiniglief<le over
bleef. Het Latijn vond JlU in FRANCK1<;N een uitnemend vertegenwoordiger 
en VAN HERWERDEl'I kon zich verder ongestoord aan zijn Grieksch wijden. 
Van Ain Latijnsche studiën gaf hij eenige proeven op een veertigtal 
hladzijden der Mnemosyne van 1873, het eerste deel der nieuwe serie. 

Sedert is h ij te U trecht hl~i veil wonen, ook na zij n emeritaat; 
38 jaar heeft hij daar gewerkt als dienstdoend, daarna nog 8 jaar 
als emeritus hoogleeraar , dus zoogellaamd rustend, maar ook toen, 
- en zoo mogelijk nog meer dan ooit te voren - rusteloos werkzaam. 
Hij huwde er in 1865 met GALA'l'HEA HENlUE'l"fE VAN DEEN, die 
hem gedurende hijna zijn geheele professoraat als liefdevolle gade is 
ter zijde gebleven en de zorgen des levens van hem heeft geweerd 
zooveel zij lnaar kon, "zijn vrouwen zijn moeder tegelijk", zooals 
een harer kinderen het treffend heeft uitgedrukt. Zoo kon hij on
gestoord het rustige leven 'Van den geleerde leiden, te midden zijner 
boeken, tot zij hem ontviel, in October 1900. 

Dien slag is hij niet volkomen te boven gekomen. 'roch was hij 
door zijn verlies niet verbitterd eu wist te waardeeren wat hem 
gebleven was: "het bezit van lieve kinderen ," zooals hij zich uit
drukte in een deelnemend schrijven aan een lotgenoot,. "die alles deden 
"om hem het leven dragelijk te maken, en dan zijn wetenschap en 
"zijn belangstelling in alles wat op het gebied van het vak zijner 
"keuze voorviel, - een goed dat, zoolang onze geest helder blijft, 
,,01lS niet kan worden ontnomen." 

Het drietal kinderen, waarvan zoo even sprake was, een zoon en 
twee dochters, heeft hem overleefd. 
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Naar aanleiding van zijn aftreden op ruim zeventigjarigen leeftijd 
werd door binnen- en buitenlandsche vrienden en vakgenootel1 een 
Album Gratulatorium bijeengebracht, waartoe zijn jongere collega 
VAN OER VU1<j'r, }'u'ANCKEN'S opvolger, het initiatief had genomen. 
'roen hij den loden Juni 1902 afscheid nam uit den werkkring, 
waarin hij zooveel jaren met groote toewijding had gearbeid, werd 
dat boekwerk hem met een hartelijke toespraak aangeboden. Hij zelf 
droeg hij die gelegenheid een omvangrijk Grieksch gedicht in Ho
merische hexameters voor, ht8U8 scholasticu8 door hem genoemd, dat 
h~j in gevolge veler wensch in de Mnemosyne heeft laten opnemen. 
Hij beschreef daarin zijn leven op onderhoudende wijze; en aan het 
slot gekomen, terwijl hij in gedachte het oog liet gaan over de vele 
jaren die achter hem lagen, met hun lief en leed, riep hij, wee
moedig dankbaar gestemd, zijn toehoorders toe: 

"De arbeid was mij ten zegen! 'fen zegen zal hij ook ü zijn, 
" Y riendell, indien uw geulOed door bittere smart overstelpt wordt." 

/ ."'."/,, c;- / /~, ,;",.m~? ?' 
,=EP'Y a,p fl./., ê~é'7a,Ct)7ê, 7a,C.J7EI () , co; 't'1 J)I, 'Jl./.,a,Ç, 

:!J/ #>. & / ., ("I ,,,,", / ,/ ~ rl 

EI 7ïOTé' I.E'J'Ya,?êlJ'V X 'J/'/"C,J'J 't'Pê:;a, a,/,yoç (X,'1Ta,I. 

Drie jaar later viel het halve-eeuwfeest van z\in promotie tot doctor 
in de letteren te herdenken. De litterarische faculteit rler Leidsche 
hoogeschool, trotsch op zulk een alumnus, liet diep dag niet onop-' 
gemerkt voorbijgaan, maar vaardigde VAN HERWERDEN'S trouwen vriend 
en tijdgenoot DE GOEn; en haren dekaan af om hem uit haar llaalll 
een adres van hulde en gelukwensch met korte toespraak te over
handigen. Ook het Utl'echtsche curatorium en de senaat zoowel als 
de litterarische faculteit dier hoogeschool braehten hem hun geluk
wenschen. 

Nog vijf jaren levens waren hem gegund, jaren rijk aan lichamelijk 
lijden; - ook vroeger had zijn gezondheid vaak veel te wenschen 
overgelaten; - maar de krachtige geest liet zich niet neerslaan, en 
de trouwe zorg van zijn tweetal dochters verlichtte hem zoo veel mogelijk 
de bezwaren des ouderdoms. Zoo waren ook die laatste jaren hem 
ten zegen, en zijn heengaan na korte ongesteldheid was in vrede. 

Veel uit VAN HER WERDEN' S wetenschappelijken arbeid lieten wij tot 
dus\1erre onvermeld, en wij kunnen nog slechts enkele grepen doen, 
om althans het meest noodzakelijke aan te vullen. Een volledige 
bespreking zou oneindig veel meer tijd vereischen dan hier beschik
haar is. 

'foen tegen het einde van 1890 de op naam van ARISTOTEJ.ES 8taand~ 
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'A.9-:.:;;afCt!;,I 7r'J/_JTê ia dool' K'ENYON uit een kort te voren gevonden, 
moeilijk leesbaren papyrus was uitgegeven, stelde VAN HERWEROEN 
aan spreker voor, mOet hem samen een verbeterde uitgave te laten 
versch~inen. Natuurlijk ging deze op dat vereerende voorstel gaarne 
in, en kan niet anders dan met ingenomenheid gewagen van de daaruit 
voortgevloeide samenwerking. Inrichting en correctie werden aan spre
ker overgelaten, VAN HERWERDEN deed vele voorstellen tot tekstver
betering en vervaardigde een uitvoerig woordregister. Het laatste ver
oorzaakte eenig oponthoud in den druk, wat ten gevolge had dat het 
werk iets minder ving verscheen dan anders het geval had kunnen 
zijn, en dus eenige dagen volgde op de door KAIBEJ, en VON Wn,AMowITZ 
bewerkte - zoo veel beknoptere - tekstuitgave. De bewerkers hadden 
niettemin veel voldoening van hun moeite. 

Blijkbaar had ook de overledene van deze samenwerking aangename 
herinneringen hehouden. Immers enkele jaren later deed hij aan spreker 
een soortgelijk voorstel. Hij was toen aan het voorbereiden van een 
uitgave der Pa.a? van ARISTOI'HANES, en wenscnte nu ook dltt werk 
gezamenlijk met spreker te ondernemen, die reeds enkele stukken 
van ARISTOPHANES in eigen bewerking had laten verschijnen. Het ging 
spreker aan het hart ditmaal neen te zeggen, maar hij meende het 
eervolle en vriendelijke aanbod niet te moeten aanvaarden; de twee 
bewerkers zouden elkander op dat terrein veeleer belemmerd dan 
voortgeholpen en aangevuld hebben: hun wijze van werken liep te 
veel uitéén om een welsamenhallgend geheel te kunnen leveren. Zoo 
is dan YAN HERWERDEN'S Pax verschenen zonder sprekers medewer
king, en dat zij daaraan wel allerminst behoefte had zou uit het werk 
zelf kunnen blijken; vooral het tweede deel is rijk aan belangrijke 
opmerkingen van taalkundigen aard. In de voorrede van het eerste 
had VAN HERW1WDJ<jN uitvoerig over den staatkundigen toestand en 
de mise-en-scène gehandeld, en daarbij gelegenheid gevonden de avon
tuurlijke gissingen van ZIELINSKI , waarop spreker zijn aandacht had 
gevestigd, op afdoende wijze te weerleggen. Door spreker zijn daarna 
de overige blijspelen van ARISTOPHANF,s achtereenvolgens naar eigen 
inzicht uitgegeven, de Pax het laatst, maar eindelijk toch ook die, 
nu zes jaar geleden; en toen hij aan VAN HER WERDEN van deze uit
gave, als naar gewoonte, een exemplaar toezond, bedankte deze daar
voor in een allerhartelijkst briefje, waarin hij nadrukkelijk deed uit
komen dat hij zich in 't geheel niet ergerde over het verschijnen 
van een tweede Pax naast de zijne, bij denzelfden uitgever nog wel, 
en het vanzelf sprekend. vond dat de jongere bewerker de serie zijner 
Aristophanes-uitgaven had willen voltooien door ook dàt stuk daarin 
op te nemen. 
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Men vergeve spreker dat hij een en ander over zichzelf heeft gezegd; 
maar aan VAN HERWERDEN'S karakter zou geen recht geschieden als 
zijn nobele houding in dezen niet in het licht werd gesteld. 

De Grieksche scenici hadden VAN H}]RWERDEN's eerste liefde, en 
zouden die liefde behouden tot het eind van zijn leven, al stelde hij 
SHAKESPEARE ver boven hen, dien "deus inter homines", zooals hij 
hem in zijn inti'eerede noemde, "cuins singuli versiculi sunt singula 
testimonia". Zijn dissertatie was aan de scenici gewijd, zijn laatste 
afzonderlijke brochure, in 1009, gold de kort te voren gevonden 
fragmenten der Hypsipyle van EUIUPIDES, zijn laatste boekbespreking 
een uitgave der fragmenten van MENANDER , zijn laatste tijdschrift
artikel de vVespell van Ams'roPHANES, en nagenoeg een vierde deel 
van hetgeen hij in de Mnemosyne heeft laten verschijnen heeft de 
dramatische poezie tot onderwerp. Het eerste boek dat hij als pro
fessor in het licht zond, in 18()(i, was eeu kritische uitgave nUl den 
Oedipl18 Rex. I II 1875 verscheen de lIJn, iJl 1 S!) 5 de He/ena, in 
1897 de PafL', waarvan wij reeds gewaagden, in lH03 Collectauea 
ad jraglllenta comicot'uiJl, in 1 HOG ViJldiciae ATi8tophaJl'eae, om vau 
\'erschillende elders dan in de NI nemosyne verschenelI tijdschrift
artikelen nu te zwijgen. En ook dool' zijn pogingen om wat SOPHOCLES 
in het Gl'ieksch heeft gezegd hem na te zeggen in Ne(lerlandsche 
verzen, bewees hij ten duidelijkste dat zijll hart aan het Grieksch 
'l'ooneel was verpand, al hadden dan zijn aanleg en zijn studierich
ting, al hadden ook de tradities van den philologenkrillg waarin hij 
was opgegroeid, hem er toe gebracht dergelijke pogingen als bijzaak 
te beschouwen. "De muze der dichtkunst" - placht MATl'HIJS DE 
V RIES te zeggen - "is eell sb'enge godin, die om haarszelfs wil moet 
worden aangebeden en zich geen hulde in het voorbijgaan laat wel
gevallen," en zoo was het niet wel denkbaar dat den Utrechtschen 
vertolker, die in zijn vool'bericht verklaarde dit werk "ter vel'poozing 
van meer ernstigen arbeid" te hebben ondernomen, zou gelukken wat 
nog niemand ooit gelukte, ook zelfs niet als 10011 voor algeheele toe
wijding: het oude kunstwerk getrouw te vertalen in modernen dicht
vorm tot tevredenheid ook maar van zichzelf, laat staan van anderen, 
omdat van een gedicht inhoud en vorm, taal en gedachte, evenmin 
z~in vaneen te scheiden met behoud der schoonheid als de huid en 
de spieren van het levende lichaam, of, om VAN HERWERDEN'S eigen 
woorden uit zijn Latijnsche intreerede aaute halen, omdat "ipsa forma 
orationis a lingua, qua continetur, divelli nequit", Toch bereikte VAN 
HERWERDEN met zijn eerste poging een wezenlijk succes; immers zijn 
metrische vertaling van den Koning Oedipus werd in 1891 door de 
Utrechtsche studenten met groote toewijding voor een uitgelezen 
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puhliek van genoodigden opgevoerd, en later herhaaldel~ik door het 
Nederlalldsch 'rooneel, met BOU\HIEESTER en diens zuster in. de heide 
hoofdrollen, - voor welgevulde zalen derhalve. 

Naast de tooneeldichters trok vooral - en hoe had het anders 
gekund! - HOJllerllS VAN HERWERDJo'N aan. Zijn rectorale rede toonde 
hem ons reeds als door en door met het epos vertrouwd, en het
zelfde bleek uit zij 11 Quaestloltes Homericae (1875), zij n Quaestiullculae 

Bpicae (l87G), en toen in 1883 en volgende jaren een tweetal Neder
landsche philologell van het jongere geslacht zich aan de taal van 
HOMEItl:S had gewaagd en weldra ook een uitgave van Ilias en Odyssee 
had bestaan, was het verschijnen van elk nieuw deel der Leidsche 
Homerus-editie en hare herdrukken voor hem aanleiding tot uitvoerige 
artikelen in de Mnemosyne, met tal van nieuwe voorstellen tot tekst
verbetering, meestal in aansluiting aan - hoewel natuurl~ik dikwijls 
zonder instemming met - de in die uitgave gemaakte opmerkingen. 

Sinds 18 ~O, toen VAN HElnnmDT~N een brochure getiteld LapiduJlI 
de dialedo _Jttica !estililo/tia uitgaf, de vrucht van langdurige en 
moeizame uasporingen in het corpus inscl'iptionulll, bleek meer en 
meer zijn belangstelling in dialektstudie. Een verhandeling over het 
Lexicon van HESYCHIl:S in de Verslagen en Mecledee1ingen dezer Aka
demie van 1 ~ 9ét en een ~lnell1osyne-artikel van IS!) 5 over hetzelfde 
onderwerp getuigden er insgelijks van, en die belangstelling leidde 
tot het aanleggen eener uitgebreide verzameling van eigenaardige, 
meest dialekt-uitdrukkingen, (tie in het groote grieksche woordenboek 
van IhNllICUS STEPHANUS hun weg nog niet hadden gevonden, hetzij 
omdat zij tot dusverre niet waren opgemerkt, hetzij - en dat gold 
van verreweg de meeste - omdat zij eerst in de laatste jaren uit 
nieu w gevonden handschriften of inscripties waren bekend geworden. 
En toen in 1902 de tijd vall aftreden als hoogleeraar voor hem was 
gekomen, verraste de zeventigjarige zijn landgenooten en heel de 
geleerde wereld door de uitgave van een lijvig boek in lexicon-formaat, 
bijna duizend bladzijden groot, en getiteld: Lexicoll GraeculJl 8upple
tori/Wl et dialecticum. Men stond verbaasd, en vroeg zich af hoe het 
mogelijk was geweest ook dáárvoor, bij zoo ontzaggelijk veel anderen 
arbeid, nog den noodigen tijd te vinden. Want het was alles eigen 
werk, al had dan een drietal jongere vrienden - MOREL,VAN DER 
VLH;T, VOLI,GRAFF - hem hulp verleend. Het schr~iven zelf van die 
duizend pagina's moest reeds eenige honderde uren hebben gekost, 
en hoe oneindig veel meel' uren moesten zijn besteed om dat alles 
te vinden en uit te zoeken, hoe onnoemelijk veel moest er voor zijn 
doorgelezen, hoe bezwaarlijk moest te Utrecht, waar geen rijkelijk van 
het nieu wste voorziene bibliotheek ter beschikking stond, reeds het 
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bijeenbrengen geweest zijn van de vele tijdschriften en brochures eu 
meer omvangrijke werken, waaraan de stof was ontleend! Men be
wonderde ook den ondernemingsgeest van den Nederlal1dschen uit
gever en niet weinigen twijfelden aan de kans op voldoenden afzet. 
Gelukkig dit laatste ten onrechte; de uitgever, die het dure boek 
had aangedurfd, had goed gezien; het beantwoordde inderdaad aan 
een behoefte, vond allerwege belangstelling en werd grif verkocht. 
En zoo viel den onvermoeiden geleerde aan den avond vim zijn leven 
d~ groote genoegdoening ten deel dat hij zich geroepen zag van dat 
omvangrijke werk een tweede uitgave voor te bereiden; hij heeft ook 
het verschijnelI dier uitgave nog mogell beleven. En hoe had hij in 
het achttal tusschenliggende jaren voor dat werk gezorgd! Zeker 
begreep hij wel dat hij bij het klimmen der jaren voor dergelijken 
arbeid langer volkomen geschikt zou blijven dan voor werk waartoe 
vindingskracht werd vereischt, al bleef ook deze hem bij tot het eind 
van zijn leven. Hem werd langer tijd tot arbeiden geschonken dali 
aan zijn gl'ooten meester, en zijn geest bleef willig en opgewekt, 
ook nog toen het reeds lang verzwakte liehaam hem begon te be
geven; maar de frischheid der jeugd duurt niet altijd voort, ook 
niet b\i de meest uitnemenden. Hij wijdde zich dan ook meer 
en meer, en eindelijk bijna uitsluitend, aan zijn Lexicon, en las 
daarvoor onnoemelijk veel, ouder en nieuwer, wat hij maar kon 
bereiken. Zoo kreeg de tweede uitgave bijna den dubbelen omvang 
van de eerste, en de opsomming del' fontes praecipui nam nu zes 
bladzijden in, te voren t wee. Ook in de enkele levensmaanden , die 
hem na het verschijnen dier tweede uitgave nog restten, zette hij 
zijn lievelingsarbeid niet van zich af, maar gaf al dadelijk in het 
eerstvolgende Mnemosyne-nummer weder eenige bladzijden met ad
denda op zijn woordenboek. "CoJltilutabitur", schreef hij er onder: 
het was het laatste wat hij schrijven zou. frot in zijn tachtigste jaar 
was het hem verglllld geworden te arbeiden, thans werd de zoo kloek
moedig gedragen levenstaak van hem afgenomen en tot jongeren kwam 
de roeping zijn werk voort te zetteIl. 

Het Lexicon is onder VAN HERWERDEN'S werken datgene wat met 
het meeste recht "af" en "een geheel" kan heeten. ·Wel te verstaan, 
voor wover bestaanbaar is met den aard der dingen en de beperkt
heid der menschelijke kracht. Want in volstrekten zin is zeker geen 
enkel werk minder af dan dit, daar immers uur aan uur, om zoo 
te zeggen, nieuwe voorraad wordt aangevoerd uit nieuw ontgon
nen mijnaderen; elk nieuw geopend Egyptisch graf, elke opgegraven 
of in een vergeten hoekje opgemerkte steen kan er bijdragen toe 
leveren. Maar ~oover het mogelijk was op een gegeven oogenblik 
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volledig te zijn, heeft VAN HERWERDEN met stalen ~iver en met wel
verdiend succes er naar gestreefd de volledigheid te bereiken en een 
//eheel te geven, - een geheel uit losse deelen bestaande natuurlijk, 
slechts door den band der alfabetische volgorde saam gehouden , maar 
een geheel toch. Dat werd gewaardeerd door de velen die van zijn 
arbeid hebben gebruik gemaakt, - en welke philoloog zou het om
vangrijke werk niet reeds dikwijls hebben geraadpleegd! - dat zal 
ook verder gewaardeerd worden. Dat heeft aan het boek de voor 
Nederland ongewone eer van een tweede uitgave verschaft. 

Toch is hetgeen in van HERWERDEN'S arbeid ook voor later ge
slachten zijn waarde zal behouden veeleer in zijn Thucydides, zijn 
Herodotus, zijn Lysias, zijn verdere uitgaven en talrijke hitische 
opstellen te zoeken. Komt eenmaal een nieuwe 'rhesaurus Graecus 
tot stand, dan za) wat hij voor zijn Lexicon met onverdroten toewU
ding all één heeft verricht, opnieuw worden gedaan, waarsch\inlijk 
door een aantal jongere philologen, en zal dan allicht ook nog wel wat 
nauwkeuriger worden gedaan. Voorloopig evenwel hangt het plan tot 
dien 'rhesaurus in de lucht, het wacht op geld en op arbeiders, en 
inmiddels zijn wij dankbaar voor hetgeen VAN HERWlmUEK ons heeft 
geschonken. Eenmaal echter zal zijn Lexicon overbodig worden. Maar 
TI iet overgedaan behoeven te worden, n ooi t overbodig zullen wor
den de vele schoone verbeteringen, die hij heeft gegeven op onver
staanbare plaatsen van de oude dichters en prozaschrijvers; niet over
gedaan kàn worden door de vlijt van jongeren of hun scherper 
gezichtsorgaan hetgeen waartoe zijn scherpzinnigheid en zijn buiten
gewone kennis van het Grieksch hem in stnat stelden. Zonder ijver 
en liefdevolle toewijding wordt men geen VAN HERWERDEN : maar nog 
ni3t het tien- of honderdvoud van zijn ijver en nauwkeurigheid is 
toereikend om een tweeden VAN HERWERDEN te voorschijn te roepen: 

H ij zal niet vergeten worden. 

J. VAN LEEUWEN J lt. 

; 

J 
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Lijst van opstellen en afzonderlijk verschenen werken. 1) 

1852. Mnemosyne 93, ad Cic. de Nat. Deorum II ~ 126. 
1853. Mnem. 199, ad Eur. Iph. Tam. 813. - Verdere blad

vullingen en soortgelijke korte opmerkingen in Mnem. of 
elders worden niet opgegeven. 

1855. Observationes crz'ücae ilt fragillenta comicoru1Il GraecOrU11l 
(dissertatie). 

Mnem. 358-382, Euripidea. 
1860. SpiC1:1eflium Vaticanu1ll , continens novas lectiones in histori

corum Graecorum excerpta quae primus edid. Ang. Maius. 
1 S 61. IJion!j81:i Ilalicarlla88e1l8is epi8tolae criticae tre8. 

Mnem. 63-75, ad Lycurgi Leocrateam. 
1862. Emercitationes criticae in poeticis et prOSaICIS quibusdam 

Atticorum monumentis. 
1863. Lysiae Orationes selettae. 
1864. Ad Meinelcii jragmenta comicoru11l. 

IJe recentiorum literaru11l cognitiolle futuro philnlogo haud 
eonte11lnenda (intree-rede als professor te Utrecht). 

1866. Sophotlis Oedipus rex. Accedunt analecta tragica et analecta 
Ambrosiana. 1. Editio maior, 2. Editio minor. 

1868. Analecta critica ad Thucydidem Lysiam Sophoclem Aristo
phanem et comicorum Graecorum fragmenta. 

1869. Stud ia l'huc!ldidea. Accedunt analecta scenica. 
1870. Animadversione8 philologicae ad Theognidem. Accedunt 

miscellanea in lyricos Graecos. 
1871. Hermes 188-145, ad veterum Orphicorum fragmenta. 
1872. Versl. en Med. der K. A. v.W., studia critica in poe tas 

scemcos. 

') De kritische uitgaven zijn met vette, de overige afzonderlijk uitgegeven geschriften 
met cursieve, de in tijdschrifren of feestbundels verschenen opstellen en kritieken met 
gewone letter aangegeven. 
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1 S 72. Appendix daarop (met lezingetÏ uit A ristophanis codex R). 
1 S73. Mnem. 72-90 en 170-180, ad Thucydidem. 

" 306-312, ad Demosthellem. 
" 395-4.31, coniectanea Latina. 

Vers!. en Med. del' K. A. v. \V., ad Euripidem. 
1874. l\Inem. 73-79, Polybiana. 

" 302-346, ad Anthologiam Palatinam. 
Versl. eu Med. der K. A. '7. W., ad Euripidem. 

1 S 7 ;). Eoripidis Ion. 
Mnem. 120 -140, 255-2G2, 349-358, ad oratoresAtticos. 
Versl. en Med. der K. A. v. W., quaestiones Homericae. 

187ti. QuaestÎllllculae epicae et elegiacae. 
Mnem. 294-323, ad Athenaeum. 
Vers!. en Med. der K. A. v. \V., ad Aeschylull1 et Sophoclem. 

1 ti 7 7 . De lIloribus GraecOrllJII aetate HOJllcrica (rectorale oratie). 
Pilttarchea et LlIcianca cum nova Marciani codicis collatione. 
Mnem. 21--46, ad Euripidem. 

" 188-1 D8, varia. 
Vers!. en l\led. der K. A. Y. W., verslag over de QuacstiollCS 

Homericae van N AB ER (door .FRANCKEN en VAN HERWERDEN). 

Hermes 478-485, ad Demosthel1em. 
tot 1 S 8 2. Thucydides. 

187S. BlllelldaûOlleS AeschIJleae (afzondedijk uit Fleckeisen's Jah\'
bücher). 

Mncill. 55-84 en 264-282, ad poetas scenicos. 
Revue de Philologie 19-57, novne lcctiones Euripideae. 

lS7D. l\lllem. 86-97, 205-220, 313-398, ad Lucianum. 
18S0. LapidwlIl de dialecto Attica testimonia. 

Mnem. 11 0 sq., ad Al'istophallem et Euripidem. 
" 292-306, ad Thucydidem. 

Versl. en Med. der K. A. v. W., over den papyrus Weil 
(fragmenta tragicorum). 

Rhein. Museum 456-468 en 529-542, ad Plutal'chi vitas. 
1 SS 1. Jj'uphokles' Koning Oedipu8, Oedipus in Kolon/tB, Elektra 

(metrische vertaling, het eerste stuk reeds vooraf ver
schenen in de 'l1ijdspiegel van 1880). 

Mnem. 104-112 en 149-166, ad Procopium. 
" 201-209, ad Alltiphontem. 
" 380-3~)9, ad Isaeum. 

1882. Lectioiles Rhe71o-Traiec!illae ad varios poetas et scriptOl'es 
Graecos. 

Mnem. 67-!J5, ad comicos Graecos. 

4 

j 

j 
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1882. M nem.1 G3-17 7, <le Ratraebornyomaehia. 
" 386-3 09,eurae epigraphicae (ad Kaihelii epigrammata). 

Mélanges Graux 187-223, ad Euripidem. 
Revue de. Philologie, Homerica. 
Rhein. Museum 241-25l, Demosthenica. 
Afzonderlijk uit Fleckeisen's Jahrb., Pindal'ica. 

1883. Antipbontis orationes tres, scholarum praesertim III usum. 
In Herodoti libro8 I et fI. 
Mnem. 5ü-68 en 202, ad rrhucydidem. 

" 107-121, ad Apollonium Rhodium. 
" 203- 231, ad Antipholltem. 

332-350, ad Platonem. 
1884. 8tudia critica et epicritica in Pindanl1J1. 

Mnelll. 1-23, ad Herodianum historiclUll. 
" 113-128, ad Iliadem. 
" 293-318, ad rrheognidem, Euripidem, Sophociem. 
" 3 19-336, ad Platonem. 
" 405-432, ad Herodotum. 

Versl. en Med. der K. A. v. W., Archelaus koning van 

Macedonië. 
tot 1888. Berodotus. 

1885. Mnem. 15-42, 82 sq., 135-175, ad Herodotum. 
" 285--287, epigraphica. 

Album Leemans, de oraculo apud Pausaniam VIII 42. 
Rheiu .. Museum 444--452, ad lamblichi de vita Pytha

gorica librum. 
1886. Mnem. 19-64, ad poetas Graecos (Orphica, oracula, Ho

merum, al.). 
" 1 58-196, ad fragmenta comicorum. 
" 366-414, ad Authologiam Palatinam. 

Versl. en Med. d. K. A. v. W., ad Dionysium Ha1icarnassensem. 
1887. Lur:ubratione8 Sophocleae. 

Mnem. 48-73, ad Pausaniam. 
" 172-186, ad Platonem. 
" 427-459, ad Strabonem. 

1888. S!lfitbotae eflJe!Jeticae et criticae ad Xenophontis Historiam 
Graecam. Accedunt paucae in Anabasin coniecturae. 

Mllem. 316-347, ad papyros Aegyptiacas (tooverpapyri). 
Rhein. Museum 73-85, ad hymnum in Mercurium. 
Hermes 5.46-555, ad Diodorum Siculum. 

1889. Mnem. 12-43, varia (ad Nicolaum Damascenum, Agathiam, 
Theophylactum., aI.). 
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1890. 
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Mnem. 129-142, ad Iliadem .. 
" 242-274, epistula critica ad Nauckium(ad tragicos, 
vooral Sophocles). 

Hermes 605-635, ad Aristophanem. 
Rhein. Museum 510-521, Homerica. 
8opholdea' Anti!l0ne (metrische vertaling). 
Mnem. 31-49, ad Iliadem. 

" 103-148 en 203-205, ad Xenophontis Cyropae
diam. 

" 
366-386, ad Plutarchi Moralia. 

1 S91. 8ludia C1·itica in epi!lrammata Graeca. 
De Repoblica AtbeoleosiuDl (met VAN Ll~EUWEt\). 

Mnem. 161-168, ad Homerun!. 
" 200-221, ad Athenaeum. 

284-292, ad Plutarchi Moralia. 
325-340, ad Platonem. 

" 
346-371, ad oracula Sibyllina; 
387-394, ad Aristophanem. 

" 
397-404, ad novum fragmentum Hyperideum (P). 

1892. Mnem. 41-97 en 200 sq., Herodae Mimiambi (verbeterde 

" 

tekst met aanteekeningen). 
168-176, ad Quintum Smyrnaeum. 
197-200, ad Apollodori fragmenta. 

" 233-249, Homerica. 
" 317 sq. en 430-448, ad tragicos. 
" 391-399, ad Odysseam. 

Athena 369-398, kritische brief aan Kontos (aanteekeningen 
op Dionysius Halicarnassensis, graece). 

1893. Mnem. 92-96, ad tragicos. 
" 97-104, ad Plutarchi Moralia. 
" 122-126, ad hymnos Homericos. 
" 149-179, ad fragmenta comicorum. 
" 225-263, ad Flavium Josephum. 
" 383-395, ad Hyperidem. 
" 441-454, ad Aristophanis Vespas. 

Museum Juni, Hoffmann, der nord-achaeische Dialekt. 
Sylloge ter eere van Kontos 31-39, verbeteringen op den 

brief van Diogenes Epicureus aan Antipater (graece). 
1894. Mnem. 1-14, Homerica. 

" 32-45, ad Diodorum. 
" 125-161, ad Dionem Chrysostomum. 
" 233-239, ad Euripidis fragmenta. 
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1897. 

1898. 
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Mnem. 264-276, ad Odysseam. 
" 330-337, ad Plutarchi Moralia. 

Versl. en Med. der K. A. v. W., over het lexicon van 
Hesychius. 

Revue de Philologie, ad Euripidem. 
Museum Februari, Dio Prusaeensis ed. de Arnim l. 

" December, Anthologia Graeca ed. Stadtmüller I. 
Euripidis Beleua. 
Mnem. 1-14, ad 

" 117-123, 
144-148, 

Anthologiam Graecam. 
epigraphica. 
ad Aeschyli Agamemnonem. 

" 

" 
" 

158-174, ad varios (Galenum, Hyperidem , Chori-
cium, aL). 
183-186, ad Helenam Euripideam. 
302-320, ad Xenophontis et Arriaui opusculu. 
329-346 en 360-383, ad Hesychium. 

Museum Maart, Galeni Protrepticus ed. Kaibel. 
" Mei, Hyperides ed. Blass3. 

'1j. Halóert81Jlae adversaria c7'itica (e schedis defuncti). 
Mnelll. 31-54, ad Aeschylum. 

" 199-·209, ad scholia Pacis Aristophanis. 
" 26()-310, ad Aristophanem. 
" 397-404, ad fragmenta comicorul1l. 

Museum Maart, Cassius Dio ed. Boissevain I. 
" Juni, Hippocrates ed. Kühlewein J. 

Revue de Philologie, ad Callinicum de vita S. Hypatii. 
Aristophanis Pax. 
Mnem. 8-17 en 417-426, Homerica. 

" 37-58, Pindarica. 
" 86-88, ad Herodotum. 
" 189-202, ad Aeschinem. 
" 206-208, ad Aristophanem. 
" 209-236, ad Lysiam. 

Museum Maart, Pindarus ed. Christ. 
" Juni, Aeschines ed. BIass. 

Mnem. 94-111, de codicum Aristophaneorum R et V 
lectionibus. 

" 182-204, ad Thucydidem. 
" 344-359, ad Dionem Chrysostomum. 
" 408-415, ad Odysseam. 

Museum Maart, le Laboureur de Ménandre par Nicole. 
" Juni, Cassius Dio ed. Boissevain Il. 
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1 RUS MnsclIlll Aug.-Sept., Hofi'mann, die griechischen Dialekte lIJ. 
PiatOll8 Phaidoolt (vertaling). 
Mélanges Weil 179-191, ad fragmenta tragicorum. 

1899. Lysias. 
Mnem. 1-4.6, ad Bacchylidem. 

140-150, ad Odysseam. 

" 
225-245, ad Euripidcll1. 
378-39S, varia. 

Museum Februari, Bacchylides ed. Blass. 

" 
" 
" 

Mei, von Arnim, Leben und 'Verke des Dio von Prusa. 
" Dio Prusaeensis ed. ·de Arl1im Il. 

Aug.-Sept., commentaria in Aratnm ed. Maass. 
1900. Mnem. 24-49, ad Anthologiam Graecam. 

1901. 

" 
" 
" 

118-128, ad papyros Graecos. 
l57-175, ad Babrium. 
392-395, ad Aeschyli Eumenides. 
404-421, ad Geoponica. 

" 209-218, vana. 
Museum October, Al1thologia Graeca ed. Stadtmüller II 1. 

" November, Cassius Dio ed. Boissevain lIl. 
Feestbundel Boot 175-178, tiental gissingen (op Pil1darus e. a.). 

1 902. Lexicon GrauulD suppletoriuIl et dialuticuli. 
Mnem. XI-XXIV, lusus scholasticus (level1sheschrijvingGraece, 

in Homerische hexameters). 

" 
34-53, ad Aristophanem. 
121-133, ad 'rhucydidem. 
157-168, ad Homerum. 

" ~07-318, ad Alciphronem. 
1903. Collectanea critica, epicritica, exe!Jetica adfra!Jrnenta cOlllicoru1ïl. 

Mnem. 16-32, ad Homerum. 
" 261-294, ad Euripidem. 

Rheil1. Museum 138-151, ad fragmel1ta tragicorum. 
Tijdspiegel, een Grieksch decadent ('fimotheus). 

1904. 'Appendix ad collectanea critica. 
Appendix ad Lexicon slIppleterllllB et dialutieuli. 
Ml1em. 95-104, ad 'racitum et Velleium Paterculum. 

" 255 sq., ad Hesychinm. 
" 261-277, ad Aristophanem. 

Museum April, Libanius ed. Foerster I 1-2. 
" November, Didymos' Kommentar zu Demosthenes. 

Rhein. Museum 329-345 ,ad Libanium. 
1905. Mnem. 219 sq., val'Îil. 



- 28 -

( 77 ) 

lJ)05. Mnem. 293-31ü, ad Sophoclis Alltigonam. 
Museum Januari, Libanius ed .. Foerster IJ. 

" Februari, Didymi de Demo"thene comment. e9. Dieis. 
" December, Pl'Oeopius ed. Haury I eulI. 

Rhein. Museum 10G-127, ad LibaniUlll. 
" 44U-454, ad Alèiphrollem. 

Mélanges Nicole 241-200, llova addenda ad lexicon sup
pletoriull1 et dialectieum. 

1 ~)ü G. Vüuliciae Al'istopkaueae. 
Q/lillque dialogi Platonici (Euthyphro, Apologia S., Crito, 

Phaedo, ProtagOl'as). 
Mnem. 40-58, ad Procopium. 

135-147 en 317-330, ad Platonem. 
Rhein. Museum 591--004, ad Libanium. 

1907. Pla td us , de J'weelin/Jbroede1'8 (metrische vertaling) . 
. Mnem. 119-12fi en 3Uü-402, ad Platollem. 

" 181-1$)1, ad hymlluIIl Mercurii. 
" 325-334., ad Procopium. 

Museum November, Berliner Klassikel'texte V 1. Epische 
UBel elegische l!'ragmente. 

l!}OS. Mllem. ü2-64., ad nova frnglllellta. 
" 17U-182, ad Porphyrogeniti excerpta. 
" 342-352 en415-41S, ad nova fragmentaMenandri. 

Museum Mei, Berliner Klussikertexte V 2. 
Aug.-Sept. Meuulldri quatuor fabularum fragmenta 

ed. van Leeuwen (ed. let 2~. 
Rheill. Museum 1-11, Lueiauea. 
Sertllll1 Nabericulll 139- I 4 2, ad Dionem Prusaeul1l. 

1 nOg. Enripidis Hypsipylae fragmenta. 
Mnem. 112, ad Menandri fl'8gmenta lIova. 

202-223, ad Plutarchi Moralia. 

" 
" 

Rhein. 

" 

310-321, ad DiOllcm ChrysostomuUl. 
338-34.0, ad Zosimum. 
Museum 161-184, ad Cassium Dionem. 

" 320-322, ad Libaniulll. 
1 9 1 O. Lexicon Graetnm suppletorinm et dialedic:nm, editio altera. 

Mnem. 213-. 224, ad Menandri fragmenta nova. 
Rhein. Museum 169-174, ad Libaniull1. 

1911. Mnem. 1-10 ad Vespas Aristophanis. 
" 10-12, ad Lexicon addenda. 

Jaarboek 1911. 5 


