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LIYIISBIIIGBT 

VAN 

J. G. BUL L E MAN 
Lid d,,. Koninklijlce AlcatkJllie van Weten,e1.appen 

DOOB 

MB. R. .J. KOE 111 E IW, 

Seeretaris der Afdeeling voor Letterkunde. 

Het heeft U allen, Mijne Heeren, gewis gevoelig getroffen, 
dat deze Afdeeling onzer Akademie in den laatsten tijd niet 
weinig verliezen te betreuren gehad heeft, en dat daaronder de 
Ilamen van eenige onzer beroemdste geleerden voorkomen. -Al
leen de oude letteren waren van zoodanig verlies verschoond 
gebleven, en wij verheugden ons daarin te meer, naar mate in 
den jongsten tijd zich minder geleerden hebben aangegord, om 
in dat vak deÎl voorheen zoosehitterenden vaderlandschen roem 
te handhaven en b~j de vroeger door de voorvaderen behaalde 
lauweren, nieuwe te voegen. De slag die ons onlangs in onzen 
H UI.I&IU.N tro~ berooft ons Vaderland en de geleerde wereld. 
van een der zeer verdienstelijke. priesters van meer en meer 
verlatene altaren; een man, van wien wij, Dit aaDmerking van 
een nog niet vergevonlerden leeftijd, nog zoo veelgetron.we 
diensten konden en mochten verwachten. Gij kent,· geëerde Me
deleden, mijne veeljarige betrekkingen tot den waardigen over
Iedene,en gij verwacht das ongetwijfeld van lBÎj,die HUlJ.3l
)(AN onder mijne zeer geliChte vrienden telde, dat ikaau ziJae 
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nagedachtenis die woorden van waardering en erkentenis wUdeli 
1..31, waarop die nagedachtenis billijke aanspraak heeft. 

Toen ik mij geroepen vond om een woord tot herdenking 
aan onzen KIS'!' te 'zeggen, beb ik clen invloed zoeken te 
kenschetsen, dien VAN HEUSDE op den gang en de ontwikke
ling van het hooger onderwijs in ons Vaderland gehad heeft; 
eu zulks vooral H wegens de talrijke schaar van jongelingen, door 

zijn beaihlen' onterwij, optewelt eB gtM>rmd; tene sthool, zoo 
groot als door weinige Hoogleeraren in ons Vaderland gesticht 
is geworden; en dat wel van leerlingen, die alle in meerdere 
of mindere mate, vervuld van dankbare vereering voor den mees
ter, het gemeenschappelijke streven hebben aan den dag gelegd, 

om, in zijnen geest en langs den door hem gebaanden weg, ieder 
zijn eigen vak op eene nieuwe en eigenaardige wijze historisch 
te beoefenen." Tot deze geestesrichting behoorde oorspronkelijk 
ook HUI.LEMAN. Door de betrekking welke zijn vader had bij 
de Akademie van Utrecht, was hem die weg gebaand; eerlang 
behoorde hij met DE GEER en KElllNK tot de meest hoopge

vende leerlingen van den beroemden voorganger. Op diens &an
'SpOrUtg was het, dat hij begon de Grieksche geschiedschrijvers 
te 'hastnderen, of het llem mooltt vetg\Uld worden, eenmaal cene 
kritische gesehiedeDis der Grie1tschtt ltistoriographie te leveren. 

Deaearbeid kwam hem des te gewicàtiger voor, naar mate hij 

mch millClertevreden gevoelde met de hernieuwde ui~ve vall 
m,t ~ nrk van· V 08SlUS, De Hi3torici3 Gmeci8 et La
tHna, eenigen tijd later door den Duitsehen hooglee.raarANTO
NIlJS W Jlsft •• JUOf in het licht :gegeven. Toon hij in het jaar 
1888 aan h~ Koninklijk AtBenaeum. te Yaastricht als do
~t ~ mjne ki)rt te voren .gehnwde eohtgenoote, Au
DA Dit WIr, door den dood verloor, wijdde hij al den be
scllikbuen tijd zijner eenIlaamhei.daan Oen groot8cllen arbeid, 
hem door den Utrechtschen 'geschi6flbnner anbevC)leu.. en gaf 
daarvan 'eene uitmuutendeproeve, toen hij de overblijfselell 
\fan Dtlat. van Samoa ÏD. 184tl, en een drietal jareB.. later 

. Üt .anP:rouJU&us va1l Eo., .. Altltn.'OBGLlls den 
OosandTÏtir éJl van CIIA" den Mytileneërill het licht gaf; 
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later ook nog de Fragmenten van CORNEJ.lUS A.U:UNDER 
POLYHISTOR; van AJ&XANDRIDAS den Delphiër, als ook van 
J uu II, den vorstelijken Geschiedschrijver, wiens jammerlijk 
lot, na de vernedering zijns koninklijken vaders, hem onderschei

ding in letteren en wetenschappen deed zoeken. HULLEJUN 

begon echter weldra in te. zien van welken grooten omvang de 
door hem ondernomen arbeid was, en den twijfel te voeden, of 
hij dien immer geheel zoude kunnen volvoeren. Hij schijnt in 

dezen zijn historischen arbeid ook eenigzins gestoord te zijn gewor

den door de buitengemeane zorg en moeite door hem na D. J. 
VAN IJENNEPS dood aan de nitgave van het &:utum Herculis 
besteed. Trollwens hij heeft mij meer dan eenmaal monde
ling getuigd, dat hOOl deze arbeid ongewoon veel tijd en in
spanning heeft gekost, daar het werk door den beroomden over

ledene niet tot dien staat van rijpheid was gebracht, waarop hij 
aanvankelijk gereken.d had. 

Eene groote verandering in zijnen werkkring bracht zijne be
noeming in 1847 als Conrector bij het A.msterdamsche Gymna
sium te weeg; waaromtrent hij mij in het begin van dat jaar uit 
M.aastricht schreef: N Die weet, hoe zeer ik sedert vele jaren er 

llaar hallkte, om uit dit land van ballingschap eindelijk in mijn 
Vaderlandterug te keeren en daar eene betrekking te verkrijgtm, 
die bij eene behoorlijke bezoldiging mij ruime gelegenheid alJ,n~ 
bood tot voortzetting mijner bijzonder-e stnditin;die weet, hoe ik 

iu mijne pogingen daartoe, om redenen, w$ke met geschiktheid 
van docent niet.&gemeen hebbeR, somwijlen bitter w$'d teleurge.
steld; die kan zich eenigermate een denkbeeld vormen van de 
alleraangenaamste verrassing, 'welke mij heden morgen door uwen 
brief, den eenigen; dien ik ontving. geschon1oon werd." Doch 

eerlang bemerkte hij, dat hem te .A.msten1am voor deze zijne 
N bijzondere studiën" niet. zoo veel vrije tijd als hij dusverre 

had gehad, beschikbaar bleef: immers hij werd voor allerlei ar
beid gezocht, muntte als docent aan het GyJlluasU.un hijz~ 
uit, en w.eldA was het te voorzien, dat àem vroeger .ef later 
een meer uitgebreide werkkring zon aangewezen worden. Het was 
omst~eekIJ dien. tijd., dat hij ácl1 dpor do st. der ~he 
ou.dheid liet verlokken, om den tijd, die hij tot wsver aan 
z~n arbeid over ae Grieksche geschiedschrijvers gewtjd had, 

18* 
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aan die van IJatium toe te wijden. Dit werd b~jv.onder blijk
baar, toen HUI.I.EKAN iu 1855 voor het programma des Am
sterdamschen Gymnasiums z~jne verhandeling over de .d'ltMles 
Mazimi bewerkte, en vooral toen hU later te Leiden zijne 
lnaugureele Oratie hield over de auteuren van den zoogenaam
den zilveren leeftijd. Het schijnt dat Hur.Ui:KAN hiertoe geko
men is, doordien de gebroeders CAR. en 'fREOD. MUI.I.:ER het 
werk door hem ten aanzien der slechts fragmentarisch tot ons 
gekomene Grieksche historieschrijvers begonnen, met groote zorg 
en uitvoerigheid hebben ten uitvoer gebracht *). 

In onze Akademie, in welke Hm.I.EM.A.N in het voorjaar van 
1856 verkozen werd, heeft hij bij tweederlei onderwerpen zijn 
kritischen aanleg bew~I1. Vooreerst toen hij den Peplos, die 
aan ARISTOTEJ.ES wordt toegeschreven, uit een oordeelkundig 
oogpunt beschouwde, en, tegen het afwükende gevoelen van den 
beroemden SCHNEIDEWIN, overtuigend betoogde, dat er geen 
grond bestaat om dat smakelooze mengelwerk aan den grooten 
Stagiriet toe te kennen. 1'ot dit onderzoek kreeg HUJ.LEMAN 
aanleiding door het bestuderen der Aristotelische DOMTC'''t, waar
mede hij zich destijds bezig hield, voornamelijk als voortzet
ting van zijne vroegere studiën betrekkelijk de Grieksche His
torici, daar de beroemde W~jsgeer in dat werk ook de volksover
leveringen omtrent den oorsprong der Griek.ehe Staten oordeel
kundig beschouwt, en in die traditiën het ware van het valsche 
zoekt te onderscheiden. Uit eenen brief aan een mijner Mede
"leden in deze Akademie den 16den Jan. dezes jaars geschreven t), 

.) Frog.'" Hi'I.oTÛ:orumG'rlUJCorum, Aaethnt Mar_ra PoriUIR et Rostt
tan"lII, Aoc cum LBTRONI!iJl, il/"d cum C, MÜLLBIUGOlllmeniarlïs, Par. 1841-1851. 
4 vol. 80 , maj. 

tJ "lkben dezer dagen weer tot AIUIlTOTBLlI. noltt.w teruggekeerd, 
maar betrekkelijk weinig gevorderd, deels wegens mijne ongesteldheid, deels 
omdat ik er mij niet geheel aan kon wijden, wegens de Ses/iona., die ik 
eeretdaags 1ienk te behandelen. Daarbij is het een werk van een' verbazen
den omnDg en omhaal, welks SOO fragmenten in Grieksche Antiquiteiten en 
Grieksehe Geschiedenis diep ingr\jpen, KOD ik slechts de commentatio of paI'B 
prior afkl'ijgenl Ik l'Iluktlt er daB in het.Bol1and8c1t Iten resumé van, en 
droeg h~ in eeue Vergadering v,.nde Akademie voor, Qm dUr ten minste 
weer eens i.ts te doen; maar in den gewonsn tijd heb ik slechts over en
kele snipperuren te beschikken, en die zijn VOOr znIk een werk de ware niet," 
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blijkt, dat de onvermoeid werkzame man, ofschoon toen rood3 
vrij ernstig ongesteld, dezen gewichtigen arbeid nog geenzins had 
opgegeven. - Niet minder toonde HULJ,EMAN den kritischen, 
zelfs nu en dan satirischen aanleg die hem eigen was, wanneer 
hU, gelijk meermalen, met enkele andere leden de ingekomen 
proeven van moderne latijnsche poëzy beoordeelde, en gelijk 
daarvan steeds het gevolg was, meende te moeten veroordeelen. 
Het is zoo, men heeft Hm,ullAN in dezen van overdrevene streng
heid beschuldigd; van eene gestrengheid, die noodwendig moest 
afschrikken hen, die dit vooral in onzen leeftijd zoo moeielijke 
vak met groote inspanning van tijd en krachten zouden willen 
beoefenen. Ik wil niet ontkennen, Mijne Heeren, dat HUJ,J,E
MAN de liefhebberij, die wijlen de geleerde HOEUFFT op eene 
zoo helangelooze wijze heeft getracht in het bedreigde leven te 
houden, geenzins heeft aangemoedigd; maar ik kan mij zijne 
denkwijze ten deze zeer goed verklaren, en ik kan er tot op 
zekere hoogte volkomen iu deelen. De redenen die tot instand
houding van de genoemde kunstoefening worden aangevoerd, zou
den, indien zij eenige geldigheid hadden, evenzeer op het prak
tische beoefenen der Grieksche verskunst van toepassing zijn; 
immers, indien men zoodanige oefening dienstig acht om in 
de esthetische of kritische verklaring van de werken der oude 
Grieksche en Romeinsche dichters beter te slagen j want er best-aat 
geeue reden, om in dezen eenig onderscheid tusschen Hellas en 
Latium te maken. Toen het Latijn nog de algemeen gebruikte 
taal der ~leerden was, laat het zich denken, dat men ook bui· 
teuslands van z\jn dichterlijk talent eenige waardering te gemoet 
zag en hoopte, wanneer men Latijnsche verzen in het licht gaf; 
maar 6eIle juistere beoordeeling heeft in de openbare meening 
groote verandering gebracht. De hemelsche gave der Poëzy is 
te edel om tot zulk eene onvruchtbare liefhebberij te wordeu 
verlaagd, en eene doode taal is niet geschikt om tot de hoogste 
oefening en inspanning van het geestesleven te worden gebe
zigd. Aan oorspronke~lkheid, ook in den vorm, die men te
recht van den ltedclldaagschen Dichter verlangt, is bij zulk een 
nazingen der oude Vernuften van Griekenland en ltaliënaauwe
lijks te denken i men worstelt met groote moeite tegen de hinder-
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palen die eene geheèl uienwe gedäêhtemvereld tegen het gebruik 
maken van doode 'Vannen oplevert; het gewaad 'Van sclrier twee· 
duizend jaar gt\leden 1llÏsstaat den zoon der negentiende .Eenw j 
hm speeltuig van een lang begraven voortijd klinkt al te vreemd 
bij een .erwend nageslacht; en wanneer men in de zware kunst· 
oefening eenigzius slaagt, beeft men slechts op de belangstel. 
ling "an zeer weinigen, VRn dezulken die andèI's wel eens min 
dichterlijk gezind zijn, te hopen; terwijl mèn van de deelneming 
van het opkomende geslacht, en vooral vaD de aanmoedigende 
toejuièhing 1"án het meest bevallige gedeelte van ons geslacht, 
van lezeressen of hoordel'eS8en, anders zoo vatbaar voor het 
aandoenlijke schoon eener gevoelvolle poëzy, geheellijk moet 
armen. _. Wat mij betreft, Mijne Heeren, ik geloof dat al het 
goud '\fan het Hoeufl'tiaansohe legaat niet voldoende is om te· 
gen deze nadeelen op te wegen; en dat, nu de kritiek haar 
onverbiddelijk oordeel over hetgeen ons uit de Oudheid, hetzij 
dan ooht of onecht, overbleef, onbekommerd om eeuwenoude 
voo1'óordeelen, oppermachtig uitspreekt, het vergeefsch zoude 
zijn, hare gestrengheid te willen verbidden ten opzichte eener 
kunstoefening, welke tot eene andere eeuw behoort, en de god
delijke gave der heiligste aandrift in den menBeh, wel verre 
van haar verdiende bewondering en eerbied te verwerven, aan 
tnèdelijden of bespotting overletert. 

V él'g'Mft mij, Mijne Heeren, deze uitweiding, die niet slechts 
ter roohtvaatdiging \'an HUJ,I,l;)U.NS oordeel over de moderne 

Latlj~hé poëzy moet dienen, maar te gelijk de beweegredenen 
zal kenballr maken, om welke zoo velen onzer telkens meer he
trOOren, dat het legaat van den achtenswaardigen HOEUFF'l' niet 
CJp eeiIê '\foor de wetenschappen meer vruchtbare wijze kan wor
den gebezigd. Het was trouwens ook niet enkel met opzicht 
tot de modeme Latijnsehe Muze dat HUU,E){AN steed! aan zijne 
ûnspnmk &vHfJ 8ed fJHe zich getrouw betoonde *). In de 
eèDige, maar zeer merkwaardige boekheoordeeling die wij vau 
zijne band in de Mneww8!1tfJ bezitten, is diezelfde regel besten-

.) Te reeltt moeàt B. iu r.lJB8 Opdraellt der fragmonten \'aU 1'TOt.AUBtJS, 

ABDTOBtlLtl8 en Ca4RK1! aan ons medelid DB GElIJt schrijven: "oM vaDlIlD 

istam arrogantiam et inanem gloriolam, aliorum vituperio quaerendam." 
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dig gevolgd; en hij eelle Antikritiek die in den Gid, van hem 
verscheen, geeft hij duidelijk te kennen, dat hij ook van zijne 
beoordee1aars niets anders verlangde. 

Met bekommering zagen wij voor eenige maanden het gestel 
van den gullen en oprechten man inwendig ondermijnd, en me
llig een vreesde wel reeds toen, hem niet meer in ons midden 

te zullen zien terugkeeren. 
Zacht ruste de asch des uitstekenden Letterkundige, en moge 

het ons Vaderland nimmer aan even wakkere beoefenaars ont~ 

breken van een vak, dat weleer eeu der voornaamfite titals van 
glorie onzes Ouden Vaderlands heeft uitgemaakt I 
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