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HERMAN THOMAS KARSTEN. 

Het vereerend verzoek, tot m~j gericht, om voor de Akademie 
het Levenshericht op te stellen van wijlen onzen vorigen Secretaris, 
den man in dezen kring zoozeer geacht, zoozeer bemind, meende 
ik niet te mogen 'ufsiauIl , al zou ik dan ook een taak aanvaarden 
voor mij, ik zeg niet te zwaar, llIaal' weinig gepast. "\Vant... ik 
heb "ollzell" KAHS1'EN eigenlijk Wêlal' weinig gekend. Nu ja, zijn 
studiën lagen op een gebied, dat mij niet geheel vreemd is, en wat 
KARSTEN heeft geschreven dat heh ik alles gelezen, een deel er 
van zelfs zeer nauwkeurig doorgewerkt, maal' ... "aliquid inter te 
intersit et librum" , :wo vermaant Seneen z~i lIeIl leerling, een ver
maning ZÓ() juist en ,Vaill' dat W\j' haal' overbodig kuunell noemen. 
\Vant zon er wel ooit iemand zijn geweest, die dat lIiet wist dat 
er vau zelf een groot onderscheid bestaat tusschen een boek en 
een mensch, ook tusschell een hepaald boek en den lllall, die het 
geschreven heeft? Ook den geleerde leert men uit zijn geschriften 
niet kennen, tenzij die geleerde een genie is nIs COBE'l' of BEN'fLEY. 

En er zijn er, ook hiel', die KARSTEN zoo oneindig veel heter hebhen 
gekend dan ik. 0 mocht aan een hunner mijn werk hebben kunnen 
opgedragen worden! Maar onze traditie hrengt lJlede dat hij, wiens 
studiën aan die van den overledene het meest Vel'\\"Hnt zijn, diens 
leven beschrijft, en ik zou den. moed niet hehhen die traditie aan 
te randen. Dus bedenkende dat de Akademie geen "Latinist" kan 
aanwijzen, die meer dan ik als vrien~l met KAnsTEN heeft verkeerd, 
zeg ik Cicero na: "me malo quam nemillem". 

En om u al aanstonds te. doen gevoelen hoe ontoereikend de 
geschriften van éen overledene zijn voor hem, die (en dat moet toch 
wel het doel wezen van een levensbericht.) vim dien overledene een 
beeltenis naar het leven wenscht te schetsen, neem ik van KARSTENS 

leven allereerst dat deel in oogenschouw, dat van het leven eens 
Pl'ófessórs wel het allerbelangrijkste mag geüoemd worden. 
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Wie in de Amsterdamsehe Studentenalmanakken de College
verslagen doorbladert, moet wel den indruk krijgen dat KARSTENS 
Colleges zij II jeugdige hoorders slechts zeer weinig hebhen gepakt 
en geboeid, vooral in zijn eersten tijd. Hoe geheel anders wordt 
die indruk wanneer wij het oor leen en aan den llIan, die van al 
die vroegere lee"rlingen thans misschien wel de llOogste plaats be
kleedt in de maatschappij en op het arbeidsveld van den oud-student 
in de letteren, ik bedoel den tegenwool'digen rector van het Eras
minansche gymnasiullI Dl'. Y. H. ROGGE. Gij keut zijn allersym
pathiekste hnlde den vroegeren leenneestel' gebracht in het Week blad 
De Nieult'e Amsterdammer van 24 .luli lUI;j. Laat lll\i u daaruit deze 
regelen \'oorlezell: 

"KAHSTEN was meer (uI. dan NAHER en VJU,ETON) de man van 
slllaak en literair gevoel. \Vij genoten wanneer hij HU en dan stukken 
uit Tacitlls in het Nederlandscll weergaf, OlIS latende zien hoe ollze 
taal zich hij uitstek leent voor eeu vertaling van het pittige Latijn 
vall Taeitns. De stoere persoolllijkheid, het breede gelmur "all 
KAJts'l'EN Jllnakten dan bizonderen indruk. Voor KAltS'l'EN leefde het 
Latijn. Zijn hUlllanisme deed hem niet angstvallig vasthouden aan 
de taal van Cicero, alsof dat het eenige klassieke Latijn ware, hij 
voelde het Latijn van een geheel volk gedurende vele eeuwen. 
Het Latijn, dat hij zelf op Zijll colleges sprak, droeg van deze 
opvatting het kenmerk. Er zat iets origineels in. lIet karakter van 
het Romeinsehe \'oIk, dat zieh met de jaren wijzigde, zocht en 
vond hij terug in de schrijvers. De taalgesehiedellis ging voor hcm 
gepaard met de historie vall het volk. Zijn goede smaak maakte 
de behandeling van dichters als Propertius en 'ribullus boeiend. 
Door zijn groote kennis van de literatuur der nieuwe talen was 
hij in staat het waarlijk verhevene in gedaehte en woordkunst ons 
te laten gevoelen en behoefde zijn int.erpretatie niet af te dalen 
tot louter grammaticale opmerkingen. Geen wonder dat zijn College 
over de Romeinsehe literatuurgeschiedenis onze belangstelling wekte, 
vooral wanneer hij uit de fragmenten, die ons bewaard bleven van 
Paeuvius of Ennius, het geheel trachtte op te bOUWeil. Dun was 
KARS1'EN op zijn best, want zijn eerl\ik, open kal'akter harmonieerde 
met de kernachtige, eenvoudige taal der oudste schrijvers"." 

Hier laat mij mijn kennis van de Latijnsche Syntaxis in den 
steek, wanueer ik het welbekende ,;utri creditis, Quirites?" in vorm 
wil pasklaar maken voor de onderhavige tegenstelling~ de Amster
damsche studenten in 't algemeen en den éénen Dr. ROGGE. Dus 
voeg ik aan dien éénen (doch waarlijk niet uit syntactische over
wegmgen alleen!) nog; een anderen . voort;effelijkeu hoorder van 
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KAHSTEN toe, dell geleerden en vrieiHlelijken Socius Iesu Dr. A. SLIJP]<]I, 

die in een particulier schrijven aan mij over KARSTENS colleges 
een korter en ietwat lager gestemd maar toch nog hoogst loffelijk 
getuigenis aflegt. "Utris creditis?" dan. Voor mij kan het antwoord 
op die vrnag niet twijfelachtig zijn, maal' toch betrcur ik het in 
de hoogste mate dat ik hier nie~ uit eigcn ervaring kan medesprcken. 

Maar wat ik wel zelf heb c>lIdervonden dat is datgene wat allen, 
die KAUST}!,X pCI'soolllijk hehben gekend, als om strijd in hem roemen: 
h~i was eeu àll~p y.aÀo; Y.àya.9-ó;. Dicn Grieksehen eernaal1l paste 
olllaligs de vermaarde Italiaallsche "latillist" PlE'I'lW HASI toe op 
zijll edelen leermeester CANNA, en yerschafte daarmede aan wie 
Griekseh verstaan een welkome afwisseling van het wel wat afge
zaagde Engelsche "every ineh a geIltIeman ". MHnr \raartoe nll 
eenige vreetllde taal gebruikt? Duiden wij KARsn;N niet het allerbest 
aan, walIneer wij in rolldborstig IJollulIdsch van hem verklm'ell: 
"hij was op eu top ecn Heer"? Een lIlan gemakkelijk en aange
naam in den OllJgallg, die openhartig wist tc ziju zonder ooit te 
grievcn, die als hij al eens strijd voerde - llij deed dat zelden -
strijd voerde met open viûer eu eerlijke wapcJlcn, die, waar 't maar 
eelligszins mogelijk wás, zijn tegenstander een eere~alllut bracht dat 
hem wcl goed moe8t doeu. En daar ik nu juist dat laatste heb 
ervaren op, ik zou haast zeggen aandoelllijke, wijze wil ik het 
geval, waarbij ik die ervaring opdeed en dat mij v()'orkomt KARSTEIiS 

edel karakter zoo bizonder goed in 't licht te stellcn, hier met 
weinig omhaal mcdedeelen. 

KARSTl<;NS artikelen over H oratius in de .M Ilclllosylle genieten een 
uitstekende en daarbij welverdiende reputatie. Ze begilll1cn met een 
principieele bestrUdiug van mijn hoek de Horalio poe/a. Van ic der 
ander zou mij dic bestrijding hoogst ongelegen zijn gekomen, want 
ik had pas mijn professoraat te Leiden aamaard. Maar die bestrijding 
(ik kan 't u op mijn geweten verklaren) heb ik met onverdeeld genoegen 
gelezen, niet alleen oUl de uitstekende karakteristiek van Horatius die 
ze bevat, maar ook, en veel meer, om den prettigen toon van het 
geheel: zoo schrijft een student tegen een student, lid van één en 
hetzelfde of van een bevriend studentencorps. Hier geen uitl'Oepings
teekens of aic'a tusschen haakjes, hier niets van die geniepigheden 
waarop de doctu5 neurasthenicus querulus (een ons wel hekende 
species) jacht maakt, of hij ook soms -iets kan uitdenken waarmee 
hij zijn tegenstander een levenslang verdriet kan berokkenen. Had 
mijn werk voör mijn colleges, dat zware werk voor een profCBsol". 
van 't eerste jaar, mij tijd gelaten om het te beantwoorden, ik zou 
zeker nooit uit den toon zijn gevallen, die mij zoo bizon der lief is. 

! 
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Toch was 't een bestrijding à fond: KARSTJ<jN wilde, om 't maar 
kort te zeggen, van dat boek van mij niets weten. En zie, jaren 
na dato had ik met KARSTEN een gesprek gehad over dcn venera
belen BOOT, een edelman in 't vak evenals hij. "A propos" zegt 
KARSTEN opeens, "weetje wel wat BOOTS laatste woorden zijn geweest? 
Ik heh zoogoed als aan ûjn sterfbed gestnan: hij was volkomen 
helder en had jou hoek de IJoratlo poeta vóór zich. Dat's een mooi 
boek, zei hij den vinger er naar uitstrekkend." ('l'usschen twee 
haakjes: wie BOOT heeft gekmHl begrijpt dat bij dat "mooi" niet ont
broken heeft het voor hem onmisbaar epitheton Orl1allS, dat ik hier 
niet herhalen ,,,ii). "Ik gel(}()f dat hij met die woorden de eeuwig
heid is ingegaan," zoo hesloot KAnSTEN zijll verhaal CH nog zie ik 
vóór me dat vricmlelijke, neen <lat llmieale, gelaat van dcn verhalcr, 
waaruit zoo. duidelijk sprak hoe'n plezier het hem deed dat hij zijn 
afkeurillg van mijn boek voor mijn gevoel (abof dat nog noodig 
was!) ~on goedmakelI dool' de vermelding van het oordeel, dat z\in 
zoo veel vermaarder Yoorgrwgcl' Cl' op een zoo plechtig oogcnblik 
over had uitgespl'Okell. . 

Op en top een Heer. 't Zijn aangename menschen in den 
omgang van wie men dat kan yerklarell. Maar weet gij wien zij 
't vaak moeilijk maken? Den beschrijver hunner praestaties op 't 
gebied der studie. En dat wel door de ironie, ,ja vaak de minach
ting, Waal'lllee ze flpl'eken over hun eigen werk. \Vie, die zich voor 
goed eeu roemrijkell Haam heeft gemaakt door zijne dissertatie, zal, 
als .naderhand daar het gesprek op komt, uitvallen met de woorden: 
,,0, dat hoek van mijn vader!" Dat deed KARs'rl~N, wauneer men 
hem aanklampte over dat vermaarde werk van 18G4 de Platolli8 
quae ferwdllJ' cpÎstolis. Eli zeker is dat geen boek voor een student, 
of die student moest COBl~T zijn in hoogsteigen persoon. Het mng 
haast samen genoemd worden met de Pro8opo!/1'ajJhia Xenopltontea 
en den Plato (JO nn'ctus , zoo boeiend en kleIlunend is het betoog, 
zoo bijna-levend het Latijn, zoo meesterlijk zijn sommige capita 
b. v. ovër Platos reizen naar Megara, Cyrene, A egypte , Italie. En om 
de groote, kennis van historie maar vooral van Plato en Aristoteles 
en iJl 't algemeen van oude philosophie, die er in doorstraalt, zou 
ieder, die niet beter ",rist, het houden voor een werk dat op naam 
stond van SnlON KAltSTEN , den vermaarden uitgever der Fra!/11leJlta 
Pltilo8ojJlwruJll GraecorU11l. Nu, dat spreekt van zelf dat een student, 
die ouder één dak met zijn vader werkt aan een onderwerp behoorend 

. tot een gebied, waarop die vader heerscht als een koning, bij zijn 
werk voortdurend den invloed van dien vader ondervindt. Maar dat 
deze student het lijdelijk zon hebben aangezien dat zij n vader een 
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dissertatie voor hem schreef, dat zou eeli kwaadaardige voorstelling 
zijn, hoezeer ook de woorden zelve van KARSTEN Jr. die schijnen 
te rechtvaardigen. El' komt b~i dat dit 'werk één trekje vertoont 
waaruit men dien juuiol' aanstonds herkent. Zijn humaniteit, uit
vloeisel vall eigen aallJeg zoowel als vau verkeer in de hoogste 
kringen der beschaving, heeft helll steeds afkeerig gemaakt van wat 
men "groote woorden" zon kUllllCU noemen, van ver-reikende uit
sprakell, zelfs waar die uit het dOOl" hem verstrekte materiaal onmid
dellijk zijn af te leiden. Zoo is dit boek één dool'loopend bewijs 
voor deze zoo uiterst lluttige ell ullchtbal'e grondstellilJg: dat in een 
geschrift Vim verdachte echtheid velerlei wetellswaardige bizon der
heden voorkolllell bew ijst \'cel Illeel" te!Jen de echtheid dan er VOO?'. 

Immers de fal:saris, die ûjn maaksel aaJl den wan wil brengen als 
werk van eeu beroemd auteur, zal natuurlijk van heimle en ver 
dusdanige lJizonderheden salllellle~ell, die ww dat maaksel cen zeker 
cachet vall echtheid kllllllell gc\'ell. KAHl'il'I';N ~l'jJree!tt die grolldstellillg 
Ilcrgens uit: dat laat llij lievcr aall dell le~er ovcr, wien hij daar
voor de gegevens heeft verstrekt. 

Iets soortgelijks mcrk ik op in het kleille werkje de }'tIe l'acili, 
dat het kortst lla gczegde' dis::iertatie (in 18GD) is uitgegeven. Denkt 
intusschen niet dat ik in III ij 11 Berieht de tijdsorde wil betrachtCll! 
Ik doe dat Jlicr slechts h\i toev~tl, geleid door den galig van mijn 
betoog. Hanst Ilog meer dUlI die dissertatie heeft dat kleine werkje 
KARSTENS llaalll in de geleerde wereld gevestigd. En te recht. Want 
het is een uitnemend werkje, getuigend van duchtige bekendheid 
met het behandelde tijd va k ell van fijne opmerkingsgave. lk haal 
er slechts deze zinsnede uit aan: ,,'l'aeitus betoont groote voorliefde 
voor krijgshelden .... omdat 'l'rajallus kr~jgsroem stelde hoven alles". 
Wat zegt dit anders dan die opmerking jaren daarna te!Jel&fcedijd 
door twee beoefenaars van 'l'acitus gemaakt in twee verschillende 
landen, die opmerking die op eens het heele wezen der eerste zes 
boeken del' Annalen verklaart: ,,'l'acitus vereenzelvigt Tiberius met 
Domitianlls, van daar zijn bitterheid tegen dien ouden, lang ge
storven, keizer .... want hij sehrijft onder 'l'rajanus"? 

Het boekje de jide l'aciti is, kort na zijn verschijning, met 
groote waardeering besproken door N ABlm in het uitvoerige Gids
artikel, dat voornamelijk }l1lndelt over VAN OORDTS "Constantijn de 
Groote en zijn voorgangers". N ABlm heeft zijn leven lang voor de 
geschiedenis van den Homeinschen keizertijd een levendige belang
stelling gekoesterd. In zijn gunstig oordeel vlecht hij echter de zin
snede in: "het is, ik moet het tot 1lI ijn spijt zeggen, geschreyen 
in middelmatig latijn". 't Is niet de Samuel Adrianus, dien mijn 

Jaarboek 1916. 2 
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tijdgenooten en de jongeren hebben gekend, die hier spreekt: de 
vriendelijke, edelaardige grijsaard, die in een niet onverdienstelijke 
praestatie van een jongeren vriend haast nog meel' schik had dan 
in zijn eigen gelukkigste vondsten. Want de bedoeling isnatllllriijk 
dat wij dat "middelmatig"ilt deierior(>1J/ parfem zullen opvatten. 
En dat zon onbillijk zijn. KAUSTl<:XS Latijn is dllidel~ik, gemakkelijk 
te verstaan, nooit in ecnÎg opzicht hinderlijk, muar, zij 't dan ook 
Üt lIleliorelJl par/em, middelmatig is het wel. J':iet el' zijn, er zijn 
steeds geweest, er zullen, ja er moetell altijd zijn twee soorten van 
"Latinisten". De eersten zijn op een gegeven oogenhlik llJaèhtig 
aangegrepen dool' de hekoring der Latijnsche dictie. De kleinste 
onefttmheid in een ouden Latijnsehen schrijver of dichter is hUll 

een ondragelijkc crgernis. Als zij zeh'c werkelijk mccnen iets te 
zeggen te hehben, zeggen z~i dat het liefst iJl 't. Latijn, en van een 
ima I, diè hun bizon der bekoort, maken ze on willekeurig een Latijllsch 
poeempje. Dat zijn dan ook die leerllleesters, die niet aHeen hun 
beste leerlingen, IllUUI' ook de goed-middelmatige onweerstaanbaar 
boeieJl, bekoreJl, hezielen, die, ah eOliET, h \lil hoorders zoowel 
den genoege1ijken waall hij brengen dat ze er al aardig wnt vall 
weten, als het heilig voornemen om het verder te hl'engell. Muur 
de anderen voelen zich meer aangetrokken tot de moeielijkhcden, 
die er in de literatuur vallen te ontwarren, tot het bijeenver:r.alllelell, 
onder verschillende hoofden, vall wat in die literatuur her- e1l der
waarts verspreid ligt. KARS'l'EN behoorde schijnbaar meer tot de tweede 
soort. Maar ik voeg el' dadelijk aan toe dat die twee soorten Biet 
als door een onoverkoomhaar bolwerk van elkaar ziju gescheid<!11 
en herhaal wat ik zoo even zeide, dat heide soorten er moeten zijn. 
Zonder de eersten zou het werk der tweeden onbelangrijk moeten 
worden geacht, zonder de tweeden zouden de eersten nooit verder 
komen. En vaak vloeien ze in een. Eeu sprekend voorheeld: 

'roen KAltSTEN van de Hoeufft-commissie afscheid nam, waarin 
ik menig jaar zoo genoegelijk met hem had samengewerkt, schrL>ef 
hij mij: "ik heb voor die zaak altijd maar matige belangstelling 
gehad". En daar ik dat "matige" alweer in ongunstigen zin moest 
opvatten, heeft, zoudt gij zoo denken, dat briefje mij persoonlijk 
veel verdriet gedaan. Het tegendeel is waar, want hiel' kende ik 
KARSTEN nu eens zeer goed, wist hoe ik zijn woorden moest ver
staan, en .... was 't er in den grond volmaakt mee eens. ,"'\lant 
het meerendeel der Hoeufftiána, die bij ons inkomen, z~jtt geen 
gedichten. Dat ziet men al ~adelijk als men opmerkt hoe vele 
onderwerpen niet opgekomen zijn in het gemoed der dichters, mMl" 

hun door de tijdsomstandigheden opgeg(1)en. Welnu, in al dat 8chool-

l 
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werk dat de wedstrijd ons te lezen verschaft, had KARS'rEN zoo 
mogelijk nog minder behagen dan ik. Zijn fijne smaak en geoefende 
kunstzin deden hem ook hier aanstonds gevoelen fJuid distent aem 
lupinis. Maar dat hij niet ontroerd zou zijn gewOI'deu door IJ AScoLI's 
11hallusa en bekoord door Ih:MST}~'S Pat1"Ïa Rura! kom dat weet ik 
Uil eens betel' dan iemand anders der hier aanwezigen. 

Geduldig lIavorscher en smaakvol heoordeelaar: welbeschouwd 
was KARSTEN het een niet minder dau het ander, ja eigelllijk het 
laatste het meest. Dat weten Ilijn vroegere studenten het best, 
maar ook wie Ûjll ,r;ekeele schriftelijke lIf!latcusclw'p lllet liefdevolle 
belangstellillg hebben overzien 1ll0etendat wel gevoelen. Wie hem 
slechts oppervlakkig kennen en gekend hebben zullen er lichtelijk 
toe kunnell worden gehracht z~ill Donatus-stlldii;n voo I' zijll hoofd
wel'k aan te zien. En ook om KARS'l'l<:N op het terrein van derge
lijke vlijtige en bezwaarlijke ollderzoekitlgell naar waarde te schatten 
moet men voortdurend rekening honden met zijn ironie ell vaak zelf 
de eonclusies trekkclI, die hij slechts aanduidt, maar niet uitspreekt. 

Zij n laatste, afzonderl~ik verschenen werk is dat over den Staat 
van AUGUS1'}NUS. De juiste waarde van dat kleine boeksken te 
taxeeren dat moet ik aan de geleerde theologen overlaten, Ik neem 
er slechts in waar een respectabele kennis van de oud-Christelijke 
dogmatiek en acht het. als een eerste opzet van studiën op dit hoogst 
helangrijk gebied geenszins onverdiellstelijk. Weet gij hoe KARSTEN 

zelf zich uitliet over deze nien we, llU pas meer data opera door 
hem aangevangen werkzaamheid? Gij hoo7'l het hem zeggen: "eli 
nu neem ik in mijn emcritaat den Heiligen A llgllstinus mede bij 
w ij ie van breikous," 

Nu, dat iemand meesmuilt o\'er zijn tirocilJia, zijn parerga (het 
werk in de Hoeufftcomrnissie) zijn voornemens ~'oor den rusttijd, dat 
is zeer gewoon. Maar van ieder ander dan van KAltsT}~N verwachten 
wij toch wel een grooter en duidelijker uitgesproken welbehagen 
in eeu werk van reusachtige inspanning, waarvan 'na vele jaren de 
uitkomsten worden medegedeeld, dan men uit deze zijn eigen ont
boezemingen over zij n Donatus zou opmaken: 

In de praefatio van het boek over Donatns lezen wij p. VI: 
(ik heb dit alles te boek gesteld) "quo facilius panei iUi philologi 

qui in hae dissita literarurn latinarum regione aliquamdiu ver8ari 
non defllginnt, quid perfecissem iudiearent", p. 1: "hoc aenigma (de 
wordingsgeschiedenis der farrago seholiorum quae Donati nomen 
gerunt) pedetemptim solvendum est per hypotheses, quae deineeps 
ponendae, excutiendae, corrigendae, refutandae sunt, donee tandem 
aliqua nascatnr, quae ad veritatem ~ pJ'oximeaccedere videatnr." 

2* 

L 
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p. 1 "praeeedere oportet opus ingratulll salle et opcrosum, quod 
olim inchoatum spero fore ut ad prohabilem aliquem exitunJ per
ducere aliqutlndo possim , quandoquidem huius aClligl1latis sohelldi 
obsti1latio me nesGÏo qltumodo arripuerit. 

p. 95 "ecce quod CCllseo de difficili seboliorum sylloge, non 
tamen ita ut prorsus mihi satisfaciam." 

Mllem. 1 DO;) p. 230: "etenim in hac difficili lnateria talis modo 
demollstrandi ratio efficax esse poterit qua lecto,· repetita genuinorum 
et spuriorulll comparatioue paulatilll normam discerncndi ael'a ti, 

lupinis satis certam et sinceram assequatnr": 
Uit deze en andere verklaringen twk ik deze conclusie: 
"KA RSTENS werk aau Donatus is een werk van ontzettende vlijt 

en scherpzin nigheid. .. maar is 't redoren mueite? Dat zou slechts 
eell kwaadaardige nitttrukkillg zijn VHn wat KARS'l'EN zelf erkent: 
dat hij zich bezig gehouden heeft met een p'lz::ie, een werk is 
begonnen dat nooit ten eilHle kan wordcn gehraellt, dat ook verder 
van geen belang is" 

en legde die conclusie voor aan een onderen vrielJd van mijzelven 
zoowel als Hll1 KAlU;'l'E~. "N u, 1 lil " sehreef mij <deze terug "dat 
\voord puzzle is te hatelijk." \Vaarop ik mij vast voornam dat woord 
te laten vervallen. Doch weldra hoorde ik uit den mond \'an een 
van KARsn::,<'s verdienstelijkste leerlingen, den Soeius lesu Dr. DE 
.JONGE, praefeetlh studiorum te Katwijk aan 't St. \Villehrordus<college, 
dat dat nu juist het woord was waarlllee KARs'fEN zelf zijn werk 
aan Donatus gewijd betitelde. Dus 11 u kom ik tegen dat woord en 
daarb~i tegen KARS'f1<~\" zelven op. Want heel wat meer heeft hij 
111 et Donatus gedaan dan hem tot eeu gelloeglijke, doch doellooze 
tijdpasseering gebruiken. Maar om dat hier hehoorl~ik in het licht 
te stellen moet ik even over Donatlls zei ven uitweiden. 

Wie wel eens met helangstelling verhalen over tOOlwelzaken heeft 
aangehoord, weet dat vaak een aalikolllend tooIwelspeler om een 
paar woorden, ja soms een elIkeI woord, vall zijn rol goed te leeren 
zeggeIl , opzettelijk moet gaan les lIemell bij een meester in het vak. 
En wie zich dan daarbij te hinnen brengt een of andere welgeslaagde 
opvoering van een aardig tooueelstuk begrijpt de noodzakelijkheid 
van zulk een maatregel ten volle. J<:en heel tOOlleelstnk, vooral een 
hl ij spel , dankt zijn succes voor ecnniet gering deel aan één kort 
gezegde, op den j nisten toon, met. de daarbij passeude gelaats
uitdrukking en gebaar voorgedragen. En nooit is er een cOllIedie
dichter geweest hij wien van één enkelen heel en of haLven versregel 
zoo vaak zoo veel afhangt als bij 'l1erentius. Maar de lezer, die alleen 
lezer is, gevoelt meestal van pe fijnheid vall 7.00'n paur woorden 

,. 
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niets; daarvoor moet men zich gewend hebben zich steeds voor den 
geest tc hrengen hoe een tooueelspeler, dien men vaak . heeft toe
gejuidlt, ze zou uitsprcken. Een enkel zeer treffend voorbeeld ter 
opheldering. 

De oude, strenge, gierige Delllca is door ouden'inding tot het 
iuzicht gekomelJ dat het uit llloet wc:t:en met :t:ijn tot cl usverre 
gchuldigde levensopvattïng, want dat zijn goedhartige, gulle broCl' 
1\1ic10 het hij hct rechte eind heeft gehad met de opvoeding \'all 
zijn aangenomen, DellJea':; cigen, zoon Aeschinus. En nu gaat hij 
ook royaal wezcn, dat wil zeggen hij gaat _ riclllell slJijden van 
Micioos leder. Onder an(leren geeft hij last de schutting, die Micioos 
tuin scheidt van dien van Sostrata, Olll te halen. tVant Sostratas 
dochter is feitel~ik reed:,; de vrouw vau AeschilluS en zoo juist 
moeder geworden \'au zijn kind, llIaar ook is zoo j lIist pas dat 
huwelijk gewettigd. Blijde verbazing, llatnnrlijk, bij Micio en 
Aeschinlls oyer dien ommekcer. DCluea ,vordt er overmoedig van 
en zegt o. a.: 

.Multo reetillst 
QURlIJ illam pnerperalU hue Bllue cl uei per viaIll 
Aegrotam. 

Vertaal die woorden zooals llIell dat wel eens op school doet .... 
cn ze zeggen u niets, 11Iaar .vertaal ze goed, aldus: "u;el ja, zoo 
is 't immer8 veel heter dan dat dat vl'Ouwtje in haar positie over 
straat vervoerd wordt" eB g~i ziet lw. H osnm F A ASSI,N in de rol 
van - Demea, hier nict zeggende maal' duidelijk genoeg te verstaan 
gevende: "ja jijlui zoudt zoo'u kraamvrouw lllaar over straat laten 
loopen, kijk mij daar eens hij". 

Doch dat we er steeds op verdacht zijn Terelltius zóó te ver
talen, zóó te zien dat danken we aan den ouden commentator 
DONATUS met zijn aanteekeningen als: "aardig, karakteristiek; let 
op de voordracht; daar zit actie in", Ook van zulk een aanteeke
ning één voorbeeld uit deze zelfde scène. De dank, dien hij voor 
zijn hem wéinig hezwarende gulheid inoogst, doet Demea juhelen: 

Engae, iam lepidus vocor 
Fratriaedes fient perviae, turbam domum 
Adducet, sumptu amittet multa: quid mea? 
Ego lepidus ineo graiiam. 

Bij fratri teekellt DONATUS aan: "elegantius quam fratris" en 
suppediteert ons deze vertaling: " Bravo, nu heet ik al allerliefst, 
mijn broer krijgt een huis met een passage, de heele troep komt 
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bij hem inwonen, handen vol geld zal 't hem kosten, wat kan 
't m~j schelen? Ik krijg er den dank voor, mij noemen ze allerliefst". 

Maar die DOXATrS, die vurige toolleelminnaar en fijne tooneel
kenner, men moet hem opdelven uit een hoop ontuig over hem 
uitgestort. Hoe zijn com~llentaar er oorspronkelijk heeft uitgezien 
en wat er mee is gebeurd, is, zooals ook KARS'l'EN het noemt, een 
raadsel; ik voor mij acht dat raadsel zoo onoplosbaar dat ik het 
geraden vind den ons overgeleverdel1 commentaar in zijn tegen woor
digen staat te behouden en 't aan den lewr van 'l'erentius over te 
laten er uit voor den dag te halen wat ter zake dienstig is, er uit 
te excerpeeren wat werkelijk van DU.-";A'l'US zeI ven , onzen vurigen 
tooneellllinnaar en fijnen tooneelkeuner, afkomstig 8chijnt, in afwach
ting dat zijn excerpt weer door anderen wordt vermeerderd. \Vant 
el' is met dien echten DONA'I'US van allerlei gebeurd, vaak schuilt 
onder schijnbaar geleuter van eeu lateren een kostelijk echt stuk 
van hem zelven. KAUST};:N, hoewel van mijn opvatting veel minder 
ver verwijderd dan 't wel schijnt, stelt zich met deze echter niet 
tevreden. Hij heeft een poging gewaagd om den oorspronkelijken 
commentaar van l)oNAn:s te herstellen, en ik durf vooralsnog over 
die poging geen oordeel vellen: de t~id 7,3,1 moeten leeren in hoe
verre die nieuwe uitgave de rechtmatige verlangens der gehruikers 
bevredigt. Maar al dadelijk zien wij er doorheen schemeren KARSTENS 
scherp inlicht en fijn gevoel voor de eigenaardige schoonheden van 
'l'erentius, door den echten DONA'rus zoo goed aan 't Jicht gebracht. 

En zoo is dan ook zijn uitgave van DONA'l'US een waardige be
kroning van zijn geduchte vlijt aau die Schol ia gewijd. Dat hij 
daarin openhartig zijn vroegere conclusiën herroept pleit niet alleen 
voor zijn eerlijkheid, maar ook voor zijn juist begrip van den stand 
van zaken, die uit zijn aard nooit tot volledige zekerheid kan 
worden gebracht. Waarlijk, KARSTEN heeft voor DONATUS heel wat 
meer geleverd dan een voorloopige oplossing van een puzzle. Terecht 
verwachtten wij ook veel meer van hem.- Want hoe voortreffelijk 
is niet dat Mnemosyne-artikel van 1894, dus 10 jaar ouder dan 
zijn eerste over DONATUS, over de prologen van 'l'erentius, hoe glas
h~lder en scherpzin nig, schoon geenszins over-scherpzinnig en hoe 
uiterst leerrijk omtrent een zeer belangrijke zaak: 's dichters geheele 
dichter-loopbaan, zijn strijd en wederwaardigheden! Zoo ergens, dan 
heeft KARSTEN hiel' iets geleverd van blij 'lende waarde. 

En niet minder waardig dan deze opzet is de bekroning door 
hem aan z~in werk op dit gebied gegeven. In 1910 had een jon'g 
geleerde, E. STRUOK, beweerd, dat de beste scholien, die ad Andriam, 
Eunucnu1JZ, .Adelpko8.. .. vertaalde Grieksche scholien op Me~ander 

'","'." ' 
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waren. Hiermee zou KAltSTENS niteenzetting van DONATus, ja iedere 
andere, die van geloof aan een echten DONA'l'l1S uitgaat, vervallen. 
Maar KAltS1'eN bèwijst (Mllem. 1911) iJl een stllk, dat ik 't liefst 
met den gemeell~amell term "kranig" zou willen aanduiden, dat 
er geen prineipieel verschil bestaat ttlsschell die beste scholien en 
de minder goede ad PhorJ/lionem en ad lIec,!j1YIJII. Hij had den 
jeugdigen tegenstander den genadeslag k Ullllen toebrengen door er 
op te wijr.en dat de allerbeste opmerkingen van DONA'l'CS wel die 
zijn waar hij uitdrukkelijk of implicit.e te verstaan geeft hoeveel het 
stuk in kwestie gewonnen heeft juist doordat 'l'erentius van l\'lenan
der afwijkt. KAltSTl<:N doet dat. niet, misschien wat al te ridderlijk. 
Of laat hij 't ook hier 'zijn lezer over die opmerking zelf te maken? 
Niemand zeker had die meer bij de hand dan hij. Maal' wie weet 
of KARS'l'EN -- dat zou net iettl voor hérn geweest zijn - dat 
alles-afdoend argument niet in een particulier briefje nau zijn tegen
stander heeft medegedeeld. 

Die jaren van 'l'erentius en Donatus (1 S ü4--1 9 11) voorwnar, ,ze 
zijn welbesteed geweest. En dat geenszins ann die beide alleen! 
Dat KARSTEN er de man niet naar was om zich lallgen tijd met 
één auteur als 't ware op te sluitelI , daarvan kan men zich over
tuigen door lllaar eens even de nieuwe Serie der Mnemosyne, in 
1873 weder opgericht en nog steeds pal staande, door te hlader~n. 
Hier vinden wij KAUSTEN herhaaldelijk als medewerker genoemd, 
van 188 i tot UH 4 als vast medewerker, in dat eerste jaar 1873 
zelfs als redacteur samen met POLAK en VAN DER MEY. Waarlijk 
gëen geringe onderscheiding aldus, op vrij jeugdigen leeftijd, door 
den grooten COBET Loven velen te zijn verkozen als verzorger van 
zijn troetelkind. Het noemen van dat tijdschrift brengt lllij op een 
opmerking, bij de bespreking van KARSTE~S philologische werk
zaamheid van het grootste belang. 

De Mnemosyne heet nu eenmaal het t\idschrift voor tekstkritiek. 
Een zonderlinge waan, maar die gebleken is onuitroeibaar te zijn. 
Zelfs dit baat ons niet meel' dat we de menschen met eigen oogen 
laten zien dat ze althans tegenwoordig hoofdzakelijk is gevuld met 
artikelen van historisch en , literair-historischen, archaeologischen, 
romeinsch-juridischen inhoud. Nu goed dan: ik heb de Mnemosyne 
genoemd, dus spreek ik over tekstkritiek. 

Geen verstandig literator heeft ooit tekstverbeteringen gezocht of 
• zal ze zoeken. Maar de wijze waarop ons de klassieke literatuur is 

overgeleverd is van dien aard dat wie er zich ernstig mede bezig 
houdt, of hij wil of niet, emendaties maakt. En is hij een literator 
van beteekenis, dan maakt hij er stellig 111 zijn leven wel eens een 
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die voortreffelijk heeteu mag. Zoo brengen de omstan,ligheden t:elve 
mede dat wij van iedcr, die zich hij ons pracsenteert, hij wijze van 
introductie althans één mooie tekstverbetering vorderen. 

Van KARSTEN komen in de Mnemosyne van 78, 79 eu 80 
emendaties voor op oraties van CICERO, goed, solied, degelijk werk, 
in dien van 89 op de eerste 12 dialogen van Senecrl, wel niet op 
één lijn te stellen met b.v. sOlllmige van P.U'L THOMAS, maar toch 
alle verstandig, plausicbel en bovenal 8/iwalcol, in die van !JO op 
Lîlcretiu8, op de eerste en de derde decade van LiviwJ en op het 
Jforetu1J/ . 

Ik ga dat alles lIa deze korte aanduiding voorb~i en sta eerst 
een oogenhlik stil hij een waarlijk Ma(higiaanseh kunststuk van 
tekstverbetering in 8eileca maior (Mnem. 1880 p. 230.) Doch die 
bladzijde is l11inder geschikt om in deze voordrac/d te refereeren. 
Daartoe kies ik liever een emendatie van KAHS'fEN op een vers in 
de Bucolica die mij al~hans huitengemeen nekoort. In de derde 
Ecloga houden de herders jlfeltalcf.t8 cn Damoe/a ceu wedstrijd, ze 
zingen van h UIl liefde, haar vreugde en haar smarten; kampprijs 
is een kalf, de herder PalaelJlotl t:al rechter zijn. Maal' deze is met 
zijn uitspraak verlegelI, zoo voortreffelijk is al wat h~i heeft gehoord: 
"non nostrum" zegt hij 

non 1l0Strulll iute!" vos ta/ltas componere lites: 
et vituIa til dignlls et hic, et quisquis amores 
aut metuet dIllees, fint experietur amaros. 

Wa:ll'op hij met het overbekende 

Claudite iam rivos pueri, sat prata biberunt 

allen aanmaant weer aan 't werk te gaan. 
N u, dat "amores aut metuet dulces, aut experietur amaros" heeft 

KARS'fEN zeker wel eens een "puzzle" genoemd; 't is er een die 
eeuwen lang de geleerden zich het hoofd heeft doen breken. Maar 
de oplossing die KARS'fEN ons geeft verdient een van heel wat 
meerderen eerbied getuigenden naam: 

/ 

et vituia tu dignus et hic et qmsqms amores 
aut metuet dulees aut eflJpedietur mum·i8. 

Kan 't eenvoudiger en kan het treffender? Palaemon heeft geen 
verstand van poe zie en evenmin van haar voornaamste onderwerp, 
de liefde. Maar één ding heeft hij althans door 't aanhooren dezer 
minnezangers geleerd: ,,'t is maar 't verstandigst de gevaren der 
zoete min te vermijden, en zich uit de kluisters eener bittere min te 
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hevrijdell" en met die ollvcrwachte, hem, den eenvoudigen herder 
zoo goed passellde, ictwat boersch-burleske wending maakt hij zich 
af vall hct hem toe\'crtrou wel rechter-a III bt. 

Maal' ik keer tot KARS'I'I':NS Terentins-studi(;n terug. Katunrlijk 
komt nu aallst.onds hij ieder de vraag op: heeft onze edele vriend 
zich ook verdienstelijk gemaakt voor P/a1th8~ En ik kan BIet rolle 
overtuiging verklarell: vcrdi(,ll~tdijk ill de hoogste lllHtl'. Dnal' hebt 
gij in de l\llIelllo:';'ylJe ra 11 l:-.!l:~ dat belnllgrijk artikel de i,der

po/atiolliblf8 iJl jJ/rwti Captiei8. 't Zijn uiterst suhtiele kwesties, die 
daar worden hesproken. maar ik zou :t.(J0 zeggen, en dien illdl'llk 
kreeg ik bij 't herle:t.ell te rw illc \,111 mijn Le\'cnshericht weder, 
dat KAHSTl~" telkells ·<1ell villger juist precies op de wond of liet 
wondje legt. En voorafgegaan wordt zijn amnyijzillg Yilll illvoegsels 
door een buitengemeen instrllctie\'e uitecll7:ettillg \'all dell oorsprong 
van invoegsels in 't algclIleell. Acht jarcli later llremt KAHSTEN, 

met korte tusscheujloozcn, ecn llfl-ycrivant oJl(lerwerp ter hand eu 
schrijft (ill l!)()]) dc (,('lIfjJositio)l(' Poel/I/!i Cil (ill 1 \)()~~) de Plrwti 
PSCUdll!O, heide lIIalell ill de. l\lnclllo;';yllC. 1\1 et gl'Oote omzichtigheid, 
goeden slIwnk ell tnkt, wordt hier het llloeielijk vraagstuk del' COll
tarnillatie beSpl'okell. 8edert de dagen VUil GroJlovil!s lleeft sleehtli 
een zeer ellkele philoloog teil onzent zulk een yertrou wdheid met 
Plautus aan del! dag gelegd als KARS'l'liN in die twee latere eu dat 
ééne vroegere opstel. 

Plautus en priucipiee1e studie der Latijnsche taal, die t\ree onder
werpen hoorcll hij elkaar, on willekeurig gaat men van het eene 
tot het andere over. Het mag ons dan ook niet verhazen dat 
KARS'l'KN zieh ijyerig beûg heeft gehonden met oud-latijn en met 
de Italische dialecten, ja dat hij in de eerste jarell van zijn All1-
sterdamsch professoraat (l882-1!JO!J) hieruall een groot deel van 
zijn onderwijs heeft gewijd: blijkbaar wilde hij toen een poging 
wagen om de Academische lessell in 't Latij 11 eens op uien we banen 
te leiden, dat ziet men meer gehçnrcn. l~ll 't zou mij niet ver
wonderen wamleer juist daarolll in dien eersten tijd zijn colleges 
weinig in den smaak vielen: de jeugd is nu eenmaal conservatief, 
en hoe jonger, hoe meel' afkeerig van grammatica om de grammatica. 
Ik kan hier echter het wetenswaardig feit tegenover stellen dat, 
toen ik nog aan 't Leidschc gymnasium werkzaam was, d~s ook' 
in dien eersten tijd van KARSTENS professoraat, er hij een enkelen 
Leidschen student in de letteren wel eens sprake van is geweest 
om een tijdlang te Amsterdam te gaan studeeren in Plautus. Of 
't ooit zoo ver is gekomen weet ik niet, maar dat dit voornemen 
heeft bestaan getuigt zeker wel van den goeden naam, waarin KARSTENS 
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colleges over Pla ntlls cu\u aUllexis zich, zij 't misschien slechts bij 
enkelen, mochten wrhellgen. 

IIoe 't z~i, \yij bezitteIl van KARSTEN twee verhamlelingell vall 

historisch-tnnikulldigell aard. De eelle is. een groot artikel in de 
Mnemos}'Hc van 1 SUO over lall/en, ten betooge dat deze coniullctie 
nog in den tijd' vall Cicero en missehien later haar oorspronkelijke 
beteekenis van tam deiJ/ollsfralic/tJil en cOJ}ljJarativll1il heeft behouden. 
Een geleerd en lIHu\vkeul'ig onderzoek, dat zijn grootste waarde alweer 
ontleent aan de conclusie, die KAUS'rEX niet uiü;preekt, nuulr die 
door iederen goeden verstaander wo heel duidelijk wordt gevoeld: 
een woord dankt zijll karakteristieke beteekenis uiet. aan zich zelvell 

.. . 
lllaar aan zIJn omgeVing. 

De andere vormt een vrij lijvig boekdeel, waarvan bet jaartal 
niet op den titel is vermeld, maar dat in denzelfden tijd moet ge
schreven zijn. Die titel luidt.: de uit8praak WH het Latijn. Het lijkt 
wel onmogelijk oyer dit onderwerp een leesbaar boek te schrijven; 
toch is dat K.U1STl<;~ gelukt. Het is zelfs alleraangenaamst om te 
lezen en daHrh~i van 't grootste nut. Dat nut is zoo groot dat een 
rechtschapen literator daanoor den zwnarstCll arbeid niet schuwt.. 
En KARS'fEX heeft. zich voor. dat boek geducht ingespanncn: de 
nieuwere geleerden heeft hij nagewerkt, de bewijsplaatsen uit oude 
bronnen systematisch gerangschikt, de belangrijkste vcrklaringen der 
grammatici gerefereerd en van het C. 1. 1.. drie deden nog eens 
zelf nagegaan. "Much to do about nothing" zal men misschien 
denken als ik al aanstonds mededeel dat de uitkomst van al dat 
werk hoofdzakelijk negatief is. Zoo is nu eenmaal vaak het lot 
van den klassieken literator. Om iemand, die van iets minder
waardigs te veel werk maakt 8UO iure het Cobetiaansche· "neen, 
mijnheer, dat is niet interessant" te kunnen toevoegen, dient men 
wel een groot deel van zijn werk ook zelf te verrichten. Als 't in 

. de mode is Platoos geestelijke ontwikkeling in haar verschillende 
fazen te beschrijven op grond van de frequentie VHn sommige par
tikels in zijn verschillende geschriften, dan kan men (le ongerijmd
heden, waartoe een dergelijke wijze van hangelen leiden moet, alleen 
aantoonen door ook zelf partikels te gaan tellen. W eln u in onzen 
materialistischen tijd hecht men te veel waarde aan de uitspraak 
eener taal en verzuimt daardoor zich om den geest, dien die taal 
te hooren geeft, te bekommeren. Sommige menschen maken zich 
warmer voor de vraag of men in 't ltaliaallsch pócó zal zeggen of, 
met de Venetianen, p()c() , dan met een vraag naar, kunst en inhoud 
eener passage in de Divina Commedia. Nu, om een levende taal 
goed te spreken, moet men haar natuurlijk goed uitspreken. Maar 
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voor de zoogenaamde dooue talen is de uitspraak-kwestie van veel 
mil1(1-er, van ondergeschikt belang. Dat geeft KAltSTEN duidelijk te 
verstaan, al dnlkt hij het nooit in ecn formule uit. Maar hij he-

. wijst ons, minnaars vun het Latijn, ecn veel grootCl'en dicllst. 'Vie 
tot groote schade van wat er in 01lS Làii!n nog leeft - ell, 0, dat 
kan zoo veel ZiJll - het Latijn zelfs op de scholen wel gaal'lle heel 
anders dan tot dusverre gebruikelijk was zouden willen doen uit
Rpreken, laten het vaak voorkomen alsof zij nu eens iets hebhen 
bedacht dat aan vroegere geslachten ten eenenmale on bekend was. 
'Welnu, KARS'l'EN doet ons zien dut wat er sedert het boek van 
SOIOl'PlUS (1604) omtrent de uitspraak van 't Latijn is bekend ge
worden zeel' ,veinig en zeer olJbelangrijk is. HOOl'en WIJ maar eens 
wat hij (op bladz. 14) van dien SCIOPPIUS vermeldt: 

"Veel merkwaardiger (dan het bovengenoemde) is echter het ge
leerde, scherpzinnige en bij groote beknoptheid toch volledige hoofd
stuk de ort~oepei(f sell recta lita{f1"llJll l,atÎn({J"lt1Jl pronlmciatione in 
CASPAlt SCIOl'PIUS' Grammatica philo8oJïltica .. .. Van de voornaamste 
bewijsplaatsen door CORSSEN, SJ;a<:L~IA1'i1'i c. H. aangevoerd uit de oude 
schrijvers VÓÓl' en na Christus ontbreekt hier bijna geen enkele. Op 
grond V!lU deze plaatsen.... komt hij in hoofdzaak omtrent de 
uitspraak van klinkers, tweeklanken en medeklinkers tot deze~fde 
conclusieJl als genoemde geleerden." 

N u vraag ik toch in gemoede: wat heeft die oude SClOl'PICS 
voor de nieuwere onderzoekers te vinden overgelaten? En hooren 
wij nu ook wat KARS'l'EN zegt in 't slot z~iner voorrede: 

"Hoofddoel dezer studie is - de eigenaardigheden van het een
maal gesproken Latijn in het licht te stellen. Of zij bovendien 
bruikhare gegevens bevat om de eenmaal geijkte uitspraak dier taal 
te verbeteren, en in hoeverre dat 1JIogelijk ell u;eJlschelijk is zij aan de 
beslissing der lezers overgelateu, " 

Spreken wij dan niet geheel in zijn geest, wanneer wij verklaren: 
"zooals het Latijn tot dusverre werd uitgesproken weten wij zeker 
dat het drie' eeuwen is uitgesproken geweest, maar even zeker weten 
wij dat de uitspraak, waarmee men aan een enkel onzer gymnasiën 
bezig is het Latijn echt dood te maken < •••. dat die uitspraak nooit 
heeft bestaan. 

Moet ik hier ook spreken van het opstel in het eerste deel der 
nieuwe MNÈMoSYNE (van 1873): "een inleidend woord tot de kritiek 
der Romeinsche Geschiedenis" en van het kleine boekje: "deinkomsten 
en uitgaven van den Romeinschen staat (1880)"? die, zoover ik 
zien kan, niets nieuws bevatten? Toch doe ik dat ter vermelding 
van het zonderlinge feit ,dat het eerste, evenals 4 daarop volgende 
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hladzijdcn Yall BRILT., in 't Hollandsch gesehrevell is. \Vaadoe in 
's Hernel:mnum? KAHi''!'l''N kon toch waarlijk lIIet zijn Lntiju wel 
\'001' den dag komen. In de 43 daarop voIgeIlde jaren heeft, zeer 
wijselijk, onze !\I"K'IlOSYNE geen woord Hollandseh Illeer gesproken. 
En ook Olll er op te wijzen dat heide geschriftcn, al zijn 't !liet 
n~el meer dan leel'bockjes over hekende oJlllerwel'pen, zoo bizon der 
leenijk en (luirlelijk zijII. Ik hen eet! \'Ull KAHSTEN'; eerstc leel'lillgcll 
gcwce,,;t, op JlCt Am,tenlmllsehe $Y IIIwlsi U lil , waar hij vall I SG3 
tot 1 ~ Î 3 werkzaaJll was, om (lan op te tl'dell ah; eO\ll"eetor te 
lloUcnlulll. Yan zijn onderwijs kan ik niet genoeg de soberheid ell 
duidelijkheid roetIlen, 111Hal' bo\-elHliell herinner ik lllij le\'endig hoe 
hij reeds iu de tweede klasse Latijn met mij gillg spreken - wat 
toen al heel annli,r trilJ<r -- en dat we hem "een (rrootel' aellOe(YCll Ob ~ 0 ö 0 b 

konden doen dali llool' lange :-;t 11 kken 11 il de M ctnlllorphosell op te 
zeggeIl : IIH '(lat geJloegen heb ik hem ill ruime llllltc geschonken 1 

't ZUn geen ollbe(luidelldlredell, dllllkt lil ij , die ik daar vermeld. 
Ze kOlllCIl mij telkells ill de gedachtelI waar mellsehell, die 't goed 
wetell kUllllen, el' lIlij aall herinllerell dat KAHSTEN, hoezeer ook op 

zijn tijd nauwgezet vorseher, toch hoofdzakel~ik !llljlWnÎ8t was. De 
mcdedeeling van Pater ~LJJPEN in dell reeds genoemden hrief: 

"het algemeen gevoelcll (der studentell) ill omen tijd was dat het 
eigenlijk-philologische ill Ollze studie bij hem op den achtergrond 
was geraakt, cu zijn belangstelling hijlla uit:-;lllitend naar de letter
kundige schoollheid en de philosophie hleef gericht" 

die mededeeling begrijpen wij ten volle, vooral als wij daarbij 
in aanmerking nemen hoe er onder KARS'l'ENS studenten geene zijn 
geweest die zijn ondenvijs l1leer op prijs steldell dan de musicus 
DIEP1<:l\BROCK en ue dichter BEltMAN GORTER. \Vant voor al wat 
schoon was in letteren, in beeldende kunsten, in muziek, had 
KARS'l'EN een open oor ell oog en een warm, gevoelig hart. 

En zoo ben ik dan gekomen tot het belangrijkRte deel, tevens 
het slot van mijn l,cvensbericht. En hier kan ik zeer kort zijlI. 
Ubi TentIlt tC8tlJII01d'a ad8lt1lt NON opus ES'l'· veTbi8. _ .Ja, eerbied voor 
den overledene geóiedt mij kort te wezen: men gaat niet bewijzen 
wat open ligt voor wie kan zien en gevoelen. Dus slechts een 
oogen blik verrijze voor onzen geest en onze herinnering KARSTEN 

@'Tà~ É~U'TOV JElY6'T~'TOC;, KARSTEN als beoefenaar der Latijnsche 
poezie der Gouden Eeuw. Dat eene oogel1blik kan volstaan voor 
ons doel: hem dlzerzijds een blijvend en welverdiend monument 
te stichten. 

En dan behoef ik hier niet veel te zeggen van zijn verhandeling 
over het derde boek der Aeneis: wij hebben die met de haar toe-
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komende belangstelling aangehoord en haar op hare waarde geschnt. 
Ook behoef ik niet lang stil te staan bij het SjJicile,r;iuJiI Statiall11Jil 

in de MNEJ\10SYNE van 18!.HJ. 'Vat hier van critischen aard wordt 
gegeven lijkt mij lIiet zoo heel belangrijk eu de inleiding daarop, 
de reeds ietwat afgezaagde aanprijzing eener conservatieve kritiek, 
ware In ij LIS inziens beter weg gelaten. In de tekstkritiek raakt men 
al heel spoedig het spoor bijstel" als meIî óf bcllOudcllll óf radicaal 
wil wezen. Iedere plnats llIoet spreken voor ûch zelf, ell dan is Je' 
eenig ware weg dat men telkens Jlaar uije, eigen overtuiging in 
de overlevering al of niet berust. .Maar in haar geheel genolllen is 
de vedullldeling geenszins vau belang ontbloot. Vooreerst hebben wij 
hiel' het huogst illtel'esSalJt betoog dat de strenge censor .der Silvae, 
op wien Statius doelt, toch werkel~ik gccll ander is geweest dall 
QIJIN'l'ILIANVS. En dan dbet KARSTE:t\ hier juist datgeIle wat met 
ecn beroeps-dichter als STA'I'ICS iu de eerste plaats behoort gedaall 
te worden: hij haalt uit zijn werk voor cleu dag den Ulaatstaf, 
waarmee het billijk is hem te llleten, Zijll beste stukkelI, en hij doet 
dat met fijnetJ smaak. KatlllHlijk komt daarhij in helder licht dat 
pWlIkstukje der Latijnsche, ncen der geheele poeûe, het kleine 
gedichtje 80Jl1l1ll8. 

Doch vall veel grooter waarde zijn de reeds in 18 t. 7 en SS in 
le MuclllOsylle versehenclI artikelen de Jliblllli elegiarllJii 8truclura. 
't Is waar, zoo vlot en boeiend als wij wel wudeu wenschen zijn 
deze niet ge.schrevelL Maar nlÎsi'iehien 'was 't hier oIllllogelijk Han 
ouzen WCIJSell te voldoen. \V ie een wal'llet, door anderen geknoopt, 
gaat ontwarren moet wel eenigszius de kroukelgallgen dier anderen 
volgen. En KARSTEN trekt hier te velde tegen het olll:wt-geknutsel, 
dat vooral ill Ollzell t~id dcn lezers Yall 'l'IBl'l,LUS zooveel hoofd
breken heeft berokkend. Er behoorde llIoed toe OUS, althaus ill 
hoofdzaak, ollZen ouden 'l'IBllLLUS terug te geven, en KARSTEN 
doet dat lllet scherp oordeel en fiju geyoel. Tot de korte beschrij
ving der elegische poezie van dit tijd vak: "TIBULLllS de zachtmoedige 
droomer, PROPEH:fIUS de hartstochtelijke cl wee per , OVIDJUS de dartele 
virtuoos" levert KARS'rENS betoog een belangrijke bijdrage waar 
hij OIIS toeroept: "de logica van 'rIBI'LLI'S is nu eenmaal een andere 
dan die va II iedereen". 

Eu nu even met KARSTl<:NS schriftelijke nalatenschap gedaan wat 
hij doet met de Silvae vau STATIUS. Reeds vestigde ik uw bizondere 
aandacht op zijn artikel over de J)rolo.r;e1l vall 'l'ERENTIUS en op die 
prachtige emendatie in 8elleca 1IIéol'. W dnu, wilt gij door eigen 
aanschouwing KARS~l'ÈN leeren kennen in zijn volle, gal1sch niet 
eenzijdige kracht, voegt dan bij' die twee korte stukjes nog dat 
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ééne over CATULI.US 44 (a. 1 S 91) (0 fll1lde 1l08ter) dat U het druk 
gedoe van den kring van CA'rUl,I,US en vooral van CATUI.LUS zeI ven 
zoo levendig voor oogen stelt. Het komt mij steeds voor dat die 
weinige bladzijden de beste zijn die KARSTEN ooit geschreven heeft. 

Boven alle IJatijlische dichters echter hehaagde hem zijn leven 
lang HORATJUS en "'ij hegr~ipell die voorkeur best hij een man zoo 
vel"Stand ig, zoo smaak vol, zoo mbaa II als hij. Van zij II boven ge
noemd artikel in de M Nl<:MOSYNl<: van 1892 verhaalde ik reeds uit
voerig. Een uitnemend vervolg daarop leveren de artikelen in die 
van 97 en 9S de lloratii odi8 ad Rempublical/l pertinentibu8, die 
fijn-geestige hestrijding der geleerdeu, die HORATIrs tot een Pl'uisi
schen hofdichter hadden willen maken. 

Hoe schoon is KARSTENS professoraat geeindigd! De door hem, 
juist over die "Staatsoden" uitgeschreven prijsvmllg lokte niet minder 
dan drie antwoorden uit; wat een zeldzaamheid! En da.:'l.ronder twee 
van bl~iYell(le waarde en heide geheel in ",~jn geest: het vernuftig 
en smaakvol hoekje vau den Heel' \V AGENVOOltT en het monumen
taal hoekdeel van den reeds meermalen genoemden Pater SJ.I.TPEN. 
Hoe gaarne gunnen wij ons vriendelijk, joviaal medelid die schit
terende voldoening, hem, die zoo van harte ieder onzer het zijne gunde! 

Pater SLYl'};N eindigt zijn uitvoerig schrijven aan mij met de 
woorden: "ik hoop er toe te hebben bijgedragen dat U het heeld 
van dezen edelen mensch 11aar waarde zult schatten." 

N ll, 't heeft aan Pater SI,Yl'EN niet gelegen zoo die hoop van 
hem heden niet in vervulling gegaan is! 

Op een schoon en zomer dag des vOl'Îgell jaars namen wij te 
midden van WES1'EltVELDS lommerrijk bosch als 't ware afscheid 
van den op 77 jarigen leeftijd overleden vriend, in gezelschap van 
velen, die hem op aarde lief en dierbaar warelI geweest. 

En thans hrengt onze Akademie hem nog eens een eerbiedigen 
groet. Zij doet dat met een gevoel van innige dankbaarheid voor 
wat hij haar, het vaderland, ja de geheele menschheid is geweest. Want 
zoo ooit iemand, dan heeft hij in zijn geheele persoon het afdoend 
bewijs geleverd, dat men wel degelijk kan z~in een geleerde van 
groote scherpzinnigheid en veelomvattende kennis en daarbij een 
meJl8clt in den meest aantrekkelijken zin, dien' dat woord maar ooit 
hebben kan. 

J. J. HAR'rMAN. 


