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LEVENSBERICHT 

VAN 

Dr. JAN V AN LEEUWEN JZN. 

Een oogenblik: scheen het, alsof Van Leeuwens levensbe. 
schrijving ia andere handen zou moeten overgaan. Nu dit niet 
geschied is, hoop ik, dat Uwe vergadering mij een welwillend 
oor zalleenen, want waar het geven eener biographie steeds 
een zware taak is - wie toch durft zeggen zoo zeer 's naasten 
hart te hebben gepeild, dat hij tegenover de waarheid en de 
historie volle verantwoordelijkheid mag aanvaarden? - zoo is 
déze, mijne taak niet licht, aangezien de man, die geteekend 
zal worden, zich zelf allerminst placht te geven en uitingen over 
eigen zieleleven stelselmatig vermeed. Zoo zou het kunnen zijn, 
dat velen Uwer lijnen van dit beeld anders zouden hebben 
getrokken, andere tinten zouden hebben gekozen, want waar bij 
hen het droeve en sombere lichtelijk zou overheerschen, geloof 
ik eene verklarende schets te mogen bieden, waarin de blijde 
werkkracht van binnen uit door de vensters een er donkere 
façade straalt. Wat Van Leeuwen voor de wetenschap en voor 
zijne leerlingen geweest is - en hierover gaat het hier aller. 
meest - getuigt van eene veerkracht, eene gloedvolle liefde 
voor zijn arbeid, die allerminst het deel plegen te zijn van 
door het leven gebrokenen. Er is dan ook - naast te veel 
droefenis - rijkelijk licht in dit leven gevallen, dat bijgedragen 
heeft tot hetvoortbestaaneenerrustige zieleharmonie; stille 
achtergrond 'contrasteerend zoowel met '.8 levens rampen als met 
~et temperament . van . dezen zoo hartstochtelijken man. Het ill 
de harmonie van den geest, die verzinken kan in eene studie, 
waarvoor hij berekend en waartegen hii opgewassen is. Bij. dit 
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naar krachten geêvenredigd werk worden kwellende stemmen 
in en buiten ons allengs minder luid en wat misschien in den 
aanvang een toevluchtsoord slechts scheen, een refugium malorum, 
blijkt gaandeweg eene weldadige sfeer te zijn, die 's levens 
bitterheden omhult en verzacht. 

Toen ik - het was in de Paaschvacantie 1924 - afscheid 
van hem had genomen op het bergpad, dat van Melchthal naar 
Kerns afwaarts voert, en mij na eenige minuten omwendde, 
keek ook hij om (wellicht daartoe gebracht door den steeds 
nog onrustigen hond, dien hij· nu maar aan de liin had genomen~ 
en beantwoordde mijne laatste groeten door eene breede saluade 
met den geheel afgenomen iiambard. Dan schreed hij met rus
tigen pas huiswaarts. 

Het zeer vormelijke, deftige, gebaar was wel weer geheel 
Van Leeuwen en deed mij een vijf en dertig jaren terugdenken, 
toen de hoogleeraar met eene zelfde plechtstatigheid ons, pas 
aangekomen studenten, van zijn catheder had begroet. Hoeveel 
lag er niet tusschen beide momenten,wat kan het leven niet 
aan vreugde, niet aan droefenis brengen, dat twee menschen 
samenvoert? Maar zich losmaken van gereserveerd hoffelijk
heidsbetoon, waarachter zich warmere gevoelens schuchter ver
schansten en ver hor gen, dat kon hij niet, die zich zoo gaarne 
aanstonds weder in zijn huisje terugtrok. Het gevaar van miskend, 
wijl niet gekend, te worden, kon dan ook niet uitblijven - tot 
schade van hen aan wier nadertreden bij zich !>nttrok. In het 
licht van zijn jeugdleven wordt ons zooveel verklaarbaar. 

Op den 8en Februari18SO werd Jan van Leeuwen te Zegwaart 
geboren. Bene niet meer te controleeren mededeeling in het 
VaderlaHJ van 18 Juni 1875 maakt bem tot verwant van den 
eersten student, die opS Augustus 1575 inbe.t Album Studio
sorum der Leidscbe Hoogeschoolstaat ingeschreven: TheOdorus 
Leuwen. De vader, Remonstrantscbe dominee te Zegwaart, was 
een bijzonder man, talentvol en scherpzinnig, maar evensdterp 
van tong, waardoor .hijzichden weg tot eenehem zeker toe
komende hoogere positie zag afgesloten .. Zijnzoon. de latere 
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hoogIeeraar, heeft vóór hij met Cobet in aanraking kwam -
en hoe kort is dit geweest! - hoofdzakelijk onder zijns vaders 
toezicht en leiding gestudeerd. De predikant toch hanteerde het 
latijn met ongekende vaardigheid; meerdere zijner carmina zijn 
hier met lof vermeld, drie met goud bekroond; het grieksch 
beheerschte hij genoeg om op achttienjarigen leeftijd eene be
rijmde vertaling van Theocritus' Cycloop te geven; de Utrechtsche 
Hoogeschool bekroonde met goud zijne verhandeling over de 
Alcmaeoniden; op drie en dertigjarigen leeftijd werd hij benoemd 
tot lid der Commissie tot vertalen van het Oude Testament, 
voor welk werk de Hervormde Kerk de beste Hebraici had 
bijeengezocht. Tal van psalmvertalingen liet hij na, waarvan 
Ps. 87 door de Genestet als "meesterlijk" en . Ps. 68 als "de 
gelukkigste der verzameling" werd geroemd" Echter zag men 
de Zegwaartsche remonstrantsche gemeente in de kerk weg
smelten, daar Van Leeuwens preeken boven de bevatting van 
het gehoor gingen. Thuis gaf dominee uitnemende lessen in de 
klassieken aan zijn zoons. die aan de strenge eischen van dezen 
leermeester, virum parcum iaudandi, ondanks hunne talenten, 
maar zelden hebben kunnen voldoen. In het levensbericht van 
V. Herwerden heeft onze Van Leeuwen de lessen zijns vaders 
herdacht. "In dat geslacht van predikanten", zoo schreef hij, 
"waren tal van vaders, die vaak van de noodeene deugd 
makende hun jongens latijn en grieksch leerden; en wie als 
spreker het voorrecht heeft gehad zelf zóó zijn eerste kennis 
van de oude schrijvers op te doen - langs wat minder regel .. 
matigen weg waarschijnlijk dan op een gymnasium, minder 
schoolschnauwkeurigwellicht, maar echter op veel vrijer, veel 
minder .tijdroovende en veel meer vruchtdragende wijze, - die 
prijst anderen gelukkig, aan wie dezelfde vorming ten deel viel". 

Dit alles zal men gaarne onderschrijven ; slechts rijst bij ons. 
die de eigenaardigheden van een karakter zoeken te verklarellf 
de vraaA. of deze voortreft'elijkeopleiding in de huiskamer", 
samen met een paar br~ders en soms een enkelen vriend,aan 
den jongen Van Leeuwen niet heeft onthouden, wat omgang 
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met talrijke medeleerlingen op een gymnasium had kunnen geven. 
De zucht tot de latere eenzelvigheid mag door het vaderlijke 
huisonderwijs al niet in ,den knaap zijn gelegd, zeker is zij er 
niet door bestreden. Er ligt toch over die eerste zestien jaren, 
eerst te Zegwaart, daarna een poos te Berkel, weinig jongens
vroolijkheid. Toen in 1866 het gezin naar Amsterdam verhuisde, 
werd - ook al door het overlijden van dominee's vrouw -
de toestand, gelijk wij zullen zien, zeker niet beter. Daarentegen 
mag het dorpsleven en mag de vrijheid van tijd wel gekweekt 
hebben dien zin voor het buitenleven, die later den kamerge
leerde tot omzwervingen door het eigen land, of in den vreemde 
lokte. waarbij eene wassende kennis van de natuur - van de 
flora vooral -de eentonigste landwegen wist te verlevendigen. 
Het was toch later voor den student, die zich in Van Leeuwens 
kamer slechts boeken en codices dacht, eene verrassing te be
merken, hoe achter den graecus een entomoloog van beteekenis, 
een plantkundige van gedetailleerde liefdevolle kennis schuil 
ging. Wie echter den hoQgleeraar 's zomers in bosch of bergland 
vergezelde, kon met verwondering gadeslaan, hoe de hoekige 
kamergeleerde op eenmaal een buitenman werd aan wien de 
steilste hellingen, de meest halsbrekende raidillons, geen bezwaren 
boden. Dan kon een bijzondere vlinder, een onaanzienlijk plantje 
elk philologisch onderhoud verjagen; uit allerlei zakken kwamen 
doosjes te voorschijn om de nieuwe vondsten op te bergen ·en 
's avonds .kon elk insect, dat tegen de lamp tikte er verzekerd 
van zijn met alle voorzichtigheid naar buiten te wordengedra
gen, nadat het zich eerst een nauwkeurig .en nimmer pijnlijk 
onderzoek had laten welgevallen. Buiten verdween ongemerkt 
ook het min of meer stroeve in houding en omgang; het was 
of de breede natuur haar rechten liet gelden, verjagende, wat 
huiseliikeengheid· om de ziel had gelegd. Den waren Van Leen
",en zag men als hij omringd was door tal van vogels, die hij 
in de Zwitseische bergen door dagelijksche zorg tot zijn eIken 
morgen ,terugkeerende vrienden had gemaakt; zag men in de 
Vloege morgenuren, als zijn. tuin. zijn hl'oeikas, hem volop werk 
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gaven; zag men, toen bij zijn bond, die in bet ravijn was ge
stort, zelf redde langs levensgevaarlijke hellingen. De natnur 
had hij Hef boven zijne graecaen zelf noemde hij zich - die 
graecus van beteekenis was - den man, die de eigenlijke roeping 
bad gemist. Ja, bet is daar, in de vrije natuur, dat wij zoo vaak 
moesten overpeinzen, welk een strijd ingeboren aard en maat

schappelijke vorming met elkander in hem hebben moeten uit
strijden. Aan het geduldig en nauwkeurig afbeelden van vlinders 
en planten oefende Van Leeuwen zijn verdienstelijk teekentalent 
en later profiteerden ook zijne studenten van die gave, als hij 
op palaeographie.colleges met vaste hand de ductus litterarum 

van een verflauwd handschrift op bord weergaf. Ganscbe stukken 
van de in meerdere handen geschreven aristotelische Respublica 
Atheniensium, vol abbreviaturen en ligaturen, beeldde hij uit 
voor onze verwonderde oogen, die toen· nog nimmer hadden 
gegluurd in de collectie van in kleuren weergegeven vlinders, 

een fijn penseelwerk, waarvan de maker nimmer repte. 
In Amsterdam won de zestienjarige niets van wat het dorp 

hem aan huiselijke opgewektheid had onthouden, verloor hij 
wel het onmiddellijke contact met de natuur. Eerst betrok men 
een klein huis in de Spuistraat, daarna het weinig aantrekkelijke 

verblijf op het Prinseneiland. Wie deze omgeving door eigen 
aanschouwing kent, kan zich eerst rekenschap geven van de 
atmosfeer, waarin hier het leven voorbijging. Hooge pakhuizen 
en boven zulk eene bergplaats van pik en teer eene muffe 
woning, waar katten rondgingen. In een vertrek zonder comfort, 

dat op eene binaenplaats uitzag, zat dominee in borstrok met 

winterjas er overheen en vulde de tafel met keurig schrijfwerk, 
steeds rookende. z4:er markant in zijne bewegingen. Daar gaf 
hij les 's Woensdags in het Latijn. 's Zaterdags in het Grieksch. 
liet de jongens veel vertalen, ook verzen maken in het hollandsch 
en in het latijn. Daar schreef hijzelf . zijne leerredenen onder 

lYtiin dank aan lYtr. Th. Stuar! voor de vriendelijke mededeeling van 
eigen .. erv.aringen inden kindertijd tenhune van den predikant Van Leeuwen. 



- 7 -

6 

de impressie van den dood zijner vrouw, later nog versomberd 
door het overlijden in 1874 van zijn knappen jongsten zoon. 

Dáár, op het Prinseneiland, zijn tot in 1874 de stille jonge
lingsjaren van onzen Van Leeuwen voorbijgegaan; ook de jaren 
van zijn student-zijn te Amsterdam, tijdens welke hij zijn vader 
bijstond in het corrigeeren van de drukproeven der nieuwe 
Bijbelvertaling. Ook deze bezigheid wierp. boe onbeteekenend 
zij schijnen moge, waardeerbare resultaten af. Immers behalve 
dat de jongeman er eene Bijbelvastheid door verwierf, die eens 
een hoogleeraar in de theologie tot verbazing bracht, won hij, 
de eenoogige, er die scherpte van oog voor afwijkingen in codices 
bij, waardoor hij ons classici leerde zien. Zijne nalezing van 
den codex-Ravennas voor Sythoffs publicatie liet geen stip 
ongemerkt passeeren; drukproeven werden in zijne banden eerst 
volkomen scboon. Ja, slordigheid in dit opzicht vond in zijne 
oogèn geen genade; als Van Leeuwen de dissertatie reviseerde 
van iemand die in de correctie slordig was, kwamen er opmer
kingen tusscbenin die gevl.eugelde woorden werden. Drukproeven
cordgeeren noemde Van Leeuwen eens tegenover Mendes da 
Costa het meest probate middel om bij huiselijk leed de ge
dachten te absorbeeren. ..Als ik dat doe, kan ik onmogelijk aan 
iets anders denken". Toen de eerste Fransche uitgave van de 
Menander-papyru8 noodig eene revisie vereischte, had Van 
Leeuwen naar Caïro moeten gaan, zooals daarna Jensen deed; 
toen de papyri van het Britsche Museum,·BaccbylidesenHerondas, 
aan Fr. Blass gelegenbeid tot mooie vondsten gaven, betreurden 
wij het, dat de Leidsehe hoogleeraarzich dergelijke trouvailles 
rustig Het ontgaan. Maar de hol1andsche hokvastheid hield hem 
thuis en het bewustzijn van zekere nervositeit liet hem zeggen : 
"och, men ziet de dingen toch eerst goed op zijn eigen.kamer". 
Ook hier werkte de opvoeding van het Prinseneiland na, die 
den aankomenden geleerde schuw had gemaakt voorde bniten~ 
wereld. Bij avond met lantaarn en vlindernet buiten Amsterdam 
rond te dwalen, of in bet rustige duin, zoo het z<lkjeld.het 
veroorloofde, .opvlinderiacht uit te gaan, naar Bergen in 
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N .• Holland, het waren altemaal excursies die slechts schamele 
vergoeding waren voor het gemis aan jeugdleven, waarin eene 
levenskrachtige natuur zich door voortdurenden arbeid leerde 
voegen. 

In 1867, waarschijnlijk om en nabij den 3en April - want in 
het Album Studiosorum is hij op dien dag ingeschreven - deed 
Van Leeuwen het groot-mathesis te Leiden, magna cum laude. 
Wiskunde had hij na de lagere school zichzelf geleerd, moderne 
talen eveneens; feiten, die ons aanleiding mogen geven om al 
de zwaarwichtige betoogen van de paedagogiek onzer dagen 
met gepaste kalmte aan te hooren, of niet aan te hooren. Aan
vankelijk volgde de student colleges te Amsterdam, waar hij zijn 
lateren medewerker Mendes da Costa aantrof, die, door den 
predikant aanstonds op waarde geschat, tot den omgangskring 
op het Prinseneiland was toegelaten, zooals in vroegere periode 
geschied was met den jeugdigen Th. Stuart. Aan beider heeren 
welwillendheid danken wij nauwkèurigin het memorie bewaard 
gebleven herinneringen aan Jan van Leeuwens Amsterdamschen 
leertijd. De leerstoel voor Grieksch en Latijn werd toen in de 
hoofdstad ingenomen door den hoogleeraar J. C. G. Boot. Als 
Van Leeuwen later in den Feestbundel-Boot eene bijdrage geeft, 
luidt het wel heel sonoor: "grato enim commotoque animo 
post septem lustra recordor temporis, quo scholis tuis Amstelo~ 
dami i~terfui", doch verder dan deze niet ongebruikelijke wen
ding komt hij niet. Boot nu - het is genoeg aan Cicero's 
brieven te denken - was een uitnemend latinist; in het Grieksdl 
stond hij niet op dezelfde hoogte, werd in ieder geval door 
Cobet daarin minder gewaardeerd. In 1871 verving hem Naher 
en het is niet buitengesloten, dat Van Leeuwen ook dezen nog 
beeft gehoord, hoewel de heer Mendes zich zijn studiemakker 
niet naast de oudere.jaarsmenschen herinnert, d. i. naast Z. C. 
de Boeren H. P. Meyer, van welke beiden de eerste tot het 
clubje van drie behoorde, dat onder den naam "Athene" ge
regeld één avond in de week bijeenkwam om grieksche schrijvers 
te lezen. In welke trits onze Van Leeuwen princepswas. 
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Ook de bekende hoogleeraar Jorissen zag onzen student 
onder zijn gehoor. voor Geschiedenis en Nederlandsche Taal, 
maar mocht door zijn erkend redenaarstalent kwaliik den indruk 
vergoeden van ietwat oppervlakkig te zijn. Waartegenover dan 
weer stond, dat Van Leeuwen veel profijt had van J. P. N. 
Land's gewaardeerde colleges over bespiegelende wijsbegeerte 
en hij 'tIaar dan ook het degelijke dictaat over logica schreef 
in vaste regelmatige hand, dat hij als souvenir steeds heeft 
bewaard. Toch heeft die ernstige kennismaking met de philo
sophie den knappen ietwat teruggetrokken student niet zóó ge
imponeerd, dat hij zich later, behoudens dan om het literaire 
veel in den kring der grieksche wijsgeeren heeft bewogen; hij 
voelde zich philoloog en kwam zich weldra stellen onder den 
onmiddellijken invloed van Cobet, die hem langs andere wegen 
dan de metaphysische voerde. 

Wie Van Leeuwen op zijn best wil hooren, Ie ze wat hij op 
28 October 1889, drie dagen na Cobets overlijden, aan zijne 
Leidsche studenten heeft voorgedragen. Hier is een spreker aan 
het woord, die werkelijk gegrepen is. Zestiger was de Leidsche 
Graecus, toen omstreeks '72 of '73 de Amsterdamsche student 
tot hem kwam; Van Leeuwen leerde dus den meester eerst in 
diens herfsttijd kennen, doch het was een najaar van kalme 
forschekracht, ja van nog jeugdige, onverwoestbare gezondheid. 
Cobets half schertsende, half spottende glimlach, waartegen geen 
gewichtigdoen, geen vertoon van geleerdheid, geen machtspreuk 
of leuze, bestand was! Cobets doorborend helder blauwe oogl 
Zijne scheppingskracht, waartegen geen ballast van doodekennis 
opwoog; de macht van zijn kort samengevat woord jlP!X'X,1J T( X.Xt 

1nJ1ISfT'rpxp,p,éllOll, dat zich inboorde in het geheu.gen! Cobet, die 
zich thans niet meer ergerde over de .kleinheid, niet meer ver
toornde over de onbillijkheid der menschenl Wij hooren het uit 
eiken volzin van Van Leeuwens rede.· hoe de frissche oor~ 

spronkeliJkheid van een leermeester,die zich gaf zonder klein. 
geestigen schroom, die niet zich zelf zocht,maar. waar was,Op 
slag onzen student pakte. In den Spectator van '89 teekende de 
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jonge hoogleeraar zijn voorganger op diens colleges, waar 
"spelende eene moeilijke taak verricht werd en verricht kon 
worden, wijl een ongelooflijke hoeveelheid arbeid en gezette 
inspanning er aan was voorafgegaan". Kort gezegd: de echte 

leermeester was gevonden,zooals ieder in het leven er maar 
één heeft, of geen. 

Het door nevenarbeid opgeschoven candidaatsexamen werd nu 
ook te Leiden afgelegd; echter verliet de candidaat aanstonds 
weder deze stad om aan het Amsterdamsche Gymnasium tijdelijk 
leeraar te worden onder het rectoraat van Kappeyne van de 

Coppello. Toen Van Leeuwen in 1876 zijne betrekking daar 
veranderd zag in een vast praeceptoraat, had hij inmiddels tijd 
gevonden tot het beantwoorden eener prijsvraag voor de Gro
ningsche faculteit der letteren: "Quid, quam recte de Euripide 
indicavit Aristophanes?"; ook had hij het met goud bekroonde 

antwoord reeds omgewerkt tot eene Leidsche dissertatie, waarop 
hij den len April van datzelfde jaar '76 door Cobet was gepro
moveerd. Het geschrift, welks titel de schildering van een stuk 
cultuurleven belooft, vraagt een oogenblik onze aandacht. 

Het komt OnS buiten twijfel voor, dat ook heden ten dage 

een boek van zooveel doctrine, in zulk voortreffelijk latijn gesteld, 
en van zóó wel-overwogen indeeling der stof eene bekroning 
zou erlangen, als slechts de beoordeelaars het hierover eens 
waren geworden, dat in het werk noch aan Aristophanes' vis 
comica, doch evenmin aan de beteekenis van den tragicus 

Euripides was te kort gedaan. Want wie. naar de gestelde vraag, 
de kritiek van Aristophanes op Euripides naweegt, komt van zelf 
tot het geven eener waardeschatting van Euripides. Nu is Van 
Leeuwens oordeel over dezen dichter niet bepaald gunstig. Eene 
uitspraak als: "Euripidi non inerat vis divina poësis"(p. 34), of 
wel .,Euripides in poësi carebat facultate ~enetrice'~ laat aart 
het peil waatopde tragièus gesteld wordt geen twijfel. Indien 
Van Leeuwen in zijn oordeel den vinger bijwerkelVRegebrelten 
legt. is Euripides als scheppend dichter veroordeeld. Het istbans 
niet het oogenblik om zelfs beknopt uit te weiden over EurÎpidés' 
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waarde als poêet, doch wel gevoelt men zich door uitspraken. 
als door Van Leeuwen in de verhandeling gedaan, genoopt de 
dichterlijke nalatenschap van den jongsten uit de trits van Athene's 
beroemde tragici nog eens rustig door te bladeren om de vraag 
te beantwoorden, of hier is recht gedaan. En dan meenen wij, 
dat heden ten dage het judicium anders zou luiden; ja, in weerwil 
van de ronde erkentenis, dat menig stuk van Euripides ons niet 
behaagt, zouden wij niet gaarne aan den componist der Medea, 
noch aan den lyricus der Bakchen. scheppende kracht of dichter. 
gave ontzeggen. Philosophie noch theologie wenschte de Oudheid 
op het tooneel te hooren; veel minder philosophie d.ie theologie 
bestrijdt. Hierin treft Aristophanes' blaam den tragicus terecht. 
Echter moest deze. in het gekozen genre blijvende, wel met d.e 
Olympiërs opereeren, die telkenmale aan zijne wiisgeeril1heid 
aanstoot gaven. Wenscht nu Van Leeuwen, dat Euripides den 
strijd tusschen religieuse traditie en wijsbegeerte in eene hoogere 
eenheid had moeten oplossen, dan is hij ons het antwoord 
schuldig gebleven op de vraag, wat dit dan wel voor eenheid 
had moeten zijn. Indien wij vervolgens hooren, dat Euripides 
door onvoldoende dichtergave die eenheid niet vermocht te 
vinden, dan worden wij beducht voor Van Leeuwens dennitie 
van poêsie. Om den tragicus Euripides te waardeeren moet men 
bem zien in die stukken, waar het aan Aristophanes en aan ons 
hinderlijke conflict niet naar voren wordt gebracht, en hij 
menscben reOOI uitbeeldt. Dan is hij geen Ibsennoch Schnitzier, 
maar blijkt een gevoelige dramaturg van groote opmerkingsgave. 
Hieraan en aan de macht zijner taal heeft ook Aristophanes 
nimmer getornd. 

De zes en twintigjarige Van Leeuwen oordeelde wel beslist 
en streng. De atheensche vroomheid heette een cassa nUK, de 
mensch eene eenheid zonder tegenstrijdigheden en Euripides 
iemand, die aan zucht naar roem denwaarheidsdrang opoff4rde. 
De predikant4Dzoonknmt om den hoek kijken, deme.nschen
kenner, die zich binnen vier muren kennis had verworven van 
eene maatschappij,clie hem zoo verre stond.. Vond ditaUes 
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niet in de door onS geschetste opvoeding zijne oorzaak? 
Toen twaalf jaar later, in 1888, de hoogleeraar eeneuitvoerige 

bespreking wijdde aan Kui,pers boek Wijsbegeerte en Gods· 
dienst in het drama van Euripidets, heette de atheensche dichter. 
wijsgeer "de aantrekkelijke figuur voor onzen tijd, in wien het 
veel bewogen gemoedsleven van Athene op het toppunt zijner 
macht zich tenduideliikste afspiegelt" en werd ook in goed ge· 
kozen bewoordingen het zwaartepunt van een drama als de 
Hippolytos naar voren gebracht. Doch ook toen klonk de klacht, 
dat Euripides niet had kunnen vinden "de hartstochtlooze sfeer 
der reine gedachte" en "de onzichtbare harmonie waarin samen
smelten goeden kwaad". Van t..eeuwen, die zoo weinig eene 
combattante persoonlijkheid was, kon niet medeleven Euripides' 
bitteren strijd met de wereld en met zich zelf; hij zag voorbij, 
dat indien de tragicus, die temperament zoo kleurrijk uitbeeldde, 
werkelijk de passielooze sfeer zoude hebben bereikt, het met 
zijn dramatisch werk gedaan zou zijn geweest. 

Op de school van Kappeyne in het oude Kloostergebouw op 
het Singel te Amsterdam, waar de leerlingen zes nevens elkaar 
op één bank in localen huisden zonder behoorlijke verlichting, 
waar de concierge meer dan de leeraren te zeggen had, de 
oolijke jeugd onder sommige lessen een sigaar opstak en zich 
den tijd kortte met kaarten, is de leeraarsperiode van Van 
Leeuwen geen tijd van onvermengde vreugde geweest. In de 
Nieuwe Gids van dit jaar heeft Dr. A. E. W. Timmerman pikante 
herinneringen aan zijn Oude Gym neergeschreven; merkwaardige. 
kijkjes op het intieme schoolleven uit het midden der vorige eeuw, 
"dissolving views", dieech.ter in niet verre toekomst weer naar 
voren zullen treden. Dan echter niet als "het huishouden van 
Jan Steen", doch als nieuwste product dervriie opvoeding. Toch 
merkt Dr. Rogge, een ander oud-leerling derschool,op, datde 
resultaten van bet onderwijs daarom toen zoo gering nog niet 
waren,wijlde soort van discipelen .goed was. Immers werden de 
schooldeuren niet opengezet vOor alles, zelfs voor de minst ge
schikten; men behoefde het heil nog niette zoeken in allerhande 
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paedagogische malligheden om de Eeuw van het Kind te.behagen·~ 
de ouders waren door mode-theorieën de kluts nog niet kwijt ;. een 
gymnasiaal rooster toonde nog niet de huidige moles indigesta van 
altemaal hoofdvakken. 

De docenten van destijds trachtteneenige hervorming te 
brengen in het systeem der oude rectorenschool, wat begrijpe
lijkerwijze aan .een schoolarch als Kappeynewas maar matig 
hehaagde en tot conflicten aanleiding gaf, waarin zelfs de overheid 
zich moest moeien. Naast Speyer genoot Van Leeuwen den roep 
zijner wetenschappelijkheid, met hem werd hij door de leer
lingen als eerste kracht beschouwd. Met succes kon de jonge 
docent zich beschikbaarstellep om 's avonds met leerlingen der 
zesde klasse uit pure belangstelling attische schrijvers te. lezen 
b.v. Arist~phanes' Wespen. Een enkele ging dan ook door Van 
Leeuwen gewekt tot de studie der klassieken over, waartegenover 
staat dat er ook waren - en zeker niet steeds de minst be
gaafden - die in stil, ja in open verzet kwamen tegen de koele, 
spottende, kritiek, die in die dagen óók op de school, zich in 
zake het homerische epos hooren de.ed. Het is waarlijk een 
ietwat tragisch iets in Van Leeuwens leven, dat hij eerst als 
zestiger eene opvatting over het ontstaan van dit heldendicht 
ging belijden, die - zij moge al dan niet de juiste zijn - he.m 
eerst tot eenegloédvolle interpretatie brengen kon. Had hij als 
jeugdig leeraar diezelfde meening gekoesterd, hoeveel meer aan 
dank zou hij hebben geoogst. "Wat ik" - zoo schrijft een 
leerling dier dagen, thans nog krachtig voorstander van het klas
siekeonderwijs - "als jongen intuitief had gevoeld, dat vond 
ik lot mijne blijdschap in Van Leeuwens HQmerus.... veertig 
jaar later". 

Schulfrage te scheiden van Doktorfrageging tegen bet karakter 
van den ~eleerden docent in, die zelfs voorde klasse zijn ge, 
loof in de veelkoppige hydra beleed, met het bekende gevolg, 
dat de logische argumentatie botweg afstiet opde jeugdige illusie 
der toehoorders. Nu is deze illusie onvergankelijk, .zijbloelt 
wederom op in elk geslacht; zijzalrnet baar negatie Janger 
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duren dan welke kritische compositie-theorie ook. De docent 
evenwel, die allesgevende heel knap met parallelplaatsen zijn 
betoog wist te schragen en uit de volheid gevende nimmer van 
zijn onderwijs routine-werk maakte, vergat te kijken in die 
iongensharten, terwijl aan de andere zijde de kinderen niet 
konden realiseeren, wat er aan diepen ernst in dit constante 
waarheidszoeken lag. Niet dàt kon hen zóó diep treffen als de 
nawerking van Van Leeuwens eigen opvoeding, die hem in de 
sehool schuwen achterdochtig deed zijn. Het treft ons, dat Van 
Leeuwen in latere jaren steeds het leeraarschap heeft geprezen 
en aanbevolen, waar wij ons moeten afvragen, of hij in dat 
beroep zèlf wel gelukkig heeft kunnen zijn. Het antwoord is 
dan wel, dat hij naief onwetend ten opzichte van het gemis, 
dateene niet-zonnige jeugd nu eenmaal in den man laat voort
bestaan, met hart en ziel interpreteerende, de vreugde daarvan 
geboekt heeft als de resultante van wisselwerk:ng tusschen leer
ling en docent. 

Inmiddels werd de jonge docent in Juli 1880 lid van het 
Provinciaal Utrechtsche Genootschap, een feit ditmaal van he
teekenis, wijl het voortkwam uit de beantwoording eener uit
geschreven prijsvraag naar den oorspronkeJijkenvorm van 
Sophodes' Aias-tragedie. De vraag gold,of Sophocles aan het 
werk reeds aanstonds den vorm gegeven had, dien wij er thans 
van bezitten, of wel, dat het treurspel later door hem of door 
een ander was uitgebreid. Op den 29- Juni 1880 was aan Van 
Leeuwen het eerediploma toegekend. Het in 1881 gepubliceerde 
stuk is opgedragen aan den pater optimus et carissimus, die 
heel den arbeid met aandacht had gevolgd. Vele jaren later, in 
1909, heeft Harwood Hoadley in eene dissertatie ditzelfde onder
werp nogmaals behandeld, gelijk het nog meermalen in debat 
zal komen. De zaak toch is, dat een volle derde deel van het 
stuk de aandacht van toeschouwer of lezer· komt vragen, nadat 
de tragische spanning baar hoogtepunt reeds heeft bereikt en 
de nu nog volgende discussie bezwaarlijk op diepgaande be
langstelling vermag te rekenen. Aias heeft zelfmoord gepleegd, 

17 
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het terugvinden van het lijk heeft onder emotie plaats gehad; 
wie zal nog behagen scheppen in eenomvailgrijken woorden
strijdtusschen vriend en vijand van den gevallen held? Van 
Leeuwen schrijft echter beslist dit slot aan Sophocles toe; zich 
beroepende op de voorliefde der Atheners voor zulk een 
dehatteeren, voor geestelijk schermutselen met Boretten, zoowel 
voor de jury als op de planken. Niet dat de tragedie op een
maal den huidigen vorm gekregen heeft. Omstreeks 450 geschre
ven zou zij een twintigtal jaren later met den proloog en met 
de laatste scène, waar OdysseDs de strijdenden verzoent, zijn 
uitgebreid, door den dichter zelf, die tevens de eenmaal kortere 
oraties van Teucer, van Menelaos, van Agamemnon, grooteren 
omvang gaf. Wordt aldus het stuk in zijn geheel voor Sophocles 
gevindiceerd, ettelijke verzen over de tragedie verstrooid acht 
Van Leeuwen onecht te zijn, terwijl een enkele maal een groep 
van verzen door onachtzaamheid eene verkeerde plaats in den 
samenhang zou hebben gekregen. 

Het komt ons voor, dat de schrijver al aanstonds groote aan
spraak op de bekroning verwierf. door e.enigemooie bladzijden 
()ver de opvatting van de bekende rede van Aias tegenover 
Tecmessa. en het koor (vss. 646-692). Van meer interesse toch 
dan de subjectieve authenticiteitsvraag is het te weten,h?e een 
passage, die ieder aan Sophocles toekent, alhoewel de opvatting 
over beteekenis en strekking voor de fijnste philologen allerminst 
vaststaat, hoe deze passage door Van Leeuwen wordt, vertolkt. 
Men behoeft de waarde van honderden kwesties op philologisch 
terrein, die op grond van een dubieusen tekst rijzen, niet te 
onderschatten om de interpretatie van een goed overgeleverden 
tekst van meer gewicht te achten. Om een voorbeeld te noemen: 
het antwoord vaD Oedipus Tyrannus (vss. 216-276) werd door 
menigeen onbegrijpelijk. door enkelen krankzinnig, thans door 
velen recht verstaan haar geacht te zijn. Het bliifteen fijngees" 
teswerk den gedachteng~ng van Sophocles ook hier in de Aias 
te ontdekken door nauwgezette overweging van eiken zin. Hoe nu, 
is Aias, als hij ·aanvangt (vs. 646): ái.:ncvJa-' b fUX.X.pà .. WxlllXpÎ.5'fÇlJToç 
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'XfJ0/lOç, voornemens van zelfmoord af te zien en komt er eerst 
in den loop van zijne rede weder een ommeslag in hem, of is 
alles van meet af aan de sluwe berekening vaneen, die zijne 
omgeving om den tuin wil leiden, gerust stellen, terwijl het 
eigen plan reeds vast staat? In vloeiend latijn loopenVan 
,Leeuwens zinnen hem uit de pen en de schranderheid van 
betoog geeft ruimte aan uitingen van een nobel gemoed. Ook 
wie zich hier een anderen Aias voorstelt, zal met genoegen van 
schrijvers opvatting, zóó geformuleerd, kennis nemen. 

Hiernevens, - en dit raakt de gestelde vraag van het Ge

nootschap direct - is het een lumen der beantwoording, dat 
volle aandacht gegeven is aan de metrische structuur der verzen, 
dat de kwestie der oplossing van deniambus, die van de pauze 
na den derden voet, van de antilabische versverdeeling in het 
debat worden betrokken, al -is de zorgvuldige statistiek door 
het kleine aantal cijfers minder bewijzend dan Van Leeuwen 
zich voorstelde. En dan getuigt wederom het betoog over ver
schuiving van passages in de codices met de verklaring op 
grond van_ verstelling en versverdeelingper pagina van ongewone 
palaeografische ervaring en nuchtere scherpzinnigheid. Het minst 

zou ons wel behagen de delging van zoo menig vers op argu
menten, die daarom thans niet meer overtuigen, wijl dit sub
jectieve in tekstcritiek, waarvan ,zij een uitvloeisel zijn, in het 
algemeen heeft afgedaan om plaats te maken voor subjectivismen 
van ander allooi. 

In het najaar van 1881 verscheen eene hoUandsche overzetting 
van de Aias, later door eene van de Antigone en van de Philo
ktetes gevolgd, welke beide laatste stukken meermalen in dezen 
vorm zijn opgevoerd. Nu had Van Leeuwen in October van dat 
jaar in den ,Nerlerlandschen SPectatoreene aankondiging ge. 
schreven van Van Herwerdens Drie treurspelen flan Sophoeks 
en daarbjj zacht gelaakt, dat de vertaler noch tot het zuiver 
overbrengen in het eigen idioom zich had wiUenbepalen, noch 
het Grieksche werk gewijzigd nader brengen tot een publiek-van 
dezen tijd, doch dat hij een middenweg had gekozen. Van 
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Leeuwen zelf ging den eersten weg op en gaf - gelukkig zich 
vrijhoudend van rijm - zeer nauwgezette metrische overzettingen, 
die zich in haar deftig hollandsch kleed wel lezen laten en op 
het tooneel blijkens de ervaring hebben voldaan 1). Dat men 
naar dit principe handelende een werkelijk succes bereiken 
kan, bewezen V. Wilamowitz' Griecht"sche Tragödien. Doch hier 
heeft het kunstenaarstemperament aan den geleerde de vleugels 
gegeven, die boven de alleen-deftige samenleving uitdragen, 
terwijl tevens de mooie taal glashelder blijft en nimmer tot een 
modern kunstidioom wordt, dat door ongewone woordvorming 
en zinsstructuur meer op "aanvoelen" dan op klaar begrip aan
stuurt. In 1922 gaf de Leidsche hoogleeraar een hollandschen 
Menander, doch in proza. Voorzeker zal, wie precies weten wil, 
wat de dichter bedoelt, bij Van Leeuwen betrouwbare inlichting 
ontvangen, ook zijn de tooneelaanwijzingen niet vergeten, zoodat 
oogenschijnlijk hier een geschikt libretto ligt voor opvoering. in 
hollandsche taal. En toch heeft blijkbaar Menander zijne grootste 
bekoring verloren nu hij zijn metrisch gewaad heeft moeten 
afleggen, een vorm subtiel van bouwen met zooveel meesterschap 
beheerscht, dat men meenen zou Menander sprak van nature in 
deze coulante gebonden taal. 

Dat de belangstelling van den werkzamen geleerde het letter
kundige terrein verder zag dan Hellas alleen,' is ons door Mendes 
da Costa's mededeelingen over de wording van het genootschap 
Flanor in de Nieuwe Gids van dit iaar gepubliceerd, nog duide
lijker geworden, al wisten wij het reeds uit bijdragen van Van 
Leeuwens hand, b.v. die over Hugo de Groot als dichter in het 
iubileumsnummer van Eigen Haard in 1883, of zijne recensie 
van A. S. C. WaUis' Vorstengunst in de Portefeuille van hetzelfde 
jaar. In dit artikel nu werd aan de bekende passage, waar Göran 
Pers on zijn boekenleven verfoeit (Deel I p. 43 en 44) zulk eene 

bijzo.ndere aandacht tesehonken, dat. men verrast opkijkt. De 
recensent meende toch niet beter te kunnen doen, om zijne 

I) Critiek gaf C. Vosmaer in den Spectator l8Sl,p. 463. 
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waardeering voor hetgeen Mej. Opzoomer gaf uit te drukken, 
dan door eene bladzijde af te schrijven, die culmineert in deze 
r:insnede~ "ja. ik haat het dat leven, dat niets weet van het heden, 
dat geen nood van het oogenblik verlicht, alleen maar om 
'ngestoorder in de praalgraven van het verleden te kunnen 
rondwaren. Voor God te moeten treden en niets te kunnen 
zeggen dan: ik heb geschreven. Als som van een geheel leven 
eenige doode folianten aan te wijzen." De waarde, die aan zulk 
eene uiting moet worden gehecht. zal ook Van Leeuwen niet 
hebben overdreven. maar wij mogen er toch wel dit uit con· 
cludeeren. dat hem bewust geweest is, hoe studie der classieken 
om haarszelfs wille alleen niet tot het niveau van Von Humboldt's 
Humanitätserziehung stijgt. Dat die studie - maar dan ook 
serieus - productief wil worden gemaakt tegen de beschavings. 
inflatie der levende maatschappij en den bitteren strijd niet mag 
schuwen, die uit deze opvatting onmiddellijk voortvloeit. 

Als vrucht van samenwerking met den studiegenoot Mendes 
da eosta verscheen in 1880eene beknopte schoolgrammatica 
voor het Grieksch, die gaandeweg uitgedijd en gewijzigd in 1918 
eene negende uitgave beleefde: De Attische Vormleer. Een school
boek. dat na vijf en veertig jaren nog voortleeft! Wie bij ervaring 
weet, hoe snel schoolboeken van het repertorium verdwijnen, 
vraagt zich af, waarom deze Vormleer dan wel werd gehandhaafd 
en niet als verouderd na eenige tientallen van jaren geschrapt. 
In de praktijk alleen wordt de deugdelijkheid van boek en 
methode uitgewezen en de Attische Vormleer met haar vijf 
kruisjes kijkt glimlachend den jongeren, die in ephemere boekjes 
zich uitputten, in het gelaat. De sympathie voor het werk der 
beide Hollanders schuilt in het bewustzijn, dat het onderwijs 
in de klassieken op de teksten aanstuurt en men de grammatica 
niet om haarszelfs wille doch om haar hand. en spandiensten 
inroept. zoodat op soliede scholen grammatische bespiegeling 
totdesupererogata blijft behooren. Voorts schuilt die sympathie 
in dewaardeering van een boek, dat nu eens nitlt een overzetting, 
een afkooksel, een heel of half plagiaat is. waarvan het origineel 
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in Duitschland opgroeide: de Attische Vormleer toch is het 
product der Leidsche School. Eindelijk weet elke schoolman 
van deze Vormleer door besnoeiing, door toelichting, door om· 
zetting iets te maken, dat voor zijne behoeften onontbeerlijk is; 
het boek is eenvoudig, zoekt niet door allotria in het gevlei te 
komen, maar is bestemd voor een tijd, die van werken houdt. 

Spoedig volgde op de Attische Vormleer eene soortgelijke 
grammatica voor de homerische taal (1884) en zoo had Van 
Leeuwen den weg gebaand, waarover het thans zou gaan eener· 
zijds naar die rijke bron van het attische volksleven, de comedie 
van Athene, anderzijds naar de basis van tragedie en lyrische 
poëzie, het homerische epos. In 1885 kwam dan ook bij Brill 
uit Aristophanes' blijspel De Acharniërs. in 1887 bij Sijthoff het 
eerste deel eener uitgave van Homerus met prolegomena en 
kritische noten. Tot deze laatste had Mendes da Costa's mede. 
werking goede vrucht gedragen. Nochtans was reeds aan het 
persoonlijke, bijna dagelijksche verkeer tusschen de beide onver· 
moeide werkers een einde gekomen. In 1884 trad te Leiden 
Cobet af en .had de Regeering naar diens wensch Van Leeuwen 
tot opvolger in den leerstoel voor het Grieksch benoemd. 

Bij deze keuze, waarin voor Cobetnaast gaven en kennis 
ook ernst en verantwoordelijkheidsgevoel medespraken, hadden 
aan den .aftredenden hoogleeraar slechts twee personen voor 
den geest gestaan, doch beiden dan ook alleszins de overweging 
waard: Van Leeuwen en Polak. Was de benoeming van den 
eersten èn tegenover zijn streng oordeelenden vader èn tegen· 
over den grooten leermeester eene beproeving van moed, voor 

• 

Polak was zijde levensbeslissing, die hem, den fijnen, scherp
zinnigen geleerde en keurigen stilist, te laat van de schoolbanken 
zou doen scheiden. 't Was voor Leiden zeker eene glorie twee 
mannen te kunnen stellen van zooveel karakter. Op 1 Augustus 
benoemd moest Van Leeuwen reeds den 1 en October zijne 

intreerede. houden. De oratio inauguralis De Arte tiiscendi 
sloot dan ook niet ten onrèchtemet het zinnetie: "haec fere 
quae indicavimagis qua.m enucleate exposui mentevolvebam 
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cum ante paucos dies vocarer ad literas graecas in hac Aca
demia tradendas" . Met bijzondere ingenomenheid placht Van 
Leeuwen nimmer van dit stuk te reppen: de breede plooien 
der latijnsche eloquentie spreidden zich beschermend over het 
haastig gegrepen betoog van paedagogische strekking uit. 

De overgang van de P. C. Hooftstraat te Amsterdam naar het 
Noordeinde te Leiden, kort daarop naar het oude maar ruime 
huis op de Pieterskerkgracht 11, was voor Van Leeuwen, die 
nu zes jaren gehuwd was, geenszins een feit, dat hem een 
nieuwe levenshouding gaf. Terwijl hij met onmiskenbaren ernst 
voor de waardigheid van het thans verkregen ambt is opge

komen en zijne natuurlijke gereserveerdheid er niet door ver
minderde, heeft hij van den aanvang af, zonder ooit' dan met 
afkeer van eene andere opvatting te gewagen, de realiteit zijner 
positie gezocht in eigen geestelijken groeL Ironische nuchterheid, 

die in den ouderdom veelszins scepsis werd, hoedde hem voor 
overschatting van door titels gedekte menschen en zaken, terwijl 
hij toch scherpe lijnen wist -te trekken, waarover geen heen
schrijden werd geduld. Dit echter was hem van vaders zijde 
eigen ; ook de predikant duldde geen "attouchementen". In de 
grootè, lichte, bovenkamer, die op den somberen tuin uitzag, 

een stadstuin afgesloten door een hoogen geheel met klimop 
begroeiden muur, kon men Van Leeuwen ten allen tijde vinden, 
zoo niet 's winters het goede ijs of 'szomers de volle natuur 
hem tot flinke tochten verlokte; want slechts wandelingen van 
meerdere uren stonden hem aan. In dat stille studeervertrek 

aan de enorme houten tafel. die zooveel boeken droeg en toch 

nog zóóveel ruimte liet, waar de zitplaats van den hoogleeraar 
kenbaar in het oog viel door de talrijke inktmoppen. waarmee 
de matten vloerbedekking bezaaid was,gevoelde de pas aan
gekomen student zich niet zeer op zijn gemak. De gebaarde 

figuur links van hem kon .op eens zoo vreemd opzien ,- Van 

Leeuwen beschikte immers slechts over één oog -, kon GGk 

~et eene ironische opmerking. die eigen nervositeit dekte, con~ 
sterneerend werken, maar beslissend was aanstonds de indruk, 
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dat men hier met een fair man te doen had, die recht door zee 
ging en vreemd was aan de hoogere en lagere politiek der 
samenleving. Vormelijk ",as hij, doch van echte politesse de 
coeurj was zijne belangstelling gewekt, dan voelde men haar 
als waarachtig. Geen poging om door geveinsd lief·doen oner. 
varenen voor zich in te nemen; geen marchandeerenmet .zijne 
verplichtingen. Hij eischte ernstig werk, voelde aanstonds waar 
handigheid of brutaliteit niet·weten probeerde te maskeeren en 
gaf goed of niet-goed onomwonden zijn oordeel. Dit kon dan 
ook niet malsch zijn, doch wie tegenover zich zelf eerlijk was 
moest bij nadenken de juistheid erkennen. De omgang met hem 
bleef zoo steeds een loutere. Nimmer zou hij, die wist te zwijgen, 
zich uit zucht tot kwaadspreken tot ongunstige uitingen laten 
verleiden. Sprak hij aleens tegenover den student over een 
collega, dan was het steeds in officieelen vorm. Men merkte 
echter wel wien hij zijn vertrouwen had ontzegd, doordien hij 
zich met onrust op zijn stoel bewoog, met kennelijke haast om 
verder te gaan, bij het voorkomen van diens naam. Van Leeuwen 
beeft nimmer in het hoekje van de commérages gewoond. Op 
de theeavonden - een instituut waarmede hij niet wenschte te 
breken - was het in hoofdzaak de gastheer, die aan de ronde 
tafel van Cobet het woord voerde. Hij sprak toch graag en 
vulde onmiddellijk elke lacune in het gesprek; ook die lacune 
waarop de bezoeker wachtte om heen te gaan. Zoodat de beo 
zoeken laat werden. Steeds tot verbazing van Van Leeuwen zelf. 

Over zijne colleges is het oordeel vrijwel eenstemmig. Ik 
geef hier met opz.et aan anderen het woord. Dr. Van IJzeren 
formuleerde dit oordeel aldus: "zeer nauw was bij Van Leeuwens 
onderwijs de band met eigen studiên. Niet alleen in onderdeelen. 
Zooals bij wetenschappelijk niet zocht naar de groote lijnen, 
noch· in het taalleven noch in de literatuurontwikkeling. zoo 
beperkte hij zich .ook in zijne colleges. Dat dit systeem groote 
nadeelen had vooral voor nieuwelingen, die aldus niet in de 
mogelijkheid gebracht werden een blik te werpen op bet uit. 
gestrekte studiegebied, ligt voor de hand, maar toch zijn de 
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voordeelen allerminst gering te achten. De interpretatie van den 
auteur, die in behandeling was, won er bij, in zooverre dat 
streng de hand werd gehouden aan de wet, dat men een schrijver 
in de eerste plaats uit zich zelf moet verklaren. De grammati
cale interpretatie liet niets te wenschen over, steeds was zij 
nauw.keurig en wel overdacht; pakkende vertalingen gaven goede 
illustratie. Minder voldoening gaven de colleges voor candidaten : 
het bleef bij Thucydides te veel bij uitsluitend vertalen van den 
tekst. Euripides werd m. i. wel eenigszins oppervlakkig geinter
preteerd. Speciaal kwam Van Leeuwens studierichting uit in 
het palaeographie-coUege. Ook hier geen algemeen overzicht, 
geen geschiedenis van het schrift, geen handschriften-methode_ 
De ratio peccandi et errandi van den copiist moest worden 
duidelijk gemaakt". Ook Dr. Hooykaas prijst "de metbode van 
stipte, nauwgezette, degelijke philologie. waarbij zonder voor
ingenomenheid de waarheid gewild werd en alles moest worden 

gecontroleerd". "Het onderricht ging mij - zoo schrijft hij
te veel in de richting van détail, kritiek en taal. De aesthetiek 
en de kultuur had ik graag wat meer tot haar recht zien komen". 
Uit Prof. Krom's uitvoerig schrijven vinde hier het navolgende 
plaats, .te liever, omdat dit het oordeel eener jongere generatie 

zuiver uitdrukt. " Wanneer wij - aldus Krom - begonnen op 
Van Leeuwens colleges tekomeq, was dat met schroom, bijna 
met angst, als gevolg der verhalen. die ouderen deden over bijna 
onmenschelijke eischen op responsiC$ en tentamina. Na eenige 
weken bleek dat mee te vallen en de eisch slechts te zijn, dat 
men zich goed geprepareerd had; was dat het geval en had 
men zich redelijk moeite gegeven, dan voldeed men. Op den 
duur voelde men twee dingen: lede streng doorgevoerde, vol
komensystematische,philologische methode, die in den besten 
zin interpreteerde ; 2e het uitsluitend streven zonder bijgedachten 
en zonder iemand of iets (ook zichzelf niet) te ontzien, naar de 
waarheid. Onder degenen onzer, die dat begrepen, ontstond 
eenetoenemende bewondering. Toch gaven wij er ons ook wel 
rekenschap van soms iets te missen. Bij tijden lag dataàh het 



- 23 -

22 

zoo uItsluitend philologische der beschouwingswijze. Ook was 
het wel eens wat te logisch-cerebraal; het kon ons opvoeren 
tot een intellectueel genot, maar tot het oplaaien van een vlam 
vanenthusiasme (die toch ook zoo goed kan zijn en die Hart
man ons - op wetenschappelijk lang niet zoo hoogstaande 
privatissima - wel eens kon geven) kwam het niet. Van al 
mijne leermeesters heb ik zonder twijfel aan Van Leeuwen het 
meeste te danken, na hem volgt Speyer; doch Van Leeuwen 
heeft mij geleerd, wat wetenschappelijk onderzoek is, en hoè 
het moet geschieden om zich zelfs en der waarheidswille". 

In het algemeen beschouwd was in Europa de periode, waarin 
Van Leeuwen te Leiden werkte, voor classici lang niet ongunstig, 
het was het tijdperk der groote papyrus-vondsten en het klas
sieke Grieksch stond in bloei te velde. Van Bonn uh straalde 
het licht van Useners catheder, dat Leidsche nachten kon ver
helderen; daardoor zijn studenten vastgehouden, die allicht bij 
den dagelijkschen arbeid hadden versaagd, Het was immers te 
veel particulier werk dat Leiden gaf; men kreeg' geen notie van 
het geheel, van het verschiet. De klassieke _ philosophie. aan
vankelijk slechts systematiek, sloeg daarna om tot het tegenge .• 
stelde. De archaeologiezocht nog haar weg in dekilleonbe
woondheid van het Antiquarische Museum; slechts ingeluid werd 
het tijdperk, waarin -: jn nog heden verwijderde toekomst -
dit Museum iets beteekenen zou voor de klassieke studie. 
Evenwel. als men in den vreemde kwam, werd het, na de 
eerste beklemming tegenover zooveel anders, en méér, dáár. 
toch langzaamaan bewust, dat Leiden iets had ·medegegeven, 
dat rustil1..e zekerheid en vaste bodem bleek te zijn bij om
dwaling in welke richting ook. Men had goed Grieksch en goed 
Latijn geleerd, gevoelde zich thuis in de klassieke teksten; -en 
interpreteerde op soliede grammaticale basis. Ook bleek het, 
dat de vakken, die bij een candidaats, of doctoraal"examen .aan 
de orde kwamen, een merkwaardig samenhangend geheel for
meerden; .zij grepen in elkander, vulden elkaar aan. Kortom, 
het was met alle gebrekeneenestudie, waarin .toch .. het een-
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heidsbeeldderklassieke maatschappij naar boven kwam. Bolland 
kon met ingenomenheid van die unitas classica gewagen. Sinds 
heeft het nieuwe Academische Statuut ende toepassing daarvan 
die eenheid ondermijnd en is de natuurlijke samenhang van 
elkander postuleerendeeenheden uit het lood geraakt. De be

doelde verruiming in de studie is praktisch eene verruiming 
gebleken van de mazen, waardoor men vermag te kruipen. De 
zoo breed uitgemeten gebreken in de vroegere vorming van 
classici zijn lichter in te halen dan de onherstelbare verzwakking, 
die deze vorming thans in hare fundamenten- kennis van 

de beide oude talen - in toenemende mate gaat vertoon en. 
Van Leeuwen zag met klaren blik waarheen het ging. Met 
aristophaneïsche woorden hekelde hij diepseudo-classiciteit, dit 
auctores post alia omnia. Voor de goede Leidsche traditie den 
strijd te voeren is voor zijne leerlingen zaak van overtuiging 
en piêteit. 

Van Leeuwens colleges gingen langs de lijn zijner eigene 
publicaties. Wat op de colleges tot rijpheid was gekomen ging 
bij Sythoff ter perse en de sinds overleden zoo sympathieke 
leider dezer firma, de heer C. G. Frentzen, liet niet af Van 
Leeuwen telkenmale te bezoeken, als hij meende, dat de Leidsche 

Uitgever samen met tien Leidschen Classicus· iets konden tet 
markt brengen, dat - afgezien van onmiddellijke finantieele 
baten - aan de wetenschappelijke standing van de zaak ten 
goede zou komen. ZÓÓ leverde de studeerkamer van de Pieters
kerkgracht menigmaal het beeld op van Alkinoos' tuin, waar van 

dezelfde soort van vruchten de verschillende . stadia van ont· 
wikkeling terzelfdertijd waren te aanschouwen. Terwijl het eene 
stuk-Homerus werd voorbereid, lag liet andere in handschrift 
gereed, kwamen vaneen derde de drukproeven binnen en stond 
een vierde te verschijnen. In schedis behoefde niets te vergeten, 

wijl de hoHandsche uitgever niet toestond, dat hoUandsche af. 

nemers moesten grijpen naar buitenlandsch fabrikaat. Wie dan 
ook Van Leenwens werkzaamheid in de Leidsche iarenwil 
nagaan, kan in hoofdzaak volstaan met den fondscatalogus van 
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Sythoff te raadplegen. Voor het raam van het kleine beneden
kamertje aan de voorzijde van Pieterskerkgracht 11 werd 's mor
gens copie of drukproef of missive neergezet en delooper der 
drukkerij haalde voorbijgaande geregeld af, wat hij zag staan. 
De vraag .,wat nu?" behoefde na het verschijnen van een boek 
door den schrijver niet te worden gesteld, sinds de Homerus' 
uitgaven in verschillend formaat, sinds het contract voor den 
geheelen Aristophanes, voor het Enchiridium, werk voor jaren 
gaf. Kortom het was voor een produceerend geleerde eene 
gunstige typographische periode, waarbij nog kwam, dat de 
vloed van nieuwe papyrusvondsten kwam opzetten en de be
langstelling voor de grieksche letteren verfrischte. Wel was Van 
Leeuwen zijn professoraat onder ongunstige omstandigheden 
begonnen, daar het een oogenblik scheen of een felle nieraan
doening een snel einde zou maken aan alle verwachtingen. De 
medici keken bedenkelijk, wat Van Leeuwen steeds een goed 
omen heeft geacht. Nadat deze wolk was afgedreven, zette hij 
het werk blijmoedig in met gegronde hoop op eindelijk wel
slagen, als hij in zijne toga zou zijn ingegroeid. Cornelissen 
effende eenvoudig en eerlijk het pad. 

Vooreérst gold het voortzetting van de begonnen Homerus
editie en men mag zeggen, dat de epische dichter tot over het 
professoraat heen, tot den dood, Van .Leeuwen heeft vastge
houden: het levenseinde overviel hem bij het maken van critische 
opmerkingen op de scholiên der Odyssee. De beginselen waarop 
de textconstructie geschiedde, werden vastgelegd in het Home
rische taaleigen en in bet Enchiridium (1892); beginselen, die 
wat etymologie en syntaxis betreft tot in de tweede vermeer
derde uitgave van het Enchiridium (1918) in hoofdzaak bleven 
gehandhaafd,terwijl er, wat de beschouwing over de wording 
dercarmina aangaat, zooals bekend is,. eene diepe klove door 
dezen arbeid van Van Leeuwen loopt. Aardig, is dit laatste uit
gesproken door Victor Bérard in de Revue des dettx mondes 
van 1 Aug. 1924: .,à trente ans de distanee lemême éditeur des 
Poèmes varie du blancau noir sut Ie sujet. En 1890 l'Odyssée 
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de Van Leeuwen s'encombrait dans Ie bas des pages de vers 
expulsés du texte. En 1917 Van Leeuwen est devenu l'un de ces 
bergers de l'unité qui rassemblent sous la houlette du vieux 
pasteur d'lonie tout Ie vaste troupeau des vintU-sept ou vingt
huit mille hexamètres homériques, ne consentant à expulser 
qu'une centaine de brebis douteuses". Mendes da Costa heeft 
de volte face niet medegemaakt. Zoo gingen de samenwerkers 
eindelijk uiteen, Van Leeuwen predikend den éénen dichter der 
epen, Mendes da Costa geloovende aan den eindredactor, die 
alles op één tijd had omgegoten. 

Einde 1910 was Van Leeuwens overtuiging, dat hij een ander 
standpunt ten opzichte van de wording van het epos had in te 
nemen, aan Naber bekend geworden. In een brief van dezen 
aan Mendes da Costa lezen wij: "hij heeft u, zegt ge, niet 
overtuigd: mij brengt hij in een lastig parket, want hij onder
graaft den vasten grondslag, waarop mijne opvatting steunde en 
ik word opgeschrikt uit mijn zoete rust. Ik moet nu weder 
zoeken naar een vast steunpunt. Maar aan den anderen kant: 
wij, Nederlanders, hebben recht trotsch te zijn op een Graecus, 
die zulke stukken kan schrijven." Gedoeld werd op het in October 
van 1910 in de Mnemosyne gepubliceerde opstel Decomposi
tione ltiadis. Feitelijk kende men in kleineren kring te Leiden 
den inhoud daarvan reeds sinds 1909. Dat Naber, zelf auteur 
van een solied boek, Quaestiones homericae, waarin een 
cardinaal punt tegen de eenheid der Ilias scherp naar voren 
was gebracht, zijn zelfvertrouwen geschokt voelde, mOcht van 
beteekenisheeten. In hetzelfdè Mnemosyne·nummer had hij een 
stuk gevonden van Van Leeuwen De ultimo Hectoris· cum uxore 
colloquio, dat juist dit cardinale pant in anderen zin beschouwde; 
Hetgeen den Leidschen hoogleeraar tot dit opstel had geprikkeld 
was ErichBethe's artikel Heklórs Abschiedvan 1909; doch 

reeds in 1906. toen Van Leeuwen na het voleinden van de reeks 
Aristophanes' comedies tot Homerusterugkeerde, had hij door 
eene gewijzigde interpretatie van eene plaats in Aristoteles' 
Poëtica over de samenstelling der Odyssee neiging tot unitarisme 
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aan den dag gelegd. Niet. onwaarschijnlijk heeft· de Aristophanes
periode van 1893 tot 1905, waarin èn bij de interpretatie èn bij 
de beschouwing van enkeleredactioneele kwesties Van Leeuwen 
steeds de eenheid van compositie zelfs in dat losaaneengeweven 
ding, dat eene oude comedie heet, naar voren had gebracht. 
hem ga,andeweg rijp gemaakt voor een anderen, in Engeland 
reeds sterk voorgestanen, kijk op Homerus. Hier blijkt het nut, 
of in ieder geval de invloed, van het tijdelijke loslaten van een 
studieonderwerp en het overgaan tot een ander; dereflexwerking 
blijft niet uit. De tot den uitersten graad van subjectivisme op_ 
gevoerde Homerkritik der duitsche geleerdheid had tot dusverre 
in Holland navolging gevonden; en niet alleen waar het Homerus 
betrof. Nuchter verzet tegen het WoUianisme r.eeds door Nitzsch, 
Lobecks leerling óók in scepticisme,aangeteekend, mocht na tien. 
tallen van jaren naklanken hebben gevonden bij allerlei landaard 
(Bougot. Comparetti, Rothe, Lang); niet echter in Holland. Van 
Leeuwen getuigt omtrent zich zelf "his opinionibus(sc. Germanorum) 
inde ab aetateiuvenili fueram. innutritus". Thans . in 1909 ge
voelde hij zich bevrijd èn -niet onvermakelijk bewijs hoever 
een nieuwe overtuiging, die tot getuigen prikkelt, iemand voeren 
kan - hij, die tweemaal streng kritisch den Homerustekst had 
uitgegeven .. en ons studenten toehoorders doen zUn van eene 
onverbiddelijke seceerende interpretatie schreef in 1912: "sensi 
Wolfianum me revera numquam fuisse; ne tumquidem, cum 
esse quam maxime mihi viderer ," 

Welke partij men ook kiezen moge, Van Leeuwensommeslag 
is eene winst geweest. Alleen de nieuwe bezieling gekenmerkt 

door het motto .,haec unica via salut is" kon hern. zich doen 
zetten aan den omvangrijken arbeid cener algeheeleexegese 
van Ilias en Odyssee verbonden aan eene gansQh otl)~Werkte. 
kritiek. Thans werkte hij alleen en mocht, toen na vijf jaren tijds 
de 1600 pagina's wel verzorgd, heteposgecommentadëel'din 
vlot latijn, de wereld ingingen. de stille hoop koesteren. dat 
Holland dezen nergens geëvenaarden arbeid zou weten te waar· 
deeren. Wat in Holland, dat zoo benepen kan zijn. niet is ge-
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schied! Doch bij ons, die weten wat aan studie, aan labor 
improbus, achter die anderhalfduizend bladzijden schuil gaat; 
wij - onverschillig of het nieuwe standpunt ons bekoort .:.... zullen 
tot den einde met te hooger vereering het beeld mededragen 
van den man, die juist onder de schrijnendste slagen van hui
selijk leed, dit werk in stille volharding volbracht. Hier is de 
man voor wien men het hoofd buigt. 

Dat ook' de doorvoering van het eenheidsbeginselniet zonder 
tekstverandering en delging van verzen kon geschieden, ja zelfs 
niet zonder bedenkelijke vertolking, had reeds de verhandeling 
over Hectors afscheid getoond, toonde evenzeer de delging van 
de.Artakiabron in de Odyssee. Ondanks eene stèle van Mycenae. 
die den krijger op den strijdwagen' toont, wordt in twijfel ge
trokken of de levende Agamemnon wel strijdrossen bezat (Comm. 
hom. p. 1511); de opvatting der' verhouding van de smeekbeden 
in I tot A 609 wordt verdedigd door het loslaten der scherpe 
interpretatie; Van Leeuwen acht tegenover eene nadrukkelijke 
ontkenning van de zijde der archaeólogie levensgroote zit beelden 
aanwezig in het Ioniê der 12e eeuwen trekt daaruit conclusie 
voor Z; hij verwerpt als bezwaarlijk eene antieke getuigenis 
omtrent den ouderdom van K. Deze en soortgelijke opmerkingen 
kunnen niet beletten, dat wij nimmer de' groote uitgave van 
Homerus kunnen opslaan zonder getroffen te worden door Van 
Leeuwens beheersching der materie, zijne slagvaardigheid in het 
debat, zijne fijne opmerkingen over de beteekenis van den tekst. 

Ongetwijfeld mag ook bet Enchiridium, deze uitvoerige be
schouwing van de taal van het epos, op onverdeelde instemming 
niet rekenen. De Leidsche uniformisatie heeft merkwaardige 
taalvormen gedelgd, die wij ongaarne om der wiUe van het beeld 
der schakeeringen in eene levende kunsttaal missen. Over het 
doorvoeren der digamma, .over Ersatzdehnung, contractiever
schijnselen, metathesis, over augmentatie van iteratiefvormen, 
schrijfwijze der vormen voor Y;p.lll.en i.p.f1I oordeelt men met 
Brugmann,Wackernagel, Witte, Meister; Meilletomzi<:htiger en 
is minder radicaal; wat niet wegneemt,dat ditzelfde Enèhiridium 
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dictionis epicae, ook waar het niet in conclusiën overtuigt, wegens 
het exposé der feiten instructief blijft, zelfs in de oogender 
bestrijders in het binnen- en buitenland, die niet nalaten het te 
citeeren_ 

Wij hoorden boven, dat Van Leeuwen als gymnasiaal docent, 
privatissime met begaafde leerlingen Aristophanes las, alsook 
hoe bij Brill eene uitgave der Acharniërs verscheen. ·Tusschen 
1893 en 1905 gingen bij Sythoff alle elf comedies door de pers, 
volgde in 1908 een supplementband, de z.g. Prolegomena ad 
Aristophanem, in 1909 Aristophanes' Dichterleven. Bij de photQ. 
typische uitgave van den Codex Ravennas, No. IX van de Codices 
graeci et latini door Sythoff - duce Scatone de Vries - onder
nomen, gaf de Leidsche graecus eene praefatio (1904), die ten 
bate der palaeografische studiën ook in de Prolegomena werd 
opgenomen. Eene bloemlezing uit den comischen dichter voor 
Nederlandsche Gymnasia had in 1905 het licht gezien. Eveneens 
had de hoogleeraar, na zijne Commentationes homericae van 
1911, voor de Gymnasia gezorgd door een boek Gestalten en 
üJonee/en van het oud Grieksche heldendicht (1913), sinds her
drukt in 1924. 

Men zou de vraag kunnen opperen, of de groote exegetische 
editie van Aristophan.es niet zal naleven als de gecommenta. 
rieerde Homerusuitgave, na hare diensten te hebben bewezen 
bij de samenstelling van andere edities, tot de geschiedenis zal 
behooren. Niet licht toch zal iemand het Van Leeuwen nadoen 
Aristophanes' eH stukken in hun vollen omvang te verklaren 
en van inleidingen te voorzien, die in aardig, ja mooi latijn zóó 
goed den historischen achtergrond schetsen. Met soliede gram
maticale kennis wordt de basis gelegd, want (naar eene nuchtere 
opmerking, die heel een verdwijnend onderwijsprogram van 
goeden huize bevat) ,,het onderstemoetaltiid het hechtste zijn" ; 
metrische kennis deelt zonder veeL geleerdheid de lyrische par
tijen in; gevoel voor ensceneeringen de gave een boek leesbaar 
te ordenen zorgen voor· de dramatische indeelin~ Hierbij komt 
Van Leeuwens zin voor woordspeling, voor eenecomische 
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repartie, en niet het laatst eene werkkracht, die voor niets terug
deinst en bergen verzet. Geen wonder, dat hij door binnen- en 
buitenland wordt beschouwd als lxPIO"TO({JtXlI!XWT':x.T'OC; ! Waarlijk, 
wie Athene wil leerenkennen en zich dompelen in het glinste
rend element der smedige attische taal, komt als Hollander niet 
te kort. Treffend is het, hoe eene plaats uit de Wespen (vs. 1026), 
die èn door de alexandrijnsche commentatoren èn door Dobree, 
den Regius Professor voor het Grieksch. èn door Meineke, 
den Altmeister op het terrein der comedie, èn door Wilamowitz, 
tengevolge van eene grammatische verkeerde constructie totaal 
averechts was verklaard, onder Van Leeuwens vingerwijzing 
aanstonds - omnium consensu - klaar en helder wordt. 

En toch staat, naar wij meenen, de hermeneutiek op het 
homerische terrein bij hem hooger, komt zijne scherpzinnigheid 
in het reconstrueeren van den tekst beter uit bij Menander. 
Van Leeuwens tweede editie van de Wespen in 1909 bewees, 
dat hij Adolph Ro~mers scherpe opmerkingen over de eerste 
uitgave niet ongegrond had geacht en na diens uiterlijk onwel
levende kritiek toch gevoelde, dat eerst door dieper doordringen 
in de rijke maar verknoeide scholiën van den Venetus het 
volle verstaan van Aristophanes kan geboren worden. Victor 
Coulons Quaestiones cn'tt'cae baanden den weg voor eene 
tekstcritiek sans parti pris (in Vahlens geest) thans neergelegd 
in de édition-Budé, terwijl Radermachers Frösche van 1921 
poogt te komen tot eenebevrijding van noten ballast, waaronder 
de latiinsche uitgave te vaak gedrukt gaat. 

Natuurlijk, wie vernuftige tekstverbeteringen zoekt, vindt er 
ook in den Aristophanes-tekst .(b.v .. Vesp. 61), emendaties van 
denzelfden geest als Uwe Vergadering te waardeerenkreeg, toen 
in 1891 Van Leeuwen. tot U sprak over het pas teruggevonden 
werk van den z.g. aristotelischen "Staat der Atheners". In dat 

. iaar toch kwam door samenwerking met Van Herwerden eene 
uitgave t.ot stand van de Athenaion Po!iteia, de eerste en eenige 
maal. dat de beide bekwame graeci zich zetten tot gemeenschap
pelijk werk. Met hoeveel piëteit de jongere collega tot den 

18 
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ouderen opzag, blijkt uit het U bekende Levensbericht; evenwel 
kon Van Herwerdens mindere aandacht voor typografische ver
zorging en voor de compositie van een boek den ambtgenoot 
wel wat prikkelen, zoodat het belangrijkste deel, het accuraat 
palaeografische, Van Leeuwens werk was. Toch hebben zij samen 
toen mooi werk gedaan, van te meer waarde, wijl gelijktijdig 
Kaibel met Wilamowitz eene soortgelijke editie voorbereidden; 
geen wonder, dat Kenyons eerste publicatie op eenmaal met 
reuzenschreden voorwaarts kwam. Een mooi moment in nobelen 
philologenwedstrijd, waaraan wij jongeren niet zonder emotie 
kunnen terugdenken. 

Doch het werd overtroffen in 1908. Levendig staat het mii, 
die juist uit Griekenland terugkeerde, nog voor den geest. Gu
stave Lefèbvre had einde 1907 zijn splinternieuwe vondst van 
1905, Menander, uitgegeven in een stevig quart.o.deel, in .overleg 
met zijn leermeester Maurice Cr.oiset. Er stonden - zeer be

grijpelijk in de eerste publicatie van een zeer lastig handschrift -
w.onderlijke dingen in den tekst, die van Molière's voorganger 
niet te verwachten waren. Het eerst kwam Wilamowitz reeds 
den Sen December in de Pruisische Academie schoonmaak 
h.ouden, daarna sprak Van Leeuwen hier en wees U op eene 

schitterende lezing t~ruggevonden door den duitschen geleerde. 
Midden in de c.omedie, de Samia, voegt een oude man zijn 
vriend toe (als wij de fransche uitgevers wilden volgen): "als 
Zeus het laat regenen, krijg jij dan niet een deel van die weldaad ?" 
"H.oe dat eigenlijk in het Grieksch staat", zegt Van Leeuwen. 

"en wat het met de redeneering te maken heeft, is niet erg 
duidelijk, maar het behoeft ook niet, want er staat iets anders." 
Immers met ontwijfelbare zekerheid haalde Wilamowitz uit de 
verkeerd gelezen verbleekte letterteekens den zin, die uitnemend 
in het verband past: "Je mag wel eens kijken, .of er geen lek 
in je dak is", waar.op de anderantw.oordt: "En geen kleintie 

ook!" Het lijkt ongelo.oflijk, maar wie de papyrus vo.orzich 
heeft, ziet, dat zonder eenige emendatie of conjectuur, alleen 
maar door scherpte kijken, met geest en met oog, het juiste 
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gevonden is. Middelerwijl bereidde Van Leeuwen van den zeer 
begeerden tekst eene editie voor, die in Januari 1908 verscheen, 
in drie maanden 'Was uitverkocht, en reeds op het einde van 
April door een tweeden· druk met commentaar was vervangen; 
waarin niet slechts met alle verbeteringen door anderen aange
bracht rekening was gehouden. maar ook menige gissing van 
Van Leeuwen voorkwam of aanwijzing voor betere rolverdeelinJ!. 
In 1919 slaagde deze erin nogmaals eene verbeterde uitgave ter 
perse te brengen, die voorloopig wel tot de best-gedocumen
teerde behooren zal, al steekt zij in een gewaad, dat voorde 
hollandsche typographie geen reclame is. In het buitenland heeft 
Van Leeuwen voor zijne Menanderstudiën meer waardeering 
gevonden dan voor welken voorafgaanden arbeid ook. Ook von 
Wilamowitz-Moellendorff, die in 1925 eene comedie van Menander 
met commentaar uitgaf, heeft in de inleiding de welwillendheid 
gehad zich over den overleden grijsaard aldus te uiten: "J. van 
Leeuwen hat den Menander nun schon dreimal kommentiert 
herausgegeben, gewiss nicht verdienstlos". Wij, die weten, hoe 
er te Leiden en in Zwitserland door den Leidschen meester in 
de Menandrea is gewerkt, hebben ons over deze aanmoedigende 
woorden zeer verheugd en zullen niet vergeten naast Wilamo
witz' arbeid dien van Van Leeuwen compareerend te blijven 
raadplegeR. Hier toch is hij op zijn best, wijl hier die gaven te 
stade kwamen, die hem het meeste sierden: p.alaeographische 
bekwaamheid, waardoor o.a. verkeerd ingedeelde pagina's op 

haar plaats kwamen; soliede kennis van de taal der comedie, 
waardoor lacunes konden worden aangevuld; oog voor het too
neel, waardoor een goed verdeeld tekstboek ontstond; een vlotte 
latijnsche pen. die voor smakelijke inleidingen zorgde, en ten 
slotte - maar niet het allerminste - eene nauwkeurigheid en 
weloverwogen zorg, waardoor in Van Leeuwens geschriften, 

talrijk als zij zijn, nietHchteene slordigheid achterbleef. 
Begrijpelijkerwijze mag ik Uwe aandacht niet op de proef 

stellen. door eene recensie van menigvuldige artikelen in de 
Mnemosyne - wier drager hij vele jaren was -, in het 
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Museum, in het Theologisch Tidschnft, in buitenlandsche 
tijdschriften. Evenmin bespreek ik thans zijne levensberichten 
van afgestorvenen dezer Akademie, van collega's aan de Uni
versiteit, noch sta ik stil bij redevoeringen op congressen, 
Rectoraatstoespraken, alle geschriften, die zich om het groote 

samenhangende werk van dezen zoo productieven geest ver
dringen. Zijn beeld zou er niet door worden gewijzigd. Een 
oogenblik volgen wii Van Leeuwen nog, waar bet lot hem 
buiten de studeerkamer vreugde en groote droefenis bracht en 
hij met den huiselijken kring van muziek en literatuur genoot. 

Naast hem stond eene vrouw, wier aandenken ook vreemden 
steeds van eerbiedige dankbaarheid zal vervullen, stonden 
kinderen, die voor de toekomst goede verwachtingen opwekten. 
Men leefde gemakkelijk naar oud-hollandsehen degelijken trant. 
Jongere en oudere vrienden waren steeds welkom en er ging 
van het huis reëele hulp uit tot steun van minder bedeelden. 

Tot de ommeslag kwam met steeds gevoeliger slagen, die hem 
eindelijk, met nog slechts één kind uit zoovele, vergrijsd naar 
Zwitserland dreven, ver van de menschen, wier oordeel steeds 
gereed is, in alle omstandigheden en in eIken kring. "Tempora 
si fuerint nubila, solus eris" heeft Van Leeuwen na bijkans 

dertigjarig verwijl aan de Leidsche Universiteit moeten onder
vinden, hij die erkentelijk als een kind was, voor de enkele 
hand, die naar hem werd uitgestoken. Want er ging ook hier 
achter stroefheid en om pantsering groote behoefte uit naar 
hartelijkheid, die hij zonder sentimentaliteit en angstig voor 
uiterlijk vertoon zoo trouwen eerlijk beantwoordde. Maar de 
eenzaamheid, die eene overwinning is, gevoelde hij vaak als 
verlatenheid - wat nederlaag beteekent. Dit stemde hem bitter, 
maar dan troostte hij zich overwegend, dat men in het diepst 
van zijn wezen steeds alleen is. De menschen lief hebben ver
leerde hij, spande zich in ben te verdragen; hard tegen hen 
was bij nooit, kon hij niet zijn, ze Us nietwaar het hem had 
kunnen behoeden voor het ergste, dat bem getroffen heeft. Zoo 
.bleef bij de vriend van enkele getrouwen, van de bevolkte 
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natuur in het zwitsersche bergland en van zijne studiën. Totdat 
de stille bezoeker, die eens ons allen wenkt, ook hem riep. 
Den 21 0ten Juli 1924 ging hij heen, mijn onvergetelijke leermeester, 
een goed menseh. 
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LIJST OER GESCHRIFTEN 

VAN 

J. VAN LEEUWEN JZN. 

A. Publicaties bij Sijthoffs Uitgevers-Maatschappij: 

Attische Vormleer, 1880-1918 (le-9C dr.); 
Het Taaleigen der Gedichten van Homerus, 1884-1918 (le-ge dr.); 
Homeri Ilias e. proleg. et not. critic. Ed. maior, 1887-1916, Ed. 

minor, 1906-1922; 
Homeri Odyssea c. proleg. et not. critic. Ed. maior, 189Q--19II, Ed. 

minor, 1908-192Z; 
(Bovenstaande werken te zamen met Dr. M. B. Mendes da Costa). 
Homeri Ilias c. proleg., not. critic., commentariis exegeticis, 

191Z-1913; 
Homeri Odyssea c. proleg., not., criHc., commentariis exegeticis, 

indicibus, 1917; 
Homerus, Gestalten en tooneelen, 1913; 
De Zanger van den Griekschen Riddertijd, 1924; 
Schoolwoordenboek op de Gedichten van Homerus, 1909-1920 

(1e-3e dr.); 
De Boogschutter en de Weefster. Opmerkingen over de Odyssee, 

1904; 
Commentationes HOJ?1ericae, 1911; 
Enchiridium dictionis epicae, 18gZ; 

Enchiridium d. epic. Ed. altera aucta, 1918; 
Carmina latina. Post mortem poetae collegit filius, 1893; 
Antigone, metrisch vertaald, 18g7; 
Philoktetes, metrisch vertaald, 1901>-1910 (1e- en 2e dr.) 1); 

Aristophanis Vespae (.. prol. et comm., 1893, 1909 (Ie- en ze dr.); 

" 
Ranae " " 

, 18g6; 

" Nubes " ti , 18g8; 

" 
Equites " " , 1900; 

1) Aias, metrisch vertaald 1881 (uitgegeven bij J.W. Leeflang). 
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Aristophanis Acharnenses (;. prol. et comm., 1901:l); 

" 
Aves 

" " 
" 

Lysistrata " " 
" Thesmophoriazusae " " 
" 

Plutus " " 
" Ecclesiazusae " " 
" 

Pax " " 
Aristophanes. Cod. Ravennas (Cod. gr. et 
Bloemlezing uit Aristophanes, 1905; 
Prolegomena ad Aristophanem, 1908; 
Een Dichterleven (Aristophanes), 1909; 

" " , 1902; 

" " , 1903; 

" .. , 19°4; 

" " 
, 1904; 

" " 
, 1905; 

" .. , 1906; 
lat. IX), 19°4; 

Menandri fabulae c. prol. et comm. 1908 (le- en 2e dr.); 
Menandri fabularum reliquiaec. proleg., not. crit., comm. exeget., 

1919 2) ; 

Aristoteles, de Republica Atheniensium ed. H. v. Herwerden et J. 
v. Leeuwen, 189!. 

Recensies in het Museum: 

1893 p. 173 Herondas (Kenyon, Ruthcrford, Van Herwerden, Crusius, 
Buecheler) ; 

1984 p. 128 Hoffmann, Sylloge Epigrammaturn Graecorum; 
p. 269 Dyroff, Geschichte des Pronomen reflexivum; 

1895 p.260 Mutzbauer, Die Grundlagen der griechischen Tempuslehre; 
p. 295 Herondae Mimiiambi iterum edidit Crusius; 

1896 p. 179 Athenaion Politeia (Aristotelis) iter. ed. Blass; 
p. 241 Bethe, Prolegomena z. Gesch. d. Theaters im Alterturn ; 

1898 p. 137 Aristophanis Eirene rec. V. Herwerden; 
p. 177 Babrii fabulae ed. Crusius; 

19natii iambica ed. C. F. Muellcr; 
p. 249 FelJner, Die Homerische Flora; 
p. 321 Aristophanis Equites rec. Von Velsen-Zacher; 
p. 321 Zacher, Aristophanesstudien, I; 

1899 p. 77 Babrii fabulae aesopeae ree. Crusius. Ed. min.; 
p. 173 Politeia Athenaion ed. Blass;; 

-----
1) Bij E. ]. Brill was 1885 verschenen: De Acharniërs (met inleid. 

en aant.). 

2) In de Wereldbibliotheek verscheen 1922: Vier Blijspelen van 
Menander. 
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1900 p. 6 Haigh, The tragic drama of the Greeks: 
p. 318 Blaydes, Adversaria critica in Euripidem: 

1903 p. III V. Herwerden, Lexicon graecum suppletorium et dialec-
ticum; 

p. 153 Blaydes, Spicilegium Aristophaneum: 
p. 153 Blaydes, Spicilegium Tragicum; 
p. 193 Van Leeuwen, De Lapidibus caute interrogandis (Hoofd

artikel) ; 
p. 283 Timotheos-Papyrus; 

Timotheos, Perser herausg. v. Wilamowitz-Moellendorff: 

p. 322 Peppier , Comic Terminations in Aristophanes, I: 
1904 p. 93 V. Herwerden, Collectanea: 

p. 132 Terentius, Cod. Ambros. praef. Bethe: 
p. 212 Solmsen, Inscriptiones graec. dialect.; 
p. 292 Noack, Homerische Paläste; 
p. 371 Roos, Proleg. ad Arrian. Anabas. ed. crit.; 
p. 413 Homeric Hymns ed. by Allen and Sikes; 

1905 p. I V. Herwerden, Appendix Lexici Graeci suppletoriî et 
dialectici: 

p. 45 Po!iteia Athenaion ed. Blass 4; 
p. 321 The Mimes of Herodas ed. by Nairn; 

1906 p. I Herondae Mimiiambi ed. Crusius 4; 

p. 241 Wecklein, Studien zur Ilias; 
p. 321 V. Herwerden, Vindiciae aristophaneae; 
p. 404 Champault, Phéniciens et Grecs en Italie: 

1907 p. 42 De Premerstein, Wessely, Mantuani, de codicis Dioscu
ridei Vindobonensis historia; 

p. 83 Croiset, Aristophane et Jes part is à Athènes; 

p. 401 The Frogs of Aristophanes ed. by Tucker; 

1908 p. I Blaydes, Analecta Tragica Graeca: 
p. 321 Aeschyli cantica digessit Schroeder; 
p. 321 Aeschyli Tragoediae ed. Weil '; 
p. 321 Die Eumeniden des Aischylos hrg. von Blass; 
p. 388 Vürtheim, De Aiacis origine, cultu, patria; 

1909 p. 4 Bechtel, Die Vocalcontraction .bei Homer; 
p. 41 Bucolici graeci rec. U. de Wilamowitz-Moellendorff: 
p. 41 V.Wilamowitz-Moellendodf, Die Textgeschichte d. 

griech. Bukoliker; 



- 38 -

37 

p. 129 Robert, Der neue Menander ; 
p. 244 Ludwich, Homerischer Hymnenbau; 

1910 p. 161 Cauer, Grundfragen d. Homerkritik; 
p. 244 White, The iambic trimeter in Menander; 
p. 281 Mutzbauer, Die Grundlagen der griech. Tempuslehre; 

19II p. 1 Aristophanis Pax ed. Zacher; 
p. 86 Bethe, Hektors Abschied; 
p. 88 Mülder, Die Ilias und ihre QueUen; 
p. 161 Unus multorum, The lately discovered fragments of 

Menander, sec. ed.; 
p. 244 V. Herwerden, Lexicon graec. supplet. et dialect. ed. 

altera; 
p. 323 Draheim, Die Odyssee als Kunstwerk; 
p. 323 Rothe, Die Ilias als Dichtung; 

1912 p. 204 Aristophanes, The C10uds by Starkie; 
p. 241 Süss, Aristophanes u. d. N achwelt; 
p. 321 Schubart, Papyri Graecae Berolinenses; 
p. 404 Belzner, Homerische Probleme, I; 

1913 p. 42 Finsier, Homer in der Neuzeit; 
p. 166 Koerte, Menandrea ed. maL et. min.; 
p. 282 Allen, Homeri Opera, V; 
p. 401 Belzner, Homerische Probleme, II; 
p. 401 Rothe, Der augenblickliche Stand der homerischen Frage; 

1914 p. 127 Spiess, Menschenart und Heldentum in Homers Ilias; 
p. 365 Fischer, Thucydidis reliquiae in papyris et membranis 

Aegyptiacis servatae; 
1915 p. 132 Roemer, Homerische Aufsätze; 

p. 164 FinsIer, Homer 12; 

p. 227 Rothe, Die Odyssee als Dichtung und ihr Verhältnis 

zur Ilias; 

1916 p. 35 Kalinka, Xenophontis qui inscribitur libellus Athenaion 
Politeia; 

p. 104 Sudhaus, Menandri reliquiae nuper repertae; 
p. 104 Sudhaus, Menanderstudien; 

p. 225 Vale ton, DeIliadis fontibus etcompositione; 

1917 p. 203 Keulen, Studia ad Arbitrium in Menand. Epitr.; 
1918 p. 25 Wackernagel, Sprachliche Untersuchungen zu Homer; 
1919 p. 25 FinsIer, Homer, II; 
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1920 p. 169 Koerte, Zu neueren Komödiefunden; 
p. 241 Dahms, Odyssee und Telemachie; 

1922 p. 209 Kenyon, Aristotelis Atheniensium Respublica; 
1923 p. 33 Meuli, Odyssee und Argonautica; 

1924 p. 81 Peters, Zur Einheit der Ilias; 

p. 130 De Brouwer' en Slijper, Vademecum Homericum; 
1924 (na overlijden verschenen) P. E. Eberhard, Des' Schicksal als 

poetische Idee bei Homer; 
Chr. Jensen, Philodemos über die Gedichte. 

B. Publicaties in de Mnemosyne: 

1885 p. 188-221 Disquisitiones de PTOnomin~m personalium formis 
homerids; 

p. 400--428 Disquisitiones continuantur; 
1886 p. 335-365 Homerica ; 
1887 p. 47 Ad Platonis Theaetetum p. 151 D; 

p. 75-II9 Homerica; 

p. II9-120 Ad Arist. Nub. vs. 1065; 
p. 210 Ad Arist. Pac. vs. 1I59; 
p. 239-240 Ad Arist. Pac. vs. 48; 
p. 336 Ad Aristophanem; 
p. 356 Ad Thucydidem; 

p. 459-460 Ad Arist. EGu. vs. 742; 
1888 p. 26-38 Homerica ; 

p. II9-120 Ad Soph. Aiac. vs. 646 sqq; 
p. 239-240 Ad Soph. Antig. vs. 280 sqq; 

.. 

p. 251-288 Quaestiones ad historiam scenicam pertinentes; 

p. 399-438 Quaestiones continuantur; 

1889 p. 199-241 Homerica; 

1890 p. 1-4 Piae Memoriae Caroli Gabrielis Cobet; 
p. 49-51 BOTl; l;IIl r A,OI;l;HI; 
p. 68-75 Quaestiones ad hist. scenic. continuantur; 
p. 102 Ad Schol. Arist. Ach. vs. 12; 

p. 148 Critiae versus emendatur; 

p. 206-207 De lJiadis et Odysseae cod. Vindob. 5; 
p. 263 Ad Plat. Rep. V p. 468 A. 

p. 265-.299 Homerica ; 
1891 p. 15 Ad Platonem; 
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p. 74 Ad Aristophanem; 
p. 113 Ad Platonem; 
p. 129--160 Homerica; 
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p. 169--190 Ad Aristot. lib. de Rep. Athen. nuper repert.; 

p. 321 Ad Etymologicum Magnum; 

1892 p. 40 Digamma Homericum; 

p. 97-100 Excursus ad Herond. Mim. VI; 
p. 127-14° Homerica; 
p. 146 Ad Aristophanem; 
p. 151 Ad Homerum; 

p. 202-223 Quaestiones ad historiam scenicam pertinentes; 

p. 223 Ad Plutarchum; 
p. 225-232 Ad Sophoclem; 
p. 300 Ad Arist. Pac. vs. 18; 

1893 p. 55-57 Ad Thucyd. IV, 9; 
p. 61 Ad Plut. Mor. p. 200 AB; 

p. I05-II6 Ad Arist. Vespas observat. criticae; 

p. 180-181 De Phidiae morte; 
p. 288 Ad Lucianum; 

p. 314 Ad Schol. Arist. Pac. vs. 618; 
1894 p. 45 Ad Arist. Av. vs. 100 Schol.; 

p. 223-23° De Codicillis nuper Bib!. Lugd. Bat. donatis; 

p. 396 Epigramma corrigitur; 

1895 p. 220 Schol. Soph. Aiac. vs. 384; 
p. 301 Ciceronis de Lucretio iudicium; 
p. 352 Ad "I:hucyd. Il, 49; 

1896 p. 30 Corrigitur Thucyd. VIII, I § 3; 

p. 99--II3 Ad Samuelem Adrianum Naberum de Aristoph 

Ranis epistula critica; 

p. 209 Ad Thucyd. VII, 56 § 2; 

p. 226 Ad Soph. Electr. vs. 1370 sqq.; 

p. 330-344 Ad Aristoph. Ranas; 
1897 p. 1-7 Homerica; 

p. 85 Ad Thucyd. VI, 36; 

p. 88 Ad Thucyd. VI, 3ï§ I; 
p. 92 Ad Thucyd. VI, 27§ 2; 
p. 145-172 Homerica; 

p. 188 Ad Thucyd. IU, 38 § 4; 
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p. 261-281 Homerica; 
p. 348 Ad Thucyd. lIl, 45 § 3: 
p. 450 Ad Herodam: 

p. 450 Ad Thucyd. lIl, 59 § 2; 
p. 451-452 Ad Plat. Rep. IX p. 586 Bi 

1898 p. II2-122 Ad Thucyd. de fragm. nuper reperto; 
p. 205-236 Epistula critica de Arist. Nub. qua Mau 

Beniamin Mendes da Costa gratulatur; 
p. 299-313 Ad Menandr. fragm. nuper repertum; 

p. 338 Ad Homeri S 190; 

p. 340 Ansam dare; 
p. 420-440 Ad Aristoph. N ubes observationes; 

1899 p. 72 KPHN AI KAl AHPOI; 
p. 154-155 Ad Arist. Equ. vs. 327; 
p. 221 Ad Alcmanis (?) fragm. nuper repertum; 

p. 336 Ad Thucyd. I, 144; 

1900 p. 201-225 Ad Aristoph. Equit. observationes; 

p. 236 nOATTP04>Ol; nOAT4>OPOL; 
p. 391 Ad Arist. Av. vs. 1247; 

P.435 Ad Xenoph. de Venat. VIII, 1; 

p. 451-452 Ad Arist. Ach. vs. 927; 

1901 p. 121-140 Homerica; 
p. 221-243 Homerica; 

p. 444-460 Ad Aristoph. Aves; 
1902 p. 68- B9 Ad Aristoph. Aves; 

p. 179-188 Homerica; 
p. 210-224 Ad Aristoph. Plutum; 
p. 225-233 Quis furor?; 
p. 331 Ad Thucyd. VII, 56; 

p. 348-360 Ad Aristoph. Pluturn; 

p. 393 HorapolI. I, 55; 

p. 395-427 Ad Aristoph. Pluturn; 
1903 p. 16 Ad Schol. Arist. Lys. vs. 62; 

p. 9Ó Ad Aristophanis Pluturn ; 

p. II4AEIPIOl; sive AEIPIOEIl; quid significat: 

p. 337 Ad Timothei Persarum fragmenturn; 
1904 p. 259 Ad Solonis fragmentum XIII; 

p. 360 Ad Scholia Pacis Aristopha,nis; 



- 42 -

p. 446 Ad Cratinum; 
p. 447 Homerica ; 
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1905 p. 156 TO &'M"OeOlI T &IITi rri'Yf.'XTOC; 

p. 192 Ad Scholia aristophanica; 

p. 329 Ad Arist. Pac. vs. 459; 

p. 420 rrtjf.Le~1I XÎIILy f.' xTwllJer; ; 
1906 p. 134 Ad Arist. Ran. vs. 1274; 

p. 174 Ad Arist. Ran. vs. 27; 
p. lBo Ad Arist. Ach. vs. 504 et Nub. vs. 559: 

p. 181-223 Homerica; 

p. 224 Ad Iliad. B vs. 672 et 865; 

p. 250 Ad IIiad. X vs. 126 sqq.; 

p. 251-306 Homerica; 
p. 306 Ad Terent. Eun. lIl, 5, 40: 
p. 344 Ad Schol. hom. K vs. SIS; 
p. 360 Ad Lucianum; 

p. 375 Ad Lucianum; 

p. 381-4IO Homerica; 
p. 410 Ad Lucianum; 
p. 429 Ad Odyss. w vs. 30; 

1907 p. 45- 54 Homerica; 
p. 54 Ad Scholia aristophanica; 

p. 126 Ad. Schol. arist. continuantur; 

p. 142 Ad Schol. arist. continuantur; 

p. 180 Ad Timocreontem Rhodium: 

p. 181 Ad Epicharmum; 

p. 250-270 Ad Photii Lexicon; 

p. 271-273 Ad Arist. Pac. vs. 73 Schol. 

p. 324 Ad Arist. Ran. vs. 186; 

p. 334 Ad Schol. Arist. Ran. vs. 501; 

p. 352-353 Ad Arist. Ran. vs. 1196; 

1909 p. 67- 70 Ad Aristophanis comici fragmenta nuper reperta; 

p. 113-124 Ad Menandrum; 

p. 124 Ad Arist. Vesp. vs. II79; 

p. 162-164 Ad fragmentum comicum nuper editum; 

p. 164 ~KOAIA-aT~KOAIA; 
p. 224-228 Homerica; 

P.23I~236 Ad Menandri fragmenta nova; 
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1910 p. 278-280 Apollodori Chronicorum fragmenta nova? 

p. 337-394 Homerica; 
19I1 pag. I-II In Memoriam Henrici v. Herwerden; 

p. 13-50 Homerica; 
p. 140 Ad I1iadis Schol. A; 

p. 184 Ad Hymn. ApolI. vs. 402; 

p. 194 Ad Hymn. Cerer. vs. 445; 
p. 330-368 Homerica ; 
p. 412-440 Homerica ; 

1912 pag. I-I! Sexagenaria maior; 

p. 62 Ad Euripidem; 

p. 63-128 Homerica; 
p. 129-136 De Eupolidis Demorum fragmentis nuper repertis; 
p. 207-208 Ad Eupolidis fragmenta nova; 
p. 276 ~KEAAIA~1:KEALU:;: 

1913 pag. 1-11. In Memoriam Samuelis Adriani Naberi; 

p. 110 Ad Odyss. 0/ vs. 361 et w vs. 209; 

p. IIS-1l6 In Memoriam Mortimeri Lamson Earle; 

p. 134 Ad Arist. Lys. vs. 1027; 
p. 216 Ad Eurip. Here. vs. 1288. 

C. Verdere publicaties: 

a. In het Theologisch Tijdschrift: 

;887 p. 405 Een booze demon (over: Plato's Symposion, Studie door 
Dr. H. Was.); 

1888 p. 607 Een Dichter-wijsgeer (over Dr. K. Kuipers 'Wijsbegeerte 

en Godsdienst in het Drama van Euripides; 

Dr. J. Berlage's Commentatio de Euripide philosopho); 

1893 p. 418 J. G. R. Acquoy, De psalmwijzen der N. H. Kerk en hare 

herziening; 

1902 p. 77 J. Raeder, De Theodoreti graecarum affectionum curatione 

quaestiones criticae; 

1905 p. 548 Facsimiles of the Athos Fragments of Cod. H. of thc 

Pauline Epistles by Kirsopp Lake. 

b. In de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetenseh. 

Afd. Letterkunde: 
1891 p. 152 Het onlangs gevonden werk over denAtheensehen Staat; 
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1893 p. 3 Over strekking en samenstelling der Wespen van 
Aristophanes; 

1896 p. 302 Over strekking en samenstelling der Kikvorschen van 
Aristophanes; 

1900 p. 97 Over strekking en samenstelling der Ridders van 
Aristophanes; 

1901 p. 235 Het Paard van Troje; 
1903 p. 265 Over strekking en samenstelling van den Plutus van 

Aristophanes; 
1904 p. 62 Over Odysseus en zijn gade; 
1908 p. 274 Over de onlangs bekend geworden Fragmenten van 

Menander; 
Voorts meerdere verslagen over den wedstrijd in latijnsche poëzie. 

c. In bet Jaarboek der Kon. Akad. v. \Vetensch.: 
1891 Levensbericht van J. J. Cornelissen; 
19II Levensbericht van H. v. Herwerden. 

d. In den Feestbundel Prof. Boot (1901) 
Ad Aristophanis Aves; 

In den Feestbundel Prof. V. Herwerden (1912) 
De Epope Avium Rege; 

In den Feestbundel Prof. Kontos (1893) 
Explicatur locus in Arist. Ranis controversus; 

In het "Sertum N abericllm" (1908) 
Conversus in pretium deus. 

e. In de Handelingen en Verslagen van het Nederbndsche Philo-

logen congres : 
1898 Het Paleis van Odysseus; 
1907 Vergelijkingen in de Ilias en in de Odyssee; 

1910 Openingsrede van den algemeenen Voorzitter. 

f. De Aristophane Euripidis censore, specimen literarium inaugu
rale, Amstelaedami 1876, apud Spin et fil.; 

Commentatio de Authentia et Integritate Aiacis Sophoclei, 

Trai. ad. Rhen. 1881, apud J. W. Leeflangj 
De Arte Discendi, oratio inauguralis, Lugd. Batav. 1884. apud 

Sythoflj 
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1881 

1889 
1901 

1910 
1912, 
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De V rouw bij Ari$tophanilO'" op8 Febr. 1905, 

Leiden, E. J. Bril!. 

De Nederlandsche Spectator: 
p. 409 H. v. Herw~tden,Drie Trèurspelen van Sophokles; 
p. 365-372 In Memoriam eobet; 
p. 133 H.omerus'llias (Cod. _Gr. e. L • .Dl. IX). 
Deutsche Literatur Zeitung: 
n.o. 45 Menandrea ed . .A. Koerte{maL"et ·min.); 
no. 28 idem,editi.o altera. ... 
Onze Eeuw, 19o5, p. 48, Uit het Leven van Aristophanis. 
Minerva, 31 Oet. 1889. In MemQria1Il e.G. t~bet. 
P.ortefeuille, 1883, p.215, Vorstengunst door A. S. C. Wallis. 
Eigen Haard,l88i, p. 187, Hligo.de Groot .als dichter. 
Amsterdammer, II Aug. 1917, Het Einde van een sprookje. 
Neue Ziir:her Zeit., 17 April I918,Ein .eigenartigesPreisaus. 
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