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SAMUEL ADRIANUS NABEll. 
16 Juli 1828-30 Mei 1913. 

Mijnheer de Voorzitter. Mijne Heeren. 

In den kring dezer Akademie het leven te mogen schetsen van 
SAMUEL ADRIANUS NADER, die bijna een halve eeuw hare belangen 
met den rijkdom zijner gaven heeft gediend, is een voorrecht; en 
in zekeren zin is die taak niet moeilij k, want N ABER was een man 
uit één stuk, en zijn karakter was noch gecompliceerd noch moeilijk 
te ontraadselen. Maar kortelijk over dezen geleerde te spreken kost, 
indien wij zijn arbeid eenig recht doen ervaren, veel zelfverloochening. 
In overstelpenden rijkdom heeft hij ons de bewijsstukken nagelaten 
van eene belangstelling in wetenschap, beschaving en onderwijs, die 
hem tot op hoogen leeftijd voortdurend drong tot medegetuigen. 
Voorgelicht door die gegevens hem te teekenen in zijne verhouding 
tot de philologie, de maatschappij, zijne vrienden en zijn gezin, 
zou een aantrekkelijke arbeid zijn. Maar die arbeid zou een boek 
vullen, grooter dan N ABERS Pieraon herdacht en rijker dan zijne 
Vier Tijdgenooten. En wie het onderneemt dat boek te schrijven, 
legt alras de pen neer, mistroostig door de gedachte dat NABER 

zelf, de wèl beproefde memoiren-schrijver, juist die ménlOirea niet 
heeft geschreven. 

Ik wil niet trachten, in dit uur, met een toch vruchteloos streven 
naar volledigheid, u als het ware een korte inhoudsopgave te geven 
van wat zulk een boek zou zijn. Hier past het, voor zoover wij op 
dit oogenblik daartoe bij machte zijn, in korte woorden te zeggen 
welke beteekenis NADERS levensarbeid heeft gehad voor de weten
schap die hij als een harer erkende banierdragers heeft gediend. 
Evenwel; de beeltenis van NABER als klassiek philoloog zou mis
tcekend zijn, indien men daarbij zijne paedagogische en publioistische 
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werkzaamheid tel' zijde liet, en de schets zou dool' willekeurige 
systematiek verduisterd worden, zoo wij de hiogmtische lijn prijs 
gaven, die door NADER zelf, met zoo groote piëteit voor de getuigen 
van zijn eigen leven, duidelijk, en in tal van geschriften, werd 
getrokken. 

Enkele woorden kunnen hiel' volstaan over zijne eerste jaren. 
SAMUEL ADRIANUS NABElt werd op den zestienden Juli 1828 te 
's Gravenhage geboren uit het huwelijk van JOHAN "7IL1,EM ANTON 

NABER en ELIZABETH CATHARINA MEERBURG ; en zes jaren later deed 
hij zijne eerste schrede op het pad der wetenschap, toen h~j de 
school van den Heer ROGGEN aan de Paviljoensgracht binnentrad. 
Merkwaardig frisch zijn de bladzijden, door NABER aan de schets 
van dat onderwijs, zoo gebrekkig en onvolledig eenerzijds, doch 
aan den anderen kant zoo intiem en zoo persoonl~jk, gewijd in 
zijne levensschets van COENRAAD BUSKEN HUE'!'; de beide kleine 
koude kamers van den scholarch "die wel wat ongelijkmatig van 
humeur was" zijn hem steeds dierbaar gebleven om de wille van 
de daar gesloten vriendschap. Maar met scherper lijnen bleef in 
NABERS herinnering het Ilaagsche Gymnasium afgedrukt, bovenal 
de edele gestalte van den welsprekenden L. R. BEYNEN, die behalve 
het Latijn ook het Nederlandsch en de vaderlandsche geschiedenis 
onderwees. Geen van NABERS leermeesters uit dezen tijd heeft op 
zijn ontvankelijken geest een zoo diepgaanden invloed geoefend, 
aangaande geen zijner praeceptoren geeft hij zelf later zoo gaarne, 
en 1,00 dankbaar getuigenis; de neiging voor historische navorsching 
welke steeds zijn philologischen arbeid heeft gekenmerkt, zal onge
twijfeld door BEYNEN zoowel opgemerkt als aangemoedigd zijn. 

Of reeds toen één zijner leermeesters in hem den aanstaanden 
classicus heeft vermoed? Er is reden om dat te betwijfelen. J n de 
nauwkeurig getraceerde schetsen, die NABER zelf bij herhaling heeft 
gegeven van den leergang der Palladi8 Haganae 8ede8, blijkt wel 
van zijne groote belangstelling voor de historie, van zijn aanleg 
voor de mathematische vakken, van zijn aandacht voor de moderne 
talen, maar de vriendelijke woorden, door hem telken male aan 
de nagedachtenis van den achtellswaardigen Rector BAX gewijd, 
geven geene aanleiding om te onderstellen dat Of zijne Haagsche 
makkers Of zijne leeraren hem, als eenige jaren vroeger COBET, 
aanwezen als den "gepraedestineerden" Graecus. 

Het is van eeuig belang op dit feit te wijzen, omdat het samen
hangt met een. zeer kenmerkenden trek van N ABERS geest. Gesteund 
door een zeldzaam sterk en veelomvattend geheugen, en door eene 
steeds waakzame weetgierigheid, voelde hij zich altijd sterk getrokken 
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door alles wat de verstandelijke kennis kOll verrijken. Hij was uni
verseel in zijne helangstelling en voomI, hij was intellectueel van 
aallleg. Zijne hehoefte aaB praeeisie heeft heUl tot een specialist 
gemaakt, maar in zijn werk heeft zich die oorspronkelijke neiging 
nooit verloochend. 

Aan de Leidsche Hoogeschool intllsschen gevoelde hij zich voor
zeker in den eersten tijd geen specialist. Wel liet hij zich bij zij Ile 
komst in 184;) terstond als student in de Letteren illschrij ven, 
lllaar veeleer dan BAKE of PEEltLKAMP boeiden hem in dat jaar 
KAlSER en RIJKE. "Het heeft niet veel gescheeld, of er was een 
physicus of astronoom uit m~i gegroeid" zoo heeft N ABER meer dan 
eens tot mij gezegd. Om te gevoelen hoe waar dat was, behoeft 
men niet veel van zijne werken gelezen te hebben. De duidelijkste 
bewijzen van zijne kundige belangstelling in de astronomie vinden 
wij in een geestig gidsartikel van IS 7 7 . over de zwerftochten van 
Odysseus. En behoef ik u aan zijne Akademie-voordracht van 1908 
over Voormalige Dagverdeeling te herinneren? 

Men zie even\\'el in den student van 1845 vooral niet een 
vrijbuiter in alle faculteiten. NABER leefde van den aanvang af 
voornamelijk in de atmosfeer der klassieke philologie. Naast eigen 
aanleg trok hem derwUlHts de sterke invloed van zijnen iets ouderen 
vriend E. J. KIEHL. Niet slechts was deze de ziel en leidsman van 
dat kleine, van het Haagsche Gymnasium overgebrachte gezelschap 
Studii8 et Amieitiae, waaruit eene keurbende van onze klassieke 
philologen is voortgekomen, maar hij heeft ook jaren lang - eerst 
in dagelijkschen omgang, daarna in zeer getrouwe. en openhartige 
briefwisseling - eene beteekenis gehad voor NARERS wetenschappelijke 
ontwikkeling, die deze zelf nooit heeft vergeten en bij KIEHJ.s dood 
in 1874 herhaaldelijk op treffende wijze in het licht heeft gesteld. 
Raadplegen wij naast deze door trouwe erkentelijkheid geïnspireerde 
parentalia hunne onderlinge briefwiSiJeling, dan zien wij ras, dat 
KIEHT, nooit in den eigenlijken zin een van NABERS leermeesters is 
geweest. 'ren opzichte van de klassieke studiën althans heeft NABER 
hem spoedig overtroffen. Maar KJEHJ.S buitengewone scherpzinnigheid 
en historische kenni~ wekten hem op, diens overmoeide kritiek 
prikkelde hem tot zelfonderzoek; en nooit, zelfs niet in de meest 
onvriendelijke oogenblikken hunner correspondentie, heeft NABER 
tegenover de niet altijd dankbare lichtgevoeligheid van zijnen vriend 
vergeten, wat zijn eerste studententijd aan dezen had te danken. 

Weldra, in 184.6 opeude de persoonlijke aanraking met COBET 

de oogen van den achttienjarige voor de gaven zijner meesters in 
de klassieke studiën. Allereerst leerde hij PEERT,KAMP waardeeren .. 

I 
c..i 
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Hij erkende en proefde de vloeiende eloquentie van diens Latiniteit, 
hij kwam onder de bekoring van zijn geniaal-persoonl~jken smaak 
en hij nam de methode zijner Horatius-kritiek i,Z succum et Ball

gUitle111 op. Voor het thans levend geslacht heeft de beroemde 
Horntius van PEERLKAMP eigenlijk nog slechts historische beteekenis. 
Niet alzoo VOOI' N ABER. In het doodsjaar van PEEUJ,KAMI', 1865, 
zette h\l in een uitvoerig gidsaxtikel de methode van diens Horatius
kritiek met instemming op dfl hoofdpunten uiteen, En hoezeer ze 
in hem bleef voortleven, toonde in 1 nOg de Epistula ad A11lic08 
de Clau8ula, zijne xapierrrra àfl-OI{3~ voo I' het sertum Nabericum van 
zijn· tachtigsten jaardag. Wel wijst hij daar de uiterste consequen
tiën van PEERLKAMPS methode tel'Ug, maar ook dan nog betoont 
h~i zich in de wijze waarop hij Horatius' poëzie waardeert in vele 
opzichten een volgeling van dezen. 

Meer dan aan PEERI,KAMP voelde N ABER zich verbonden aan 
BAKE, met wien hij ook in intiemeren omgang samen kwam. Het 
is BAKE geweest die hem den weg wees tot een oordeelkundig 
inzicht in de oeconomie van Athene, later door grondige studie 
van BOECKH nog gel'Ïjpt. En wanneer wij later N ABER met dank
baarheid hooren gewagen van BAKE'S fijne, geene enkele bijzon
derheid verwaarloozende, opmerkzaamheid voor stijl en taal, dan 
erkennen wij dat het niet de geringste eigenschappen zijner eigene 
critische studiën waren waarvoor hij zijnen leermeester dankt. 

PEERLKAMP, BAKE, GEEl.. '. .. in de levensherinneringen van 
NABER, die zoo gaarne iedere gelegenheid aangreep om een hoofd
stuk van onze philologische geschiedenis te schrijven, zijn vaak 
hunne verdiensten geschetst. Maar hun namen wijken op den achter
grond, zoodra wij COBET noemen. De genialiteit van Nederlands 
grootsten criticus, zoo merkwaardig vroeg tot rijpheid gekomen, 
heeft op eene zeldzaam gelukkige wijze N ABERS philologische facul
teiten ontwikkeld. Met eene bewonderende aandacht die nooit tot 
verblinding oversloeg heeft hij van den aanvang af nageRpeurd wàt 
toch het eigenaardige was dat COBET tot een 7,óÓ eenig man maakte, 
doch tevens waarin die eenzijdigheid wortelde die COBET alleen zich 
geheel straffeloos scheen te kunnen veroorloven. Nauwl~iks één onder 
COBETS leerlingen kende beter dan hij zijn voorkeur en zijn tegenzin, 
de onfeilbaarheid van zijne taalkennis en de zwakke punten van 
zijn aesthetisch oordeel en in den kring der eigenlijke viri Cobetiani 
zijn er weinigen die met zoo groote bewondering voor den meester 
zóó zeer hunne zelfstandigheid hebben weten te bewaren. Eigenlijk 
geloof ik dat er niet één van COBETS leerlingen èn diens verhou
ding tot zijne voorganger'B en diens eigen werk zoo grondig heeft 
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gekend als N,\BER. Hij heeft later zijnen leermee-ster in de "Vier 
'l'ijdgellooten" geteekend met die treffende piëteit in welke geene 
enkele levenservaring wijziging vermocht te brengen. Helaas dat 
eigen omzichtig overleg en vrienden raad hem er van terug hebben 
gehouden, veeleer eene Vita Cobeti voor philologen te schrijven. 

Krachtig en opgewekt was het leven in dien kring van Leidsche 
philologen, die bezield en voorgegaan door N ABER en KIEHJ., en 
:straks ook E. MlmuR, de keurbende vormden der eerste Cobetianen. 
Wat het genie van COBET zeI ven spelenderwijs scheen te onder
nemen, dat wilden zij voortzetten naar vaste methode. Wat was de 
taH.k dier philologie? Scherp toeziende op alle wijzigingen in het 
idioom der klassieke Graeciteit, zich allereerst door onafgebroken 
lectuur eene vertrouwdheid met de Grieksche schrijvers eigen te 
maken, die de hulp der lexica kon ontberen, daarnaast naar het 
voorbeeld der Alexandrijnsche kritiek, zich eene glasheldere voor
stelling te vormen van den beteekeniskring der synoniemen, en 
dun, gewapend met deugdelijke kennis en ervaring, na te speuren, 
wanneer en hoe een librarilt8 zich vergist, hem te achterhalen op 
~:ijn dwaalweg om eindelijk door de vonk Van eigen vindingrijkheid 
licht te brengen in de duisternis van den bedorven text. Voorwaar 
een werkzaamheid, die vooral de verbeelding en de arbeidskracht 
van jonge scherpzinnige philologen vermocht te prikkelen. Talloos 
zijn de bewUzen VRn de onvermoeide kritische oefeningen in welke 
NABER en zijne vrienden COBETS methpde trachtten toe te passen. 
Opmerkelijk echter is daarbij de veelzijdigheid hunner verdere be
langstelling. Men is in onze dagen te zeer geneigd te meenen dat 
de voorhoede der Cobetianen eigenlijk geen heil kende buiten de 
textkritiek. Hoe anders is het beeld dat NABERS aanteekeningen 
en zijne briefwisseling ons van zijnen studietijd geven! Met groote 
aandacht volgt hij de colleges van THoRBEcKE; zijne studiën bij 
KAlSER zet hij voort, hij schroomt niet metderdaad de bijna ketter
sehe meening voor te staRn dat het voor een classicus goed is 
Sanscrit te leeren , h~j leest met éénen vriend Tasso, met een anderen 
Camoëns en correspondeert met een derden in het Engelsch over 
philologica. En verraadt niet nog in zijnen ouderdom de 'l'a/el/tout 
intiemere kennis van het studentenleven, dan men meestal bij 
geleerde philologen pleegt te vinden? 

Dit alles mag hier slechts worden aangestipt. Onze aandacht 
wordt thans gevraagd voor N ABERS eersten wetenschappelijken arbeid. 
Op 12 December 1 t; 50 verwierf hij den doctorstitel op eene disser
tatie de jide Andocidi8 orationia de 1Jl!j8teriia. Overtuigd aanhanger 
en scherpzinnig verdediger der toenmaals bloeiende athetese-kritiek, 

Q 



- 7 -

ps ,_J ,$ 

( 83 ) 

betoogde NABlm in dit knap geschreven eerstelingswerk, dat de 
bedoelde redevoering niet van Andocides kon zijn. Zijn promotor, 
BAU:, opperde bij de bespreking van zijn project ernstige bezwaren 
tegen zijne stelling, ofRchoon hij hem natu urlijk geheel vrij liet. 
COBET daarentegen verklaarde zich openlijk overtuigd, en NABER zelf 
heeft in de Mnemosyne van 1854 zijn veroordeelend vonnis over 
het geheele viertal oraties van Andocides uitgebreid. De philologen 
in Nederland weten allen op welke wijze hij vijf en vijftig jaren 
later dat vonnis, zoo niet herroepen dan toch geheel herzien heeft; 
maar ook voor anderen is het leerrijk en treffend de uiterst bevallige 
palinodie van 1905 naast de geschriften van 1850 en '54 te leggen. 

De vergelijking "toont enkele van NABERS sterkst sprekende en 
tot in zijn hoogsten ouderdom gehandhaafde karaktertrekken. Men 
ziet duidelijk, wat zijne methode beoogt. Niet uitsluitend naar den 
maatstaf eener klassicistische aesthetiek, zooals de school van RUHN
KEN lUS had gedaan, ook niet alleen op grond van eene doctrine 
omtrent "zuiver Grieksch", tot welke al te gedweeë navolging van 
COBE'l'S uitspraken licht had kunnen verleiden, beschouwt NABER 
zijnen schrijver. Aan grondige kennis der taal paart de leerling van 
BAKE zeer nauwlettend historisch onderzoek, hij tracht Andocides 
als het ware persoonlijk te leeren kennen en aan die kennis de 
overlevering te toetsen. Faalt wellicht zijn betoog er in U geheel 
te overtuigen, gij ontkomt niet aan de bewondering voor de eerlijk
heid en de veelzijdigheid der toegepaste methode. Dat die methode 
hare gevaren heeft, ontgaat ons niet. Zij loopt niet zelden kans te 
dwalen door al te stellig vertrouwen op de rationneele beginselen 
van welke zij uitgaat. Supra 8anam rationenz nihil est heeft N ABER 
zelf ergens (Mnem. 1906, p. 3) geschreven. Loopt niet eene kritiek 
ernstig gevaar, die op dien grond verzuimt rekening te houden met 
het irrationeele? 

Reeds het feit, dat de dissertatie van den tweeëntwintig-jarige 
ons de gelegenheid geeft, over zijne geheele methode een oordeel 
te vormen, bewijst wel hoe vroeg NABER tot rijpheid is gekomen. 
Merkwaardig is de zekerheid van philologisch oordeel, merkwaardig 
ook de breede kennis, die één enkel lustrum aan de Leidsche 
Hoogeschool aan NABER schonk. 

Men kan daarvan de bewijzen vinden in eene kleine Pita 
Sophoclia reeds in ' 51 te midden van de eerste school zorgen op het 
Instituut Schoolloord gepubliceerd in de Miacellanea Oritica Nova; 
maar sprekender bewijs ligt in de stichting der Mnemo8yne. Opper
vlakkig beschouwd eelle zaak van gering belang, eene uiting 
wellicht Van jongen overmoed. Wie naast den inhoud der eerste 
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jaargangen van het tijdschrift de onderlinge briefwisseling van 
KIEHL, NADER en l\h~HJ,ER uit de jaren '51 tot '56 kent, oordeelt 
anders! Hem treft de levenskracht en de kloekheid der Neder
landsche philologen van '50, en niet minder dan hun philologische 
rijpheid bewondert hij hun arbeidsvermogen. De uitkomst heeft hun 
moed in het gelijk gesteld, en niet zonder reden had NABER de 
Mllemosyne lief. Niet uit vadersijdelheid heeft hij de feestgetijden 
van de Bibliotheca Batava zoo trouw gevierd of aan haar bij voor
keur zijn arheid gewijd. Hij was overtuigd dat niets krachtiger 
den arbeidslust van onze philologen opwekte en niets beter hunne 
nationale onafhankel~ikheid op het gebied der wetenschap verzekerde, 
niets ook hunnen Baam in het buitenland meer ten goede kwam 
dan een Nederlandsch tijdschrift. Maar ook in het Nederlaudsch 
geschreven? De meening dat een andere taal dan het Latijn voor 
het beoogde doel bruikbaar was, hebben de eerste redacteurs met 
klem verdedigd. Wellicht leidde hen daarbij een zeker wantrouwen 
in hunne eigene kracht. KIER!' is nooit een fijn Latinist geweest, 
en in N ABEltS latiniteit van die dagen ontbreekt ook DOg de be
vallige heerschappij over het Latijn die hij zich later heeft verworven. 
Maar reeds in den derden jaargang schreef hij Latijn. en dan zien 
wij spoedig, hoe zich in hem de echte Latij nsche stilist ontwikkelt. 
de schrijver dien men herkent aan zijn eigen klank, die nooit eigen 
armoede omhult met ontleende zinswendingen. die niet slechts het 
wetenschappel~jke betoog, doch ook de intiemste aandoeningen van 
zijn gemoed in het Latijn vertolkt, en zoo vertolkt dat de oude 
taal nieuwe bekoring geeft aan zijn pittigen stijl. Dat is de NABER 

die het vermag RURNKENIUS op te roepen uit den Orclls, en de 
competitores van het Hoenfftia.'lDsche legaat jaar op jaar met onver
droten, doch kritische belangstelling te volgen op hun weg ten 
Parnassus. 

Dat alzoo in de Mnemosyne op den duur de Latijnsche taal het 
heeft gewonnen is een der oorzaken waardoor dat tijdschrift kon 
worden tot eene nationale N ederlandsche kracht in de klassieke 
philologie. 

De oprichting der Mnemosyne brengt ons iu N ABERS Haarlem
sche periode. 'ralrijk zijn de oud-Haarlemsche namen die ik zou 
mogen noemen, indien ik het tooneel vol afwisseling en afleiding 
van wetenschappelijken arbeid mocht schilderen waarop hij zich in 
dezen tijd bewoog. Liet de tijdruimte dit toe, zoo zou gemakkelijk 
blijken dat hier te Haarlem, in de zorgen voor zijn school, in zijn 
omgang met HUET en BUTS, in zijnen ijver voor het jonge libera
lisme, die veelzijdigheid van tot getuigen gereede belangstelling is 

4 

.. ~ 
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gerijpt, die hem is blijven kenmerken en die hem toen reeds maakte 
tot een vaardigen, scherp toezienden recensent. Dit alles mag hier 
slechts worden aangestipt. Eén feit echter uit den Haarlemsehen 
tijd moet hier worden vermeld: in den zomer van 1855 trad N ABER 
in het huwelijk met ANNA ELISABETH L'HoNORÉ. Men oordeele niet 
dat ik de grenzen van deze schets overschrijd door deze gebeurtenis 
hier te vermelden. Ook in dit wetenschappelijk levensbericht zij 
althans éénmaal met eerbiedige erkentel~jkheid de naam genoemd 
van de vrouw die gedurende achtenvijftig jaren heeft zorggedragen 
dat al wat NABER aan zijn vaderland, zijne wetenschap en zijn gezin 
vermocht te schenken vruchtbaar werd niet slechts door vrouwelijke 
toewijding doch ook door diepgaande belangstelling. 

De Haarlemsche conrector achtte zijn wetenschappelijke voor
bereiding niet voltooid door de vijf Leidsche jaren. Wie uit de 
lectuur zijner latere geschriften weet, hoeveel sterker de Gallische 
e8prit dau de Gerrnaansche gedegenheid hem aaritrok, verwacht 
wellicht dat hij voor die voltooiing zijner studie den blik eer zuid
waarts dan oostwaarts zal hebben gericht. Toch is dit niet het geval. 
Wel werkte hij met KIEHL in den zomer van '52 op de biblio
theek te Parijs - eene uiterst nauwkeurige collatie der Parijsche 
rrheophrastus-codices, later in een Mnemosyne-artikel van ] 892 
verwerkt, toont ons nog hoe zorgvuldig hij daar arbeidde -
wèl begon hij te Parijs ook de eerste handschriftstudie voor zijne 
Photiana; maar van eigenlijk philologisch commercium met de 
Parijsche geleerden blijkt ons niets. Verbreeding van zijne methode, 
verruiming van zijne philologische kennis zocht NABER gedurende 
zijne vacantiereizen bij FR. RITSCHL, bij den diepzinnigen WEU'KER 
eu den geestigen BERNAYs: Bonn, Göttingell, Marburg wilde hij 
zien, want zijne ijverige lectuur van BoECKH en MOMMSEN, van 
HEllMANN, O'l'FRIED MÜUER en LOBECK had hem de overtuiging 
gegeven dat enkele van de grondsteenen voor de basis van zijn 
levenswerk moesten worden gezocht bij de grootmeesters der 
" Altertumswissenschaft" . Dat hij tegenover de Duitsche methode 
zijne zelfstandigheid ongeschonden bewaarde, dat reeds in '65 -
in het Gidsartikel over PEERLKAMP - voornamelijk de "noeste vlijt" 
der Gel'maansche philologen door hem wordt geroemd, en dat in 
zijne eigene latere studiën eeue merkbare verkoeling van belang
stelling voor de geschriften der Duitsche geleerden kan worden 
opgemerkt, doet aan de beteekeuis van deze "vacantiereizen" geen 
afbreuk. . 

NADER heeft nooit uitsluitend tekstkriticus willen zijn, maar vooral 
In zijnell vroegsten Mnemosyne~8rbeid toont hij welke uitbreidillg 
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der grenzen hij voor onze philologie hegeert. Zijn eerste bijdrage 
is een epigrafische studie - door BOECKH zelven met waardeering 
ontvangen. Hij draagt zorg dat naast de ar8 e11lendatoria ook de 
rechtskennis en de historie aan het woord komen. Natuurlijk zijn 
thans die studiën verouderd, maar onder het herlezen wekken zij 
toch OlJze belangstelling omdat zij zoo duidelijk NABERS verstande
lijke ordening der feiten toon en , en zijn waakzame belangstelling 
voor vraagstukken van oeconomischen en vooral van arithmetischell 
aard. In den leerling van CODET en BAKE herkent hier ieder tevens 
den lezer van SCHOEMANN en SCHAEt'ER en vooral straks ook van 
GROTE. Maar bladeren wij in zijne brieven, dan zien wij hoe reeds 
toen ieder oogenblik dat hem door scholarchische beslommeringen, 
door paedagogische bemoeiingen, door ernstige huislijke zorgen, 
werd vrijgelaten, was gewijd aan zijnen eersten arbeid in grooten 
stijl, zijne Photius-uitgavc, die in '64 en '65 verscheen en zeker 
althans één jaar eerder zou 7.ijn verschenen zonder het intermezzo 
van zijuc Indische reis. 

'fhans - na eene halve eeuw - zllllen wij, die mogen inzien, 
hoezeer dat ééne jaar onder de tropen N ABERS kennis vermeerderd 
en zijnen blik verruimd heeft, noch dat jaar in zijn leven verspeeld 
noemen, noch zeggen dat de teleurstelling die het hem bracht te 
vergeefs is gedragen. Voor N ABER zeI ven vormde de taak der 
stichting van het Gymnasium Willem III - met zoo optimistisch 
vertrouwen in eigen geschiktheid en zoo zeldzaam naieve vel'wachting 
omtrent bestuurders-toewijding ondernomen, en na de meest grie
vende ervaring uit de hand gelegd met zoo roerende en zoo edele 
verontwaardiging over de volstrekte miskenning van zijn karakter
altijd eene bladzijde in zijne levensgeschiedenis die hij vermeed 
op te slaan, zelfs voor zijne vertrouwde vrienden. Waarlijk niet 
omdat hij meende dat daarop iets te lezen stond waarover hij zou 
hebben te blozen. Maar hij kende zijn eigene hartstochtelijkheid 
en de grenzen zijner zelfheheerschiug en hij wist - ook nog als 
grijsaard, toen geenerlei verbittering over geleden onrecht hem meer 
vervulde, - dat nochtans de oude toorn weer over hem zou 
komen als hij de lijdensgeschiedenis van Salemha zou heginnen te 
verhalen: 

Ofschoon ook thans nog - met het oog op de vraag hoe en 
waar onze Nederlandsch-Indische jeugd moet worden opgevoed -
het verhaal van de oprichting en het verval der Latijnsche school 
bij Batavia leerrijk en actueel zou zijn, ons past het aan deze plaats 
het voorbeeld van NABER te volgen eu over de "Indische calamiteit" 
te zwijgen. Wie al de ellende keut, door de Indische ervaringen 
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m 1860 over hem gebracht, erkent m ZIJn ZWIjgen karakteradel , 
wars van recriminatie. 

Vier jaren na NABERS terugkeer in het vaderland was zijn PHOTIUS 
verschenen, De groote beteekenis van dien arbeid kan men eigenlijk 
eerst recht beseffen, indien men zich den toestand van verwarring 
weet voor te stellen die vóór de praestaties van mannen als NAUCK 
en NABElt, SCHMIDT, REITZENSTEIN en COHN op het gebied der Oud
grieksohe lexicografie heerschte. De lij vige cOlllpilaties van eellen 
Hesychius) eenen Suidas, een en Photius werden ijverig gebruikt, 
maar dat gebruik miste den betrouwbaren grondslag eener juiste 
voorstelling van de herkomst der Byzantijnsche geleerdheid. 

" Wetenschappelijk onderzoek naar de bronnen onzer kennis" was 
door de stichters der M llemosyne reeds in hun prospectus van '51 
een der meest dringende eischen van de philologie genoemd. Wij 
hebben recht in de fOfUlUleering van dien eisch de stem van NABER 
te herkennen; wij weten dat hij, zoo sprekende, zich bewust was 
de grenzen der Cobetiaansche school te verruimen in de richting 
door de volgelingen van BOECKH aangewezen j en eindelijk, tot zijne 
Photiaansche studie werd hij door Duitschen arbeid geïnspireerd. 
Nog in '88 heeft hij dat zelf verklaard in een brief, waarin hij 
AUG. NAUCK welkom heet als buitenlandsch lid onzer Akademie. 
1ÜU8 liber, zoo getuigt hij daar, doelende op N AUCKS Aristophanes 
Byzantinus, tUU8 liber fuit qUl mihi conciliavit grammaticos Graecos; 
et si quid pos tea in Prolegolllenis ad PhotiulIl praestiti, id tibi 
acceptutJt fero. Op methode en bedoeling van N ABERS Photiana 
werpt deze verklaring een zeer helder licht. Deels wellicht opge
wekt door den wensch dat, gelijk eens Arumonius door V ALCKENAER 
en Hesychius door de studiën van RUHNKENIUS waren verrijkt, zoo op 
nieuw door zijne hand uit ons vaderland orde mocht worden ge
bracht in den chRotischen rijkdom der Grieksche lexicografen, werd 
toch NABER het sterkst aangetrokken door (Ie methode van NAUCKS 
hoek. Geen wonder! Er was iets dat tot navolging prikkelde in 
het uit de dooden opwekken van één enkelen Grammaticus. Leefde 
niet Aristarchlls weer na LEHRS' scherpzinnigen arbeid van 1833? 
Had niet DÜN'fZER in '48 zelfs aan de vet'bleekte gestalte van Zeno
dotus weer kleur gegeven? Hoe rijke oogst van betrouwbare kennis 
moest dan den moedigen onderzoeker beloonen, die niet maar één 
enkelen dier oude grammatici trachtte los te wikkelen uit de ver
warde groep, doch eene poging deed om het geheele conglomeraat 
der Byz&Dtijnsche lexicograne te ontwarren! 

Sloohts~ij die, in bet rustig bezit van de resultaten der onder
zoekingenenontdekkingen van eene halve eeuw, in staat zijn te 

Jaarboek 1914. - 6 
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vergeten hoe groote gevaren den eersten verkenner op het doorn
achtig terrein del' Lexicografie bij iedere schrede vergezellen, kunnen 
met geringschatting over NADERS Photius sprekeu. Voorzeker, dit 
boek draagt den stempel van zijnen tijd. Het getuigt van een geloof 
in de macht van philologisch intellect, van intuitieven smaak, van 
subjectief oordeel, zooals de wetenschap onzer dagen, zelfs al wilde 
zij het, niet meer zou kunnen behouden. Naast de middelen dcl' 
litteraire brounenvergelijking - eeu der glanspunten van NABERS 

arbeid - eerbiedigt thans de klassieke philologic strenger diplo
matische methode. Volledig onderzoek der bereikbare lexicografische 
documenten, onverpoosd en angstvallig nagaan van de persoonlijke 
kenmerkeu der handschriften, die eene vingerwijzing van herkomst 
kunnen zijn, en diep doordringend inzicht in den schematischen 
bouw der ver;;chillende woordeulijaten: dat alles heeft langs eenen 
weg, dien N ABl.at niet heeft betreden en ook niet licht zou hebben 
gekozen, geleid tot een resultaat dat op enkele zeer belangrijke· 
punten zijne cOllclusiën doet vervallen. Zonder ingewikkelde uiteen
zettingen kan dit feit hier niet in het licht worden gesteld. Maar 
om de beteekenis daarvan te releveeren zijn enkele woorden vol
doende. Bij uitstek gewichtig voor de editie van Photius was de 
vraag, uit welke bestanddeelen in laatste instantie het lexicon is 
samengesteld. Dat nu in dit opzicht eene meer op philologische 
intllitie dan op zorgvuldige vergelijking berustende beoordeeling 
van de verhouding tusschen den Codex Coislinianus en het Photius
lexicon den scherpzinnigen geleerde op eenen dwaalweg heeft ge
bracht, is spoedig na zijne uitgave vermoed, en bij het voortgezette 
onderzoek der oude lexicografie duidelijk gebleken. Voor de editie 
van Photius zelve was deze dwaling niet zonder gewicht, daar zij 
N ABEH er toe bracht een groot aantal glossen als waardeloos toevoegsel 
te verbannen die inderdaad wel tot den arbeid van den geleerden 
Patriarch behooren. Maar tegenover de Duiische beoordeelaars van 
NARERS Photius, die met hinderlijke nauwkeurigheid op deze en 
andere misvattingen van den uitgever plegen te wijzen, moet op 
twee feiten met eenigen nadruk de aandacht worden gevestigd. 
V ooreerst dit: NA"BER wenschte niet een completen doch eenen ge
zuiverden Photius te geven, en in dat opzicht heeft zijne scherp
zinnige en uiterst kundige textkritiek uitnemende resultaten bereikt. 
En teu andere: niet in den Photiustekst, maar in de inleidende 
hoofdstukken ligt de blijvende verdienste van zijn werk. Op het 
hachelijke terrein del' Lexicografie zijn na 1865 betrouwbaarder 
gidsen dan N ABER opgestaan, lnaar geen die met fijner litteraire 
kennis den aard der eel'Ste Grammatische studiën en het richtings-



- 13 -

= Ji .. 

( 89 ) 

verschil der oude exegeten heeft toegelicht. Menig schuilgegane 
zegsman is door zijn speurend geduld weer ontdekt en in eere 
hersteld. 

De studiën in de Prolegomena ondernomen heeft NABER ook na 
de uitgave van het Lexicon telkens en op verschillende wijze 
voortgezet, maar op Photius zelf is hij niet teruggekomen. Zelfs 
de zoo uiterst belangrijke publicatie van den verloren aanvang van 
het woordenboek door REITZENSTEIN in 1906 lokte hem niet tot 
den Lexicograaf terug. Wat in verband met den Photills Beroli
nensis van belang mocht. zijn in zijne oude Parijsche collaties van 
het zesde Lexicon van BEKKER stond hij ter bewerking af aan 
VAN LEEUWKN; zelf begaf hij zich niet weer op den ouden akker. 
Hij heeft ongetwijfeltl het besef gehad, dat wat hij in dezen te 
geven had, gegeven was - en zulks rijkelijk - in zijne Prole
gomena. 

De Photius-editie is in '65 voltooid te Zwolle. Daar had NABER, 
na eeu belangeloos oudernomen en zeer gewaardeerde werkzaamheid 
aan het Leidsche Gymnasium en eene korte reis naar Italië, in 1864 
het pro rectoraat aanvaard, dat in '69 in een rectoraat zou veranderen. 

In scherts noemde NABER zich in die dagen gaarne "den schip
breukeling van Salemba". Gaan wij zijn leven in Overijsels deftige 
hoofdstad en in de gastvrije woning aan de "Zeven All eet jes" na, 
dan zien wij dat de schipbrenk nog zijne levenskracht noch zijn 
arbeidsvermogen had aangetast. Wel spreekt hij van "zeilen min
deren", wel missen wij in de Zwolsche periode de blijmoedige 
levendigheid van het Haarlemsch verkeer, IlIaar zijn arbeid is intens 
en veelzijdig. Naast zijn wetenschappelijk werk, waaraan wij drie 
bundels scherpzinnige Plato-emendaties danken, naast de aandacht, 
gewijd aan zijn opbloeiend gezin, naast den intellectueelen omgang' 
met enkele Zwollenaren, en naast de inspannende reorganisatie van 
een ontredderd gymnasium heeft hij nog altijd vrije uren beschik
baar. Hij is niet een van de menschen die licht zeggen: Ik heb 
voor u geen tijd. Als RUET al te onbeschroomd gebruik maakt van 
zijne gave om zich vijanden te maken, dan is N ABER gereed hem 
te waarschuwen in brieven vol argelooze oprechtheid. Als BURGERSDIJK 
zijnen raad inroept en dien met geestige doch onbesuisde openhar
tigheid in den wind slaat, staat NABER met nieuwen raad klaar: 
ja zelfs de grove en aanmatigende LUCIAN MUELLER vindt NABERS 
huis en hart open, en de Zwolsche rector wijdt aan MUEl,LERS 
onvriendelijk boek over de geschiedenis der philologie in Nederland 
eenonpartijdigegidsreeensie, ook thans nog vermeldingswaardomdat 
zijeene bijd1'8.ge vormt tot de kennis van N.A.BERS eigene vertrouwd~ 

6* 
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heid met die geschiedenis, later zoo vaak in Gids- en Mnemosyne
artikelen, en ook in Akademie-bijdragen gebleken. 

Twee karaktertrekken kenmerken bovenal NABERS publicaties uit 
het Zwolsche tijdperk: vooreerst de scherpere en meer besliste for
muleerillg van zijne sterk persoonlijke paedagogische overtuigingen, 
en iu de tweede plaats z~jn in woord en daad aan den dag tredend 
besef dat de philoloog geen kamergeleerde mag zijn. Over die 
populaire en paedagogische werkzaamheid die voor NABER zeI ven 
één was met zUn wetenschappelijk werk, kunnen wij het best 
spreken nRar aanleiding van de Zwolsche rectora.atsperiode. 

Philologie en onderrichting, in N ABERS oog waren zij één, immers 
beiden zijn ze paideia. Bij hem, den echten afstammeling der oude 
grammatici, kweekte de begeerte om wat hij zelf had nagespeurd 
ook aan ruimeren kring mee te deelen reeds vroeg het talent van 
den e88ay, de gave om uit de recensie een artikel te scheppen en 
zoo, hetzij over een dichter als Ennius, hetzij over antieke spelen 
of over de Romeinsche keizers, of over Horatius, in levendigen 
stijl tot de gidslezers te spreken. Hij tracht niet hun de keunis 
spelenderwijze bij te brengen. Wat hij verhaalt is de moeite der 
inspanning waard, maar de lezer moet zich inspannen. Blijkbaar 
mocht een schrij ver over klassieke onderwerpen dat in die dagen 
verwachten. 

NABER is in die stukken helder, maar hij transigeert niet. Ik 
denk dat zijn onderwijs dienzelfden karaktertrek heeft gehad. Hij 
zal zeker, ongeveer zooals zijne eerste studenten hem zich als hoog
leeraar herinneren, ook als rector geweest zijn: eeu uitnemend 
didacticus - misschien een geduldig, waarschijnlijk niet een toe
gevenu onderwijzer. Doch in ieder geval: een docent was hij met 
hart en ziel, een docent met zeer organisatorische opvattingen: niet 
zonder een vast en zeer doordacht plan was hij naar Salemba ge
reisd, slechts onder zeer bepaalde hervormings-voorwaarden had hij 
zijn prorectoraat te Zwolle aanvaard, en wel verre van zijne p~da
gogiscbe belangste1ling tot het Gymnasium te beperken omvatte hij 
in zijne vooral toen zeer talrijke publicaties - recensies, tijdschrift
artikelen en brochures - eigenlijk de gansche opvoeding, van de 
bewaarschool af tot aall dé promotiezaal toe. . 

De actualiteit zelve der door hem behandelde strijdvragen maakt 
dat veel van hetgeen hij schreef thans zijn belang heeft verloren~ 
Enkele samenhangende questies die hem bijzonder ter harte gingen, 
mogen hier intnsschen worden vermeld. 

Met aandacht en niet zonder bezorgdheid hádNuER inde 
laatste jaren van zijn Haarlemsch reetol'Mt despontaneoatwikkeling 
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nagegaan die uit de eerste en de tweede afdeeling der Latijnsche 
scholen door splitsing het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool 
<leed geboren worden. Te Batavia waar aan het pas gestichte Insti
tuut met den wèl klinkenden naam "Gymnasium Willem lIl" het 
onderwijs in de klassieke talen een zeer ondergeschikte beteekenis 
had, leerde hij nu ook meer van nabij de behoeften kennen van 
hen die geen universitaire loopbaan zouden volgen; maar al achtte 
hij voor Indië op dat tijdstip de gecombineerde middelbare school, 
vooral indien ze naar de beginselen der Engelsche paedagogiek werd 
ingericht, eene weldaad, de samenkoppeling del' "tweede afdeeling" 
met de Latinisten noemde hij voor ons land heilloos. 

Geen wonder dat hij 11let spanning de wet op het M. O. af
wachtte. Geen wonder ook dat zij hem - met zijne opvatting 
van de taak der Gymnasia en het veel heperkter terrein der nieuwe 
middelbare school- teleurstelde. Toen de wet van 2 Mei 1863 twee 
jaren gewerkt had, gevoelde hij, dat hij niet langer zwijgen mocht, 
en gaf hij zijne brochure ,,'Middelbaar onderwijs en paedagogiek" 
uit. Scherper en hartstochtelijker dan hij gewoon was zijne meening 
op schrift te stellen bestrijdt hij in dat geschrift de rationalistische 
richting van het middelbaar onderwijs, spot met het chaos van 
vakken die aan de kinderen des volks en aan den middenstand 
"beschaving" zullen brengen en betreurt diep eene instellilIg waarin 
ten slotte de overwinning wordt behaald dool' hen die de doel
matigste voorbereiding voor het practische leven zoeken in de studie 
der natunrwetenschappen. . 

Het schijnt bijna onredelijk tegenover NABER dat wij thans, eene 
halve eeuw nadat de brochure geschreven is, zijn scherp gesteld 
en door de ontwikkelingsgeschiedenis 'der H. B. S. gelogenstraft 
vonnis in onze korte schets herhalen. Den storm dien zijn aanval 
verwekte hooren wij niet eens meer uit de verte, de gemoedelijke 
zoowel als de vinnige weerleggingen van zijn betoog zijn vergeten I 
en ook de schrijver beeft later zijn pessimistisch oordeel omtrent 
de draagkracht van hetM. O. op vele punten gewijzigd. Maar de 
campagne van 1865 moest hier althans worden vermeld, omdat zij 
voor den aanvaller één niet onverklaarbaar doch wel onverdiend 
gevolg had. Men ging den man, die zoo onstuimig te velde ge
trokken was tegen de Algemeene Ontwikkeling, door de H. B. S. 
beloofd, te hoek stellen als een eenzijdig en "exclusief klassiek 
philoloog". Ende Kortst geformuleerde vonnissen leven het langst! 

Op één punt evenwel'bIeef, meen ik,NABEJtS oordeel over de 00-
v.oogdheid YtlnOOtmiddelbtw onderwijs ongewijzigd. Tot het eind 
toé· ......... hij Voor de Qymnasia hetreohtder voorbereiding voor 
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d(' universitaire loopbaan met uitsluiting van de H. 13. S. gevindiceerd. 
In eene groote reeks van tijdschriftartikelen en hoekbeoordeelingen 
beeft hij voorts zijne opvatting van het klassiek onderwijs op , 
tal van punten verdedigd, en onder deze punten zijn er twee die 
ook thans nog van zeer actueele beteekenis zijn: de propaedeuse 
en de questie van het Grieksch. Beide punten moet ik reeds hier 
hespreken ofschoon de strijd over het Grieksch voornamelijk valt 
in het jaar 1889. 

Van '68 af heeft NABER onvermoeid en op zeer wisselenden 
toon gewezen op de ernstige gevaren die de belangstelling in de 
oudklassieke letterkunde hedreigen door de overbrenging der pro
paedeuse van de Hoogeschool naar het Gymnasium. 

De beteekenis der gidsartikcJen in welke hij dat deed zijn voor 
onze kennis van NABER als theoretisch paedagoog eu schriftelijk 
debater van groot belang. In zulke stukken is hij op zijn dreef. 
Eelle ontoereikende memorie van toelichting sehaakmat te zetten 
door de techniek zijner belezenheid en zijner practische ervaring, 
haar valsch élan te stuiten door kundig aangebrachte ironische 
vragen, dat verstaat hij met meesterschap, en die gaven maken ook 
nu nog deze artikelen boeiend. Allen, die van oordeel zijn dat 
de ervaring van ruim veertig jaren den schrijver in bet gelijk heeft 
gesteld, zullen na deze gidsartikelen met te grooter instemming de 
oratie herlezen, in welke NADER bij zijne aanvaarding van het 
hoogleeraarschap de met geestdrift uitgesproken stelling verdedigt: 
8ervanda 8unt et fovenda et tuenda atudia propaedeutica. 

Actueel is zeker de oratie van '71 ook thans nog. Het vraagstuk 
der propaedeutische studiën, verre van opgelost, vordert opnieuw 
onze volle aandacht. Maar kenmerkend voor den redenaar en zijnen 
tijd is het optimisme van deze redevoering. Zoo breed is het tafreel 
van den door hem gedroomden propaedeutischen lusthof, dat wij 
ons met schroom afvragen of een lit!o c/asa. candidatua van onze 
dagen de eischen zou kunnen bestaan die N ABE~ aan zijne propae
deutici meende te mogen stellen. En in de tweede plaats treft ons 
het grammaticaal karakter van zijn propaedeutisch ideaal. Hij is 
blijkbaar van oordeel, dat de schoonheid der antieke letterkunde, 
voor zoover die althaus onder de bevatting van jonge studenten 
kan komen, zich wel van zelve zal doen gevoelen, mits de hoog
leeraar nauwgezet en kundig de ara interpretanditoepast. Nemo 
zoo verklaart hij, vere doe/ua appellandual18t ,M /lrajJimanca et 
matheai ducióua aditum, aiói patefeeeritad reliftta ah4ia. 

Reeds in de monografieëo van deze periode lmn ieder ~daobtig 
lezer zien dat voor N ABERzoowel indepropaedeul6aJsin ... b.ei 
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Gymna.<;iaal onderw~is de nadruk ligt op het Latijn. Zijn vuort
durende aandacht voor het voorbereidend hooger onderwijs en zUne 
ervaring als gecommitteerde bij de Gymnasiale eindexamens bracht 
hem jaren later, in 1889, er toe de vraag "Latijn èn Grieksch?" 
in een gidsartikel aan de orde te stellen en die vraag tèn koste 
van het Grieksch ontkennend te beantwoorden. 

Den mannen van het onderwijs ligt ook thans nog dit betoog 
zeer vast in het geheugen. Het is een streng en op zeer gevestigde 
overtuiging berustend pleidooi voor de vormende kracht eener nauw
keurige en in de eerste plaats op grammaticaal inzicht gerichte 
lectuur der Latijnsche schrijvers, het is eene uit jarenlange ervaring 
opgemaakte verklaring dat de poging om aan Gymnasiasten naast 
het Latijn zooveel Gl'ieksch te leeren , dat zij er eenig heil van 
trekken, ijdelheid is en kwelling des geestes. Vele uitingen van 
welsprekende teleurstelling heeft die verklaring uitgelokt van de 
zijde der gymn8siarchen, die meenden dat zij uit hun eigen Hel
leenschen schatkamer hunnen leerlingen nog wel iets anders hadden 
meegegeven dan eelle stumpaRchtige bekwaamheid in het ontcijferen 
van enkele Grieksche zinnen; vele uitingen van blijdschap ook uit 
den mond van hen, die verwachtten dat nu althans de studie van 
het Latijn vruchtbaar zou worden, nu, wellicht ras, op gezag van 
een der allereerste Graecisten uit ons vaderland de kwelduivel van 
het Grieksch zou worden verjaagd uit onze Latijnsche scholen. Wij 
zijn nu een kwarteeuw verder, en nog is de vraag niet beslist. 
Menigmaal heb ik in die jaren tegenover NABER de meening uit
gesproken dat de facultatiefstelling of afschaffing van het Grieksch 
den ondergang der klassieke opvoeding beteekende. Dan trof mij 
steeds hoe vast zijne onwrikbare overtuiging in dezen steunde op 
zijne behoefte aan streng rationeele verstandsontwikkeling, aan scherp 
afgeronde kennis. Nooit, en allerminst in het onderwijs, had hij 
vrede met het vage. En is het niet treffend dat hij in zijn aller
laatste Mnemosyne-artikel deze verzuchting neer heeft geschreven. 
,,0 si lege Iata g!J'Ill,1ulsiastae vetarentur Graeci8 i11lpalle8cere libris, 
fjuam taete e/jWre8ceret antifjuitatis studium 1" 

ZOO zeer bleefN ABER ook als philoloog steeds paedagoog. Ons 
echter waarschuwt deze Mnemosyne-aanhaling om weer tot zijne 
philulogische studiën terug. tekeeren. Bijna onmiddellijk na de vol
tooiing van zijn Photius nam de Zwolsche prorector de voorbereiding 
van eene Fronto-uitgave ter hand. W aarom }<~ronto? Zeker niet uit 
bewoodèrillg voor • den . fhetor. .Frtmlonis ficulo8 et .. manes 'tillllitwJ 
·1W1latltO, et.1i .. veNHfl. dicendum6àt contem,.,o, zoo verklaarde hij onge
~intijlle .... fatie. Wat oohter.de eigenlijke RIIonleiding rot 
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dezen juist t.oen weullg verwachten overgang op het gebied del' 
Latijnsclle tekstkritiek WIlS, lezen wij het duidelijkst in de Paren tal ia , 
aan Du RIEU'S nagedachtenis gewijd in de Mnemosyne van 1898. 
Daar schrijft hij: Ego vero atlJlO 1864 forte ad Frolltoncm dela#us, 
cum intellegercl1l me Durievio '/lOU p088e per8uadere. ut philologiae 
studium re81#JlCret, petii ut mihi daret collatione1ll (Prontonis) utenda11l. 
Hinc prodiit apud 1'eubnero8 (anno 1867) nova illarlttJl .b}Ji8tularu1Il 
caitio, in qua si nihil a/iud pagüw8 ope1't~ certe paula melius '1ltihi 
COJltigit orainal'e quam hJaio datum fuit. 

Si nihil aliud. Wie de geschiedenis der Fronto-litteratuur eenigs
zins kent, wie weet wát na '67 de nauwkeurige zorg van mannen 
als STUDEMl'ND en anderen ten opzichte van Fronto heeft tot stand 
gebracht, en daamevens bedenkt hoezeer daarna in klimmende mate 
de aandacht werd gevestigd op de onvolkomenheden dezer editie, 
gebouwd op. de niet al te betrouwbare gl'Ondslagen van Du RIEU'S 
collatie, die hoort in deze woorden eenige resignatie. Maar hem 
ontgaat niet, hoe de zeventigjarige, met die kalmte tegenover 
onheusche bejegening die hem vooral in zijnen ouderdom sierde, 
wijst op een der hoofdverdiensten van zijnen arbeid, de ordening 
van het verwarde handschrift. OllS zij het vergund daarnaast zijne 
chronologische onderzoekingen over de brieven te noemen, die de 
basis hebben gevormd op welke mannen als MOllllSEN met goed 
gevolg, maar met ietwat te beperkte erkentelijkheid voor hunnen 
voorganger, hebben gebouwd. In dat gedeelte van zijn werk vinden 
wij N ABER het best terug, daar herkennen wij den man, die door 
zijne studie van de grammatici tot de Attieïsten, en door de 
Atticisten tot MARCUS AUREUUS werd gebracht, daar hooren wij 
den scherpzinnigen kenner van den Romeinsehen keizertijd, die in 
het jaar zijner benoeming tot lid van deze Akademie (1865) in 
zoo vaste trekken het beeld teekende van CASSlUS Dm als historie
schrijver en Atticist, en diens relatie tot Phrynichus tw~e jaren 
later zoo helder toelichtte in zijn in 't Grieksoh geschreven studie 
over DIO in den Hermes Logios. 

Eén enkele blik op de bibliografie van NADERS gesehriften uit 
den Zwolschen tijd is voldoende om de veelzjjdigheid van deze 
arbeidsperiode te staven. Weldra zou sterker concentratie van hem 
worden geeischt. In 1870 riep hem het Athenaenm lUustrealf! 
Hoogleeraar naar Amsterdam, in 1878 herrees de Mnemosyneuit 
haren sluimer. 

Ondanks het hachelijke der vrij karig bezoldigde betrekkingen 
den ontzaglijken omvang derdrievondigehoogleeraarstaa:kheeft 
NABER niet lang geaaNeld om aan de. raepstemuit Amsterdam 
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gehoor te geven. Hij moet zich wel bewust zijn geweest dat het 
universitaire leven de atmosfeer was in welke hij zich meer dan 
ergens elders behaaglijk en gezond zou gevoelen. V nn weinige 
ambten ~telde hij de voorrechten hooger of woog hij de plichten 
met grooter nauwgezetheid dan van het hoogleeraarschap; zijn 
geestesaanleg 8n zijn karakter gaven hem veel grootere geschiktheid 
voor het professoraat dan voor praeceptoraat en rectoraat, en zelfs 
zou men kunnen zeggen dat zijne akademische leerlingen zoowel 
zijnen omgang als zijn onderwijs eerst recht leerden waardeeren , 
wanneer zij zelf de geestelijke volwassenheid begonnen te bereiken. 

Wie NABERS veertigjarige Amsterdamsche periode - een tijd die 
vau POTGlETER eu P. N. MULLER tot op onze dagen reikt - overziet, 
zal niet ten onrechte zeggen dat van concentratie voorloopig niet 
veel is te bespeuren. Schoolcommissies, het N nt van den Javaan, 
het Aardàjkskundig genootschap met de uitgaaf der nomina geogra
phica Neerlandica: waarlijk althans in de eerste decenniën toonde 
de Amsterdamsche hoogleeraar niet minder dan vroeger zijne leveu
dige belangstelling in vragen van onderwijs en van staatkunde, met 
name van koloniale politiek. 'roch zien wij NAB~RS eigenlijke per
soonlijkheid in den loop der jaren meer en meer op drie punten 
geconcentreerd: de universiteit, de koninklijke akademie en zijn 
eigene· woning. Zijne positie aan de lTniversiteit was die van een 
harer bekende voormannen. De Amsterdamsche Hoogeschool heeft 
het altijd geweten dat del'oem van zijne geleerdheid werd geëven
aard door de trouw van zijne toewijding aan hare belau gen , en de 
band die N ABER aan haar verbond werd nog heehter, nadat in 
1884 een korten tijd het gevaar had gedreigd, dat hij de Oude
manhuispoort zou prijs geven voor het Rnpenburg. 

Wat NADER voor onze Akademie is geweest, hoe ijverig hij aan 
de werkzaamheden· dezer· afdeeling deelnam, hoe gewaardeerd een 
spreker, hoe waardeerend een toehoorder hij was - dat weet Gij 
allen. Eenakademiedag is altijd voor NABER een feestdag geweest; 
en wie inzage heeft mogen nemen van zijne correspondentie met 
BooT; BORRET of t'RANCKEN, wordt telken male verrast door de 
nauwlettendheid waarmede hij placht te waken voor de wetenschap~ 
peJijkewaardigheid VRn het Trippianum. Maar bet eigenlijk brand
puntvan zijn wetenschappelijk werk was van nu aan zijne woning, 
waarbij in een zeer intiem anzeer intellectueel familieleven den 
arbeid. zijner· kinderen . eerst leidde enstl'aks begeleidde en· waar 
hij in zijne rustige studeerkamer den ,rertrouwelijkenkring der 
tiotfieluOraeCtt. deelgenoot maàkte van hetgeen stl'8ksde Mnemo
$ynêa8Bde kitenwereMzou verkondigen~ 
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'l'oen in 1873 de M llemosyue werd herboren, stond N ABER van 
den aanvang af als een harer ijverigste medewerkers op zijn post, 
ofschoon hij eerst in ] 887 met van LEEUWEN eu VALETON de 
redactie op zich nam. De artikelen van deze eerste jaargangen 
der nieuwe serie zijn in hooge mate geschikt om te doen zien, hoe 
zich uit den jongen philoloog der oude Mnemosyne een Graecist 
van den eCl"Sten rang had ontwikkeld. Het kritisch naspeuren der 
grammaticale bronnen van Photius had hem in toenemende mate 
die fijnheid van gehoor geschonken welke groote philologen in staat 
stelt de door elkander roepende stemmen uit het verleden naar 
klank en toonhoogte, lIaar woordkeus en rhythme te onderscheiden. 
Het was in de eerste plaats die stilistisch-grammatische arbeid welke 
hem thans tot de Scriptores Erotici bracht, en daarnaast de be
geerte om in deze materie zijne facultas critica te oefenen. De 
broeikas-litteratuur VHn den Griekschen Romun zou hem op zich 
",elve zeker geen quinquennium hebben kunnen vasthouden. Wel 
las hU met dezelfde aandacht als de essays van MACAUJ,AY of den 
Nederlandschen en den t'ranschen &rE BEUVE ERWIN RoHDE's Grie
chischen Roman, zelfs voerde hij door ROHDE geleid de Gidslezers 
hinnen in dit zonderlinge wonderland. Maar in zijne Mnemosyne
artikelen verheelt hij niet hoe deze romanciers hem ergeren. Eerst 
tracht hij geduldig n!lar hen te luisteren maar weldra valt hij hun 
driftig in de rede, bespot hunne onhandige dwalingen en rekent 
hen scherp na. Want alles vergeeft hij gemakkelijker dan eene 
onnauwkeurigheid en in allen ernst maakt hij zich even boos op 
den lang gestorven Xenophon Ephesius als hij het omstmeks dien 
zelfden tUd doet op VOSMAER om diens Homems-vertaling. Maar 
dit alles is toch eigenlijk meer stilistische inkleeding: hoofdzaak is 
de grammaticale en kritische behandeling. 

Wat deze laatste betreft: conjecturen habent 8uà fata en van 
een overgroot gedeelte van N ABERS werkzaamheid, zijne emenda
torische kritiek zal de keuze, vaak de willekeurige keuze, van het 
nageslacht eerst het lot beslissen. Toch is het niet lichtvaardig, te 
vermoeden dat ten opzichte van de acriptoria erotici die beslissing 
gunstig zal zijn. Juist het verkeer met Photius, de waarneming 
van zeldzame woorden en. gezochte termen, in de lexica verzameld, 
had N ABERS geest bijzonder gescherpt voor kritischenárbeid in den 
precieuzen stijl der romantici. Niet zelden bleek ook làterzijne 
vindingrijkheid het gelukkigst waar het gold de gekunsteldetaaJ 
van een Grieksche auteur te verbeteren. ' 

De obaervationes criticae vormen de eerste . sebakels in 'eenereeb 
van veertigjarigen MnemOByne-srbeid. Hetsehijutbij.na. lîehizitmig 
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zulk een werk in ééne enkele bladzijde te willen karakterizeeren, 
te meer omdat eene zoodanige karakteristiek zich niet laat verleven
digen door de mededeeling der meest evidente of meest schitterende 
gissingen van den emendator. Toch moet de poging worden gewaagd. 
Ofschoon door stijl en inkleeding de opusc161a critica van NADER 

zich zeer duidelijk onderscheidd~n van COBETS Variae Lectiones, 
mag men zeggen dat in zijn kritische Mnemosyne-artikelen NABER 

de traditiën der Leidscbe school bewaart. H~i werkt, evenals COBET 

placht te doen - met het fijngepunte potlood in de hand. Of hct 
schrijvers-exemplaar waarin hij leest nu juist op de laatste en zorg
vuldigste collatie berust, is hem betrekkelijk onverschillig. Immers 
gesteund door een onwrikbaar geloof dat wat bedorven is kan 
worden hersteld en wat gecontamineerd is kan worden ontward, 
tevens geïnspireerd door een emendatorisch vernuft dat door oefe
ning steeds grooter vindingrijkheid ontwikkelt, gevoelt hij weinig 
behoefte aan een opgetasten apparatus crit1·CU8 en laat liefst zijn 
eigen scherpzinnig naspeuren den vrijen loop. 

De schaduwzijden dezer methode, op welke ik reeds met een 
enkel woord wees, merkt ieder deskundige licht op. ·Vooral waar 
het geschriften geldt met een zeer ingewikkelde text-traditie zooals . 
b.v. die van BABRIUS en de fabulae AC80picae is het gevaarlijk, uit 
het oog te verliezen dat niet slechts aan de interpretatio eene 
emendata lecfio, doeh ook aan de emendatie eene collaHo accuratis
sima moet voorafgaan. 

'roeh had voorzeker NABER het recht, tegenover de vaak haastige 
veroordeeling zijner "snbjectiève" kritiek in het buitenland, te 
wijzen op de noodlottige gevolgen die al te angstvallig vasthouden 
aan de textoverlevering voor menig zOI'gvuldige en geleerde uitgave 
had gehad, en in ieder geval blijft het voor Nederlandsche philo
logen een plicht dien zij niet ongestraft zullen verzaken, de reeks 
zijner MnemosYlle-artikelen met aandacht te bt'studeeren. Het is een 
leerrijk en eerbiedwekkend werk in die veertig jaargangen zijne 
beteekenis als critisch philoloog na te gaan, vooral indien men 
daarbij de publicaties van zijn onverzwakten ouderdom niet uit het 
oog verliest, en bovenal opmerkt welk een kostbaar werk over de 
geschiedenis van den Griebchen stijl verscholen ligt tusschen den 

, wisselenden glans zijner emendaties. 
Eigenlijk liet NADER zich bij de keuze zijner schrijvers in dezen 

kritischen· arbeid niet leiden door zijnen litteraireu. smaak. Toch 
treedt in lijn levendigen stijl zijne sympathie en antipathie zeer 
duidelijk MD het licht. Hij waardeert het epos boven de tragedie, 
~nevindingl'ijkheidpluktvele lauweren op het gebied dercomedie-
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fragmenten. Callimachus haat hU - al emendecrt hij hcm; Theo
critus minacht hij met zuiver Cobetiaanschen tegenzin. Zelf een 
geestig schrijver, vindt hij meer behagen in e8prit dan in humor, 
en doorkneed in de Attische taal is hij een onwaardeerbaar gids 
om den jongen philoloog de redenaars te doen verstaan. Hoe 
duidelijk toont hij aan, wáár een Demosthenes de volle kracht zijl:er 
emfase in één beeldend of pakkend woord samendringt, wáár hij 
tot dwingender overreding de synoniemen vermenigvuldigt als met 
den regelmatigen klop van een smidshamer. En daarnaast - hoe 
rijk gedoeumenteerd is het betoog waarin hij u wijst wat van deze 
oratorische kunst wordt, wanneer in de dagen van het Atticisme 
schoolsche navolging haar maakt tot een rij van kunstmiddelen. 

De eigenaardige verdiensten van N ABERS Mnemosyne-artikelell 
zijn door deze woorden slechts vluchtig geschetst. Maar andere 
werken van zijne hand vragen om onze aandacht. Allereerst de 
Quae8tione8 Homericae. 

Zoo min als de Bijbel, was eigenlijk ook Homerns ooit afwezig 
van NABERS schrijftafel. Maar geconcentreerd vinden wij zijn belang
stelling voor den Dichter in zijne Quaestiones, in de werken der 
Akademie uitgegeven in 1877 en ten Trippenhuize ingeleid door 
eene mededeeling van '74. Weinige werken weerspiegelen meen ik 
helderder de verschillende karaktertrekken van NABERS philologische 
persoonlijkheid dan dit boek, los van compositie, vee1zijdig van in
houd, rijk aan leering als aan stof tot tegenspraak. In den eeuwigen 
op- en nedergang van het homerische vraagstuk is thans weer de 
behoefte aan synthese krachtiger dan ooit naar hoven gekomen, en 
NABERS boek is analytisch. 1'och is eigenlijk zelfs thans nog zijn 
werk niet verouderd. Niet in de houdbaarheid eener hypothese 
ligt de levenskracht van zulk een hoek, doch in den snggestieven 
rijkdom der uit zelfstandig naspeluen gehoren adstructie. 

Men kan zonder overdrijving zeggen dat in N ABERS Leidschen 
kring naast W OI.PS prolegomena en LACHMANNS Betrachtungen weinig 
werken uit de scholen van KOECHLY en GOTTFRIED IiBRMANN ongè
lezen hleçen. N ABER zelf voelde zich op den duur meer dan door 
deze Duitsche onderzoekingen geboeid door de beschouwingen Vlln 

GROTE, en geen deskundige zal den invloed van den Engelsehen 
historicus miskennen in N ABERS eindeonclusiën over de vier perioden ' 
in welke naar zijn oordeel uit een oude Ilias.;kern zich onze groote 
Ilias heeft ontwikkeld. De critici ,aan de·oostzijde van • ons vaderland, 
geprikkeld wellicht door NABERS zeer vrijwoetligschertsen over de 
projectie van germaansche diepzinnigheid inhomeriscbe· •. poëzie~ 
gingen zelfs zoo vel·, dat zij in zijn boek j8100htseenereptise;~n 



- 23 -

• 

( 99 ) 

GROTE'S hypothese wilden zien. Zulk een oordeel kan slechts <lOOI' 

zeer vluchtig lezen worden verklaard. "Ik denk", zeide NABER, 
dat zij alleen de laatste pagina gelezen hebben: "ei1!fJedita !wee 
e8t ratio 1'ecen8ione8 scribfmdi"; maar zeer sterk trok bij zich die 
onbillijke bejegening niet aan, De eindconclusie was voor hem niet 
het belangrijkste van zijn arbeid: hoe hij over dergelijke hypothesen 
oordeelde, heeft hij zeer openhartig gezegd in zijne levensschets 
van POLAK, Wat aan de Qllaestiones hare hoogste waarde geeft is 
dunkt mij dit: Het is zoo echt persoonlijk werk in zijn bonten 
schat van oorspronkelijke observaties over homerische taal eu stijl, 
het is zulk een uitnemend middel tegen sleur en doctrinru'isme 
door de levendigheid waarmee het vragen stelt en de rijke kennis 
waarmee het die vragen beantwoordt. En daarbij: het is in N ABEltS 
leven steeds actueel geble\'en. Terwijl doorgaans zijne neiging hem 
el' niet toe bracht, gevoerde pleidooien weer op te nemen, bleef 
hij, zooals ook uit sommige zijner gidsartikels blijkt, den ontwik
kelingsgang van het homerische vraagstuk volgen van nabij, en 

. sprak daarin zijn woord mede. Vruchten van het door hem ge
strooide zaad mocht hij herhaaldelijk zien rijpen. Was deze oogst 
soms van anderen aard dan hij had verwacht, het was er ver van 
af dat dit hem zon ontstemmen. Integendeel - er is een zekere 
blijdschap in zijnen toon, als hij vijftien jaar na zijne Quaestiones 
nagaat wàt door de hand van VAN LEEUWEN en MENDES DA COSTA 

is binnengehaald. 
Op de overeenkomst tusschell de homerische questie en het bijbel

vraagstuk is tot verzadigClls toe gewezen. Ook in het leven van 
NABER grenzen die twee aan elkaar. Toch zou men niet zonder 
meer mogen zeggen dat N ABElt het nieuwtestamentische vraagstuk 
heeft aangevat omdat hij het van gelijken aard achtte als het home
riscbe. Naast zijn, door trouwe lectuur steeds meer verdiepte, be
langstelling in den bijbel voerde hem op dev.en weg de sinds '79 
uit collegialen omgang ras ontloken vriendschap met A. PIERSON. 
Die vriendschap zelve heeft menigeen die beider persoonlijkheid 
kende verrast. Haar intiem karakter is door NABER in zijn "Piersoll 
herdacht" met groote warmte beschreven; de hartelijkheid en de 
vrijmoedigheid van beider geestelijk verkeer spreekt op iedere blad
zijde van hunne briefwisseling, en naast PIERSONS grooten eerbied 
voor . N ABERS kennis en karakter treft ons in deze gedrukte en 
geschreven bescheiden niets zoozeer als NADERS liefde voor den man, 

. die zoo onverwacht de,jllaats kwam innemen, na deZwolsche, ja 
eigenlijk na de Haarlemtehe jaren ledig geble\·en. Studie-avonden 
als die met PIEBSoNheeft NADER in zijn later leven niet nleer 
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gekend. Op die studie-avonden HU ontstond uit de bespreking van 
PIERSONS Oresteia een geregeld samenwerken, waarvan men weldra 
iu de Mnemosyue-artikelen van N ABER den weerschijn kon vinden. 
Julianus, Pinda rus , de Tusculanae - het was NABER alsof hij ze 
in nieuw licht zag, opgewekt en aangespoord door telkens nieuwe 
bezwaren en opmerkingen van den litterator-theoloog. Maar weldra 
riep hij PIERSON op een terrein waarop hij wenschte dat deze hem 
tot gids zou zijn: de Septuagint, de homiliën van Clemens, het 
Nieuwe Testameut. Niet alsof hij zich vreemd gevoelde op dat 
gebied. Het tegendeel had hij tot driemaal toe in de Mnemosyne 
bewezen door zijne conjecturen op het Nieuwe 'restament, en in 
hetzelfde jaar van de Verisimilia bewees hij het nog eens door zijn 
doorwrocht gidsartikel over het sYllcretisme in de derde eeuw. 
Maal' PIERSONS eigen kritische onderzoekingen op het Nieuwe 
Testament hadden heUl geboeid - en toen ontging hem niet de 
overeenkomst tusschen de homerische en de bijbelsche vraagstukken. 
Zoo kwam de kritische lectuur der Paulinische brieven tot stand 
die de geboorte gaf aan de Peri8imilia. Opmerkelijk is het feit 
dat bij die kritische lezing niet NABER doch PlERSON bleek het 
seherpstc oog te hebben voor de naden en scheuren in den Pauli
nischen text, dat niet de theoloog doch de philoloog - recens a 
quaestiolle hOlllerica - aandrong op breeder vergelijkend onderzoek 
om na te gaan of niet ook geschriften van geheel onverdachte een
heid dergelijke oneffenheden aanboden als hen troffen in de brieveu 
VRn Paulus. Desniettemin - op het oogenblik dat de Verisimilia 
verschenen, kon N ABER zonder voorbehoud verklaren, dat de hypo
these op welke het werk werd gebouwd, was geboren uit hun 
beider gemeenschappelijk overleg. 

Het is thans - in UH4 - niet geheel overbodig de grond
gedachte van het boek, dat in 1886 zulk een storm deed opgaan, 
zeer kortelijk in herinnering te brengen. Uitgaande vau de beide 
brieven aan de Thessalonicenzen, die, om zoo te zeggen. aan een 
ehemisch onderzoek worden onderworpen, roepen de beide geleerden 
achtereenvolgens uit de brieven aan de Galaten, de Corinthiërs en 
de Romeinen te voorschijn hetgeen hun voorkomt te zijn de frag
mentarische, doch door den redactor onbeholpen aaneengeregen her
innering aan Joodsch-eschatologische wijsheid. Deze philosofisch
dogmatische fragmenten zien zij overwoekerd door de welgemeende 
maar oppervlakkige vermaningen van den redactor zelven , zij noemen 
dezcn bewerker Paulus Episcopus - ter onderscheiding van den 
Apostel - en meenen zijne werkzaamheid te moeten stellen in de 
tweede eeuw. 
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RENAN heeft ergens gezegd: On ne doit jatJlaÛJ écrire Jue de ce 
qa'on aime. Niemand zal die uitspraak zonder voorbehoud willen 
toepassen; maar ten opzichte van den Episcopus schijnt zij mij niet 
onjuist. De figuur van dezen welmeenenden doch bekrompen Paulus 
maakte niet slechts den toorn en zelfs den spotlust gaande van 
vele wèlgewapende bestrijders der hypothese, IIlaar eigenlijk is de 
diaskeuast later nooit meer door NADER zelven van ganscher harte 
verdedigd. 

Niet intusschen omdat de Paulus-hypothese zoo welmgen over
tuigd had, was deze arbeid voor N ABER eene teleurstelling. 'regen
spraak heeft hij altijd kunnen velen, en de onjuistheid van eeu of 
ander zijner betoogen placht hij ridderlijk uit te spreken, zoodra 
hij die erkende. Maar hij was een vroom man en hij had zich 
niet illotia lllanibua gewaagd aan den kritischen arbeid in het Nieuwe 
'restamcnt. En nu waren het niet meer de odioai imperitorum clamorea 
die ., wee" over hem riepen; doch ernstige mannen schenen zijn 
ernst te miskennen. "Zag men dan voorbij" - zoo moest hij zich 
wel afvragen, "dat dit werk juist getuigenis aflegde van zijne be
hoefte om de fundamenten van betrouwbare herkomst, die hij 
eischte en zocht voor zijne Grieksche auteurs, ook te verzekeren 
aan de Heilige Schrift, die voor hem een bron was van religieus 
leven p" 

In NADERS levenswerk staat, ofschoon hij nog eenmaal - in 
88 - in een bekend Mnemosyne-artikel, Nuculae, op de zaak 
terug kwam, de hoofdhypothese der Verisimilia zóó geïsoleerd, dat 
men allicht geneigd zou zijn dit boek los te maken van zijnen 
overigen al'beid, als ware het slechts een intermezzo, door PIERSON 
geïnspireerd en terwille van dezen ondernomen. Deze opvatting 
echtt'..r wordt gewraakt door de methode in den kritischen arbeid 
van het boek toegepast, en ook door het onmiskenbare feit, dat 
althans één gedeelte van het terrein van onderzoek bij voorkeur 
door NABER was bewerkt. 'rerwijl de beide geleerden door de 
hypotheseaallgaande de Joodsche pl1eumatici licht trachtten te werpen 
op den duisteren achtergrond der oudste christologische voorstel
lingen, werd iedere regel van Flavius Josephus, die strekken kon 
om hun zelf het begeerde Jicht te schenken, ernstig gewikt en 
gewogen. Hier was het voorzeker NABER, die voorging. Met hoe 
vasten tred, en met hoe uitnemende kennis van den schrijver en 
zijnen tijd, dat kan duidelijker dan uit de Veriaimilia blijken uit 
de Mnemosyne-studie van 1885, oh8ervationea criticae in Flaviu11l 
Joaepltum, buitengewoon boeiend en voor de kennis van N ABERS 
persoonlijkheid zeel' belangrijk, tintelend van ongeveinsde antipthiea 
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tegen den patriae proditor, meesleepend door de scherpzinnigheid 
waarmee de schrijver zijne ftin uitgedachte onderstelling omtrent 
herkomst en verbastering van Josephus' uitspraken over Jezus ont
wikkelt, en in onze schets der vermelding waard, omdat het den 
grondslag vormt van zijne Josephus-editie. 

NADERS uitgaaf van Josephus, in de jaren '88-96 verschenen 
is geene editio critica in den grooten , modernen stijl, ingeleid 
door eene uitvoerige, liefst op eigen collatie berustende beschrij,"ing 
en ordening der handschriften. Naast - gedeeltelijk tegenover -
NIESE'S Josephus kan deze editio minor veeleer als een pleidooi 
gelden voor het goed recht van critisch eclecticisme en van onaf
hankelijke conjecturaalkritiek. Tegenover de methode van deu Duit
schen geleerde, die zelfs bij onmiskenbaar textbederf niet dan noode 
afwijkt van hetgeen hem de oudste overlevering dunkt, stelt NADER 

eenen text geëmendeerd door zelfstandige keus uit de verschillende, 
ook uit de minder gewaardeerde handschriften en daarnevens door 
rijke, deels zeer vrijmoedige emendaties, meest van Hollandschen 
huize. 

Al is voor eigenlijk philologisch gebruik, d. i. voor kennis
neming van den Joscphus-text in den betrouwbaarsten vorm van 
de overlevering, de groote uitgave van NIESE onontbeerlijk, voor 
ieder die Josephus wil lezen wnder den labor 1IlolestU8 van den 
apparatu.'J criticus, eu voorgelicht door menige scherpzinnige gissiug, 
is NABRRS Teubneriana een begeerlijk bezit. Ons, die dit werk 
beschouwen in verband met NABERS geheelen levensarbeid, geeft 
het een treffend bewijs, hoe levenskrachtig de illvlo'ed der Leidsche 
school op den bijna zeventigjarige was. 

R~ina zeventigjarig. W fint twee jaren na de voltooiing wachtte 
hem uit kracht van de wet het afscheid van zijn hoogleeraarsambt. Hoe 
zwaar hem, den ,h~p JIJ((.x:rIJ(,~ die scheiding ook mocht vallen, 
de we Juli 1898 is voor hem een goede dag gebleven want bet 
was de aau vang van een zeldzaam bevoorrechten levensavond. Een 
schooneren ouderdom dan dien van" NADER kan men zich niet licht 
denken. Vaderlijke vriendschap voor zijnen opvolger, ruime aan 
alle conservatisme vreemde belangstelling voor den arbeid der jon
geren, frissche en verfrisschendc EU:7VP./((. in welke de zachte hand 
van ernstige levenservaring al wat naar bardheid zweemde had 
gestild, maakte zij n studeerkamer tot een plek van verpoozing waar
van niemand heenging zonder ecu gastgeschenk mede te. nemen. 

Voor hem zelven is die studeerkamer een vruchtbare akker ge
bleven van vel'kwikkenden arbeid gedurende vijftien jaren. Als ieder 
grijsaard voelde hij zioh sterk getrokken tot de plaatsenwaarzij~ 
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geest vroeger had vertoefd. In de eigenlijk wetenschappelijke werk
zaamheid zijner laatste drie quinquenniën blijkt die neiging uit 
zijnen rondgang door een lange reeks van Grieksche schrijvers. Ik 
moet over die kritische studiën hier kort zijn. Alleen zij herhaald 
dat hunne waarde voor de historisch-grammaticale kennis van het 
Attisch niet licht kan overschat worden. Maar wel moet worden 
gewezen op de toenemende neiging van den schrijver om naast de 
philologische opmerkingen plaats te gunnen in zijne geschriften aan 
persoonlijke herinneringen. Die neiging hing zeker ten deele samen 
met een van zijne meest algemeen erkende talenten. NABER was -
vooral wanneer hij schreef -- een uitnemend verteller, hetzij hij, 
als in zijne anomien verschenen doch onmiddellijk herkenden Tafellrout 
uit ware herinneringen een verdichte wereld schiep, hetzij hij het
geen om hem heen was gebeurd vereenigde tot een tafreel rondom 
een door hem herdachte persoonlijkheid. Ieder kent die gave, zooals 
zij ziéh openbaarde in zijn Ft'er Tijdgenooten (1894) in zijn Pier80n 
herdacht (Hl97) of in de levensschets van H. J. POLAK, in deze 
Akademie voorgedragen op ti Maart 1909. In elk dezer werken 
vinden wij dezelfde behoefte aan historische nauwkeurigheid ver
eenigd met dezelfde begeerte om uit den rijkdom van zijne nooit 
falende memorie den persoon wiens leven h~j schetst te omringen 
met de gansche veelkleurige groep zijner relaties. 

Ten opzichte van dc hier boven genoemde boeken is wel eens 
de vraag gesteld of niet de kleurigheid der schildering afbreuk deed 
aan de psychologÏflche diepte. Doch waar het de geschiedenis der 
philologie geldt is juist die personenrijkdom een van de groote 
verdiensten van N ABERS methode. Als hij het levensbeeld teekent 
van ERNST CURTIUS (Gids 1906) en in enkele vlugge trekken de 
merk waardig verschillende beeltenissen van CURrIUS en MOMMSEN 
voor ons oog brengt, als hij in zijne onovertroffen Parentalia de 
herinnering herlevendigt aan KIERL, DURIEU of MEHI,ER, of eindelijk 
en vooral als hij met zeldzame kunde de plaats aanw~ist die in de 
geschiedenis der philologie de REISKES en de PIERSONS, de V AJ.CKE
NAERS en de SCRNEIDERS, een GO'ITFRIED lbRMANN, een BAKE, een 
CoBET hebben ingenomen, dan gevoelen wij hoezeer hij ook in dit 
opzicht eene ledige plaats in ons midden heeft achtergelaten. Er 
is geen onder ons die als hij de geschiedenis zou kunnen verhalen 
van de klassieke philologie in Nederland van welke hij zelf een 
der Grootmeesters is geweest. 

In de werken van NABERS onverzwakten ouderdom zijn klachten 
schaarsch. 'l'och vind ik in een Mnemosyne-studie, over Lysias, deze 
verzuchting van 1905 ,Jam dudum est eflJ quo nullosltabeo diacipulos". 

Jaarboek 1914. 7 

'j 
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In den letterlijken zin was dat woord natuurlijk waar. In den 
hoogeren zin niet. Want in het leven van dezen geleerde die niets 
zóózeer begeerde als een leeraar . te zijn, is dit wel een der 
schoonste vruchten van onverpoosde toewijding geweest dat wij, 
klassieke philologell tot het eind zijne leerlingen bleven en op den 
30en Mei 1913 gevoelden dut onze meester van ons was wegge

nomen. 

K. KUIPER. 
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1904. Obs. crit. ad Demosth. V ................. (Mnem.) 

" "ad Lycurgi Leocrateam .... . . . . . . " 
Ernst Curtius ........................ " (Gids) 

1905. Ann. crit. ad Lysiae orationes ............. . (Mne1ll.) 

" " "Antiphontis Aeschinis Hyperidis 
Dinarchi orationes .................... . " 

Ann. erit. ad Andocidis orationes .......... . " 
Ad Plauti Rudentem ................... . " 
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I !)()6. Ad Apollonillm Rhodium ................ , (Milem.) 
Ad Theocritum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Ad Callimachum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Caroli Gabrielis Cobeti operum conspectus. . . . " 
Addenda et corrigenda ad epistulas Cobeti. . . . " 
Aailkond. v. 1). Halbert8'J1w: Ad'/)ersaria critica 

ed. v. Herwerden ..................... ' (kIIUJeu1lI) 
KARAKTlmSCHETSEN VAN VERMAARDH NEDlllRLANDERS. 

Verzameld onder toezicht van S. A. Naber. 
Haarlem, rrjeenk 'Willink 

[*** Tafelkout J J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Gids) 

1907. Platonica I . . . . . .. ................... . 
Addit'l.menta ad Cobeti opernm consp ....... . 

" 
Handelingen van de Zaterdagsclle vereeniging 

(5 Nov. 1846-9 Juni 1855) .......... , (Museum) 

1908. Platonica II-IV ...... " .. " ........... , (.ftfne'lJl.) 

Valckenarianum. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Joh. Willem Baron Ripperda (Bijdragen v. vad. Gesclt. enz. 

. NijhojJ) 
Voormalige dagverdeeling .......... (Jaarboek der K. A.) 

l!HH). SAMUELIS ADRIANI NABER OCTOGENARII EPISTUJ,A 

ad amicos de clausuia . . . . . . . . . . . . . . .. Leiden Brill 
Jean Luzac ................ (Versl. en Meded. der K. A.) 
Levensbericht van H. J. Polak ......... (Jaarb. der K. A.) 
Platonica V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (Mnem.) 
[*** Tafelkout IIJ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. (Gids) 

1 In O. Animadversiones criticae ad Dionem Chrysosto-
mum .............................. . 

[*** 'rafelkout lIl] ...................... . 
(Mnem.) 

(GidB) 

1911. Columbae internunciae . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (Mnelll.) 
Adnotationes criticae ad Appiani historiam Ro-

manam ............................. . 
" 

1912. Ad Xenopbontis Libellum de re equestri. ... ~ 
" 

1913. [*** Tafelkout IV] ...................... . (GidB) 


