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JACOB VAN WAGENINGEN 

HERDACHT DOOR 

C. W. VOLLGRAFF 

Als vriend van Van Wageningen, en als zijn ambtgenoot 
gedurende de negen jaren die ik te Groningen mocht door
brengen, heb ik de opdracht om in deze plechtige bijeenkomst 
over zijn leven en zijn werk te spreken aanvaard, en wil trach. 
ten mij naar mijne beste krachten van deze taak te kwijten. 
Toch verdiende mijn diep betreurde vriend beter: als een onzer 
beste latinisten had hij er aanspraak op gehad, dat zijne ver
diensten hier in het licht zouden worden gesteld door een lati
nist. Doch deze eisch was onvervulbaar, aangezien onze Akade
mie geen latinisten in haar midden heeft. Wilt derhalve, bid ik 
U, de onopgesmukte levensschets die ik zal pogen te geven 
(eene laudatio heeft een man als Van Wageningen niet van noode) 
met toegevendheid beoordeelen, en het mij niet euvel duiden, 
zoo Gij den indruk ontvangt, dat ik in de juiste waardeering van 
zijn levensarbeid te kort schiet. 

Jacob van Wageningen is den 2dcn Februari 1864 te Nijmegen 
geboren. Na in zijne moederstad aan verschillende scholen het 
gebruikelijke onderwijs te hebben ontvangen, liet hij zich in het 
jaar 1882 te Utrecht inschrijven als student in de klassieke 
letteren. Het zal ongetwijfeld de naam van Van Herwerden zijn 
geweest, die hem bewoog de U trechtsche hooge school boven 
andere te verkiezen. Van Herwerden was toen op de middag
hoogte van zijn talent; zijn schitterend vernuft, in talrijke 
geschriften ten toon gespreid, trok ver buiten de grenzen van 
ons land de aandacht; zijne lessen, vooral over grieksche 
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prozaschrijvers, waren uitstekend. Aan h'Cm had Van Wageningen. 
in zijn later leven zijne vaste en uitgebreide kennis der griek
scbe letteren te danken, ja nog meer dan dit. Voor mij, die 
hoewel niet ofnauwèlijks ecn lc'Crling van Van Herwerden, toch 
bet voorrecht beb gebad hem goed te kennen, was bij den 
omgang met Van W &geoingen de geestelijke invloed van den 
Utrecbtschen boogleeraar na jaren nog duidelijk waarneembaar. 
En boe zou bet ook anders mogelijk zijn geweest? Gedurende 
Van W &geningen 's zesjarig verblijf te Utrecht, beeft hij wel ook 
colleg'Cs van Opzoomer. Morell en Wynne gevolgd, maar slechts 
twee leidslieden bij zijne studie gehad, die dus wel een diepen 

en blijvenden indruk op hem hebben moeten maken, Van 
Herwerden en Francken. Tot dezen laatste gevoelde hij zicb 
persoonlijk sterk aangetrokken; zijne genegenheid voor hem was 
even groot als zijn ontzag voor Van Herwerden. 

Van Wageningen heeft in zijn studententijd beboord tot den 
kring van W. F. van Haeften, J. E. Millard, M. N. J.Moltzer. 
G. Blokhuis, F. Buitenrust Hettema, G. W. Kernkamp en F. de 
Haan. Hij was bij degenen met wie hij nader in aanraking 
kwam, om zijn trouwen eerlijk karakter en zijne bulpvaardig
beid gerespecteerd en bemind. Zijne studie heeft bij van het 
h'Cgin af aan met ernst opgevat. Hij scbitterde op de colleges 
als eene vaste ster - in tegenstelling met sommige vrienden, 
die door de booggeleerden als dwaalsterren werden aangemerkt. 
en als zoodanig somtijds door hen in de senaatskamer werden 
ontboden om eene vaderlijke berisping te ontvangen. Men 
zeide zelfs, dat Van Wageningen nooit een college bad over
geslagen. En er moest al iets zeer bijzonders gebeuren, wanneer 
hij niet dadelijk na 't eten, om zes uur reeds, op zijne kamer 
op de Neude acbter zijne boeken was te vinden. Veel, bewon
derenswaardig veel in de oogen van zijne tijdgenooten, he.eft bij 
als student gewerkt. Hij verkortte den voor studie bescbikbaren 
tijd niet door bet geven van privaatlessen,en bield zich streng 
aan de studievakken zijner keuze, in de eerste plaats griekseh, 
in de tweede plaats latijn. Evenwel bevredigde bem de studie 
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in de letteren, zooals deze destijds in Nederland was, niet 
geheel: ,de altijd opnieuw en als hoofdzaak voorgelegde tekst" 
critiek en het volkomen ontbreken van het opwekken van liefde 
voor de antieke schijvers door ook nog eens iets anders op 
den voorgrond te plaatsen dan de grammatica, waren niet altijd 
in staat een ook voor schoonheid ontvankelijken geest en een 
warm hart, als Van Wageningen bezat, in elk opzicht te voldoen; 
Dat hij als student weinig belangstellin'g kon toonen in dingen, 
die buiten zijn vak lagen, vond zijne voornaamste oorzaak in 
de eischen vooral door Van Herwerden gesteld,dieweinig tijd 
voor eeniáe andere studie overlieten. Concentratie op wat men 
Toor de hoofdzaken hield, ten einde daarin op jeugdigen leeftijd 
de noodige diepte te verkrijgen, ziedaar het kenmerk van de min .. 
der aantrekkelijke, maar daarom nog niet principieel· verwerpelijke 
studie van die dagen. De goede Utrechtsche student die Van 
Wageningen was heeft deze van zijne academische leeraren 
overgenomen methode nimmer afgezworen, maar ze alleen naar 
de behoeften van de moderne wetenschap en de praktijk 
gewijzigd en gematigd. 

De dissertatie waarop Van Wageningen in het jaar 1888 bij 
Francken is gepromoveerd, is eene verhandeling over de Georgica 

van Vergilius. Zij is de vrucht van vlijtige studie en zelfstandig 
onderzoek. Vooral het laatste hoofdstuk, waarin gesproken wordt 
over de hellenistische en romeinsche bronnen van Vergilius, 
heeft nog heden ten dage zijne waarde behouden. Het geheel 
is geschreven in het glasheldere en in zijn eenvoud sierlijke 
latijnsche proza, waarvan Van Wageningen levenslang getoond 

heeft het geheim te bezitten. 
Na aldus zijne academische studie op de meest eervolle 

wijze te hebben voltooid, aanvaardde de jonge doctor onmiddel
lijk eene betrekking bij het gymnasiaal onderwijs, eerst ge
durende enkele maanden te Tiel, vervolgens in het Noorden des 
lands, in de stad Groningen, welke hij tot zijn dood toe niet 
meer zou verlaten. Leeraar te zijn aan een gymnasium, was iets 
dat eene groote bekoring vOor hem had. "Mijn toekomstig lot 
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lacht mil ten zeerste toe", zoo schreef hij in de voorrede van 
zijn proefschrift, "want wat is zoeter, wat is aangenamer, dan 
de teedere gemoederen van knapen in -te wijden-in de letteren?" 
Inderdaad, het geven van onderwijs aan jeugdige leerlingen was 
voor hem geen opoffering, maar eene behoefte; geen moeite 
was hem te veel om dezen plicht, neen, deze roeping te ver
vullen. 

De eerste jaren van zijne loopbaan bij het onderwijs waren 
gekenmerkt door onafgebroken werkzaamheid op didactisch en' 
wetenschappelijk gebied. In 1890 verscheen zijn zeer gewaar
deerde Gids voor gymnlU;asten, in 1891 eene verhan4eling over 
de satiren van Persius, in 1892 eene verzameling opstellen ter 
oefening in de grieksche vormleer, in 1893 kantteekeningen bij 
eenige grieksche gedichten van Archilochus en Theognis. Daarop 
volgde een tijdperk van bijna tien jaren, gedurende hetwelk Van 
W ~eningen zich wijdde aan de vervaardiging van zijn bekend 
latijnsch woordenboek, dat sedert door schier elk gymnasiast 
in Nederland is gebruikt. De eerste aflevering van dezen om
-vangrijken arbeid was verschenen in 1892. In het jaar 1902 
vinden wij weder ander werk van zijne hand, namelijk een op
stel dat betrekking heeft op de Tabuia van Ce bes, en spoedig 
gevolgd werd door eene gecommentarieerde uitgaaf 1) van dit 
eertijds vooral op scholen veel gelezen zedekundig geschrift. 
Doch hoezeer wij reden hebben tegelooven, dat Van Wageningen 
zich werkelijk tot den inhoud van dit werk aangetrokken heeft 
gevoeld, toch kunnen wij van wetenschappelijk standpunt deze 
publicatie niet anders beschouwen dan als een 1f"(qJep'Y()v: men 
kon zich ook na het verschijnen van deze editie afvragen, of 

1) Zooals menige in Nederland verschenen uitgaaf van antieke schrijvers 
is dit werk van Van Wageningen in het buitealand weinig bekend ge
worden. Hans von Arnim. in zijn artikel .. Kebes" in de ReaJ-Encyclop4die 

VBn Panly-Wissowa-Kroll, kent het niet, Christ.-Schmid. Geschichte der 

gr;echiscnen Litteratur, evenmin. Daarentegen vindt men de in het latijn 

geschreven opmerkingen van Van Wageningen "ad Ce/Jetîs Talmla"," uit 

het AJIm", Gratulatorium in h."flre", HertlJerdeni algemeen geciteerd. 
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de beloften die de schrijver van zijne jeugd af aan had opge
wekt, zouden worden· vervuld. 

Het volgende jaar bracht.de beslissing die voor zijne verdere 
ontwikkeling zegenrijk zou worden. Bij Koninklijk Besluit van 
21 Juli 1903 werd de negen-en-dertigjarige docent aan het.gym
nasium, die inmiddels (1902) conrector was geworden, benoemd 
tot hoogleeraar in de latijnsche taal- en letterkunde aan de 
Groningsche Universiteit, als opvolger van Dr. J. S. Speyer, 
die eene roepstem naar. Leiden gevolgd was. De benoeming had 
plaats gehad tegen den wil der letterkundige faculteit. die aan 
een geleerde van de richting van Speyer de voorkeur zou 
hebben gegeven - een bewijs, dat het somtijds goed kan zijn, 
zoo er van eene faculteitsvoordracht wordt afgeweken. Het door 
de Regeering in hem gestelde vertrouwen heeft Van Wageningen 
schitterend gerechtvaardigd. 

De rede, waarmede de nieuwbenoemde hoogleeraar zijn ambt 
aanvaardde, is opmerkelijk door de zelfkennis en de bescheiden
heiddie er spreekt uit de volzinnen .waarin hij zijn ~tandpunt 
ten aanzien van het wezen der klassieke philologie aangeeft (hij 
deed dit door woorden te citeeren van den Heer Sijmons), en 
aankondigt, hoe hij zijne taak denkt op te vatten. "Voor mij", 
zoo sprak hij, "die onderwijs heb te· geven in· de latijnsche taal 
en letterkunde, blijve eene zorgvuldige interpretatie der 
auteurs . ., hoofdzaak", en zich richtende tot de studenten: 
"de taak van een hoogleeraar is niet alleen een docens, maar 
ook een ducens te zijn. Vóór alles wensch ik U dat te onder
wijzen, wat ik voor Uwe opleiding en Uw toekomstigen werk
kring onmisbaar acht ... " Deze en dergelijke woorden zijn 
voor Van Wageningen karakteristiek. Want hoezeer. hij in den 
loop van zijn twintigjarig hoogleeraarschap zijne kennis heeft 
uitgebreid en zijn gezichtskring verruimd, toch kan men zeggen. 
dat zijn levensarbeid in eene veelzijdige interpretatie van latijn, 
sche schrijvers heeft bestaan, en dat hij als docent aan de 

Universiteit van begin tot einde gebleven is de~geboren paeda
goog die hij was. Hij behoorde niet tot hen., die er zich toe 
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beperken te zaaien in het vertrouwen, dat een gedeelte van 
het goede zaad in goeden grond te zijner tijd zal ontkiemen. Hij 
had van zijn ambt -in de eerste plaats eene maatscbappelijke op
vatting. Hij acbtte zicb verantwoordelijk voor de vorming van ben 
die zicb aan zijne zorgen toevertrouwden, en wier taak het zou 
zijn na bet verlaten der universiteit de jeugd te onderwijzen. Zijn 
onderwijs was opleiding, hoezeer bij de individualiteit van elk 
leerling eerbiedigde. Reeds uit zijne. dageliiksche gesprekken 
bleek, boezeer bij bij voortduring medeleefde met het gymna· 
siale onderwijs, en hij heeft dan ook gewild, dat op zijn graf. 
steen óók zou worden vermeld, dat bij leeraar aan het gym· 
nasium was geweest. Terecht hebben dan ook zijne leerlingen 
hem bij zijn leven en na zijn dood ten zeerste geprezen om 
zijne gaven als docent, zijne zachtmoedige en tevens krachtige 
leiding, zijne hartelijke en nooit verflauwende belangstelling in 
bun levenslot. Wellicht is het voor bem een voorrecht geweest 
zijn ambt te mogen bekleeden aan de kleinste van '8 rijks 
universiteiten, waar het beperkt aantal der leerlingen een voort· 
durend gadeslaan van elk scbaap der kudde, zooals bij het 
wenschte, ook mogelijk maakte. 

Als hoogleeraar heeft- V an Wageningen eene onafgebroken en 
zich· in stijgende lijn bewegende wetenschappelijke werkzaam· 
heid aan den dag gelegd. Taltijk zijn de bijdragen die hij in 
tijdschriften het licht deed zien, vooral in de vaderlandsche 
Mnemosyne, en sedert 1919 ook in den Neophilologus. Onder 
deze losse opstellen zij hier vermeld de in de Mnemosyne van 
bet jaar 1912 opgenomen verbandeling getiteld: Cerdo sive de 

nominibus propriis latinis appellalivorum loco adhibitis, waar· 
in een nutt.ig alphabetisch overzicht voorkomt van de latijnsche 
eigennamen die men als appellativa vindt gebezigd. Talrijk zijn 
ook zijne boekbeoordeelingen in het Museum. Doch het zou 
mij te ver voeren, zoo ik U hier opnieuw van de waarde en 
de rijke verscheidenheid van zijne kleinere opstellen wilde. 
overtuigen. Liever dan dit te doen zal ik er mij toe bepalen 
U zijne voornaamste werken te noemen, en over eeni-ge daar· 
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van enkele oogenblikken ai! te weiden. Ik bedoel zijn werk 
over het romeinsche tooneel, en, vooral, zijne uitgaven van 
latijnsche schrijvers. 

In zijne Scaenica Romana, verschenen in 1907, vinden wij 

bijeengebracht hetgeen over het tooneel en de tooneelspelers te 
Rome bekend is, vooral voor zoo ver het van nut kan zijn voor 
lezers van de blijspelen van Plautus en Terentius. Uitvoerig be
sproken wordt het gebruik van maskers op het tooneel; nage
gaan wordt, in welk tijdperk dit gebruik bij de Romeinen voor 
het eerst in zwang is gekomen. Ook worden de gebaren der 
tooneelspelers bestudeerd en uitgelegd. Deze geleerde studie 
ging gepaard met eene uitgaaf in steendruk van de penteeke
ningen van den codex Ambrosianus van Terentius. 

Reeds in het jaar daarop oogstte Van Wageningen graoteren 
roem met zijne zorgvuldige uitgaaf van Cicero's oratio pro 

Caelio, welke de nederlandsc.he philologie alle eer aandoet, en 
zijn naam als uitgever van klassieke teksten ook in het buiten
land vestigde. In beknopten vorm bevat dit werk nagenoeg alles 
wat voor de beoordeeling van den overgeleverden tekst en het 
rechte verstand van de redevoering dienstig is: eene nauw
keurige levens- en karakterschets van Caelius, eene ontleding 
der rede in hare bestanddeelen, de beschrijving en beoordeeling 
der voornaamste handschriften, eene uitvoerige adnotatio critica, 
een degelijke.n, en niet overladen commentaar. Evenwichtigheid 
en bezonnenheid zijn de eigenschappen, die ons in deze editie 
het meest treffen; deze zijn ook later het kenmerk gebleven 
van de verschillende door Van Wageningen ondernomen uit
gaven van schrijvers. Het moeilijkste gedeelte van de taak van 
den uitgever is in de Caeliana de constitutie van -den tekst, 
vooreerst, omdat het niet doenlijk schijnt te zijn een stemma 
van de handschriften op te maken, vervolgens omdat de over
geleverde tekst, ook volgens Van Wageningen. corrupt en gein
terpaleerdis. Het standpunt daarhij door hem als uitgever in
genomen was dat hetwelk de voorzichtigheid hem gebood: de 
overgeleverde tekst werd gehandhaafd, voor zoover deze hem. 

7* 



- 9 -

8 

vooral uit taalkundig en stilistisch oogpunt beschouwd, niet 
onverdedigbaar toescheen. Zijne behoedzame wijze van werken 
leidde hem tot een minder groot getal van afwijkingen van de 
overlevering dan zijne voorgangers, en verleende aan zijne 
editie een hoogen graad van bruikbaarhejd. Inmiddels is in 1914 
een egyptische papyrus uit de Vde eeuw na Chr. gepubliceerd, 
welke een vrij groot gedeelte der oratio pro Caelio bevat. 
Volgens mijne bescheiden meening is de waarde dezer vondst 
voor den tekst door de uitgevers te laag geschat en maakt zij 
eene nieuwe uitgaaf der Caeliana noodzakelijk. De toekomstige 
uitgever zal evenwel aan Van Wageningen's editie den grootsten 
steun hebben. 

In latere jaren heeft Van Wageningen ons nog eene studie 
over een werk van Cicero geschonken. Maar ditmaal verrichtte 
hij daarbij arbeid van geheel anderen aard. Hij deed namelijk 
eene poging om de Consolatio, die Cicero in het iaar 45 vóór 
Chr. na den dood van zijne eenige dochter geschreven heeft, 
uit de bewaard gebleven fragmenten te reconstrueeren. Cicero 
heeft zelf erkend, dat hij het boek van den academicus Krantor 
'!rEpt '!ril/BO/Jt; aan zijne eigen verhandeling ten grondslag heeft 
gelegd. Dit grieksche geschrift is verloren, maar Ps. Plutarchus 
heeft er in zijne Consolatio ad Apollom'um gebruik van ge
maakt. Voorts zijn er nog een aantal andere hulpmiddelen -
te veel om hier- te noemen - waarvan men zich voor de 
reconstructie van Cicero's Consolatio kan bedienen, zooals b.v. 
de schrijvers die na Cicero consolationes hebben geschreven 
en daarbij de zijne als model VOor oogen gehad hebben. Het 
spreekt welhaast vanzelf, dat de door Van Wageningen onder
nomen arbeid hem noopte totbestudeering van het geheele 
litteraire genre der troostrede bij de ouden, hetwelk zoo ver
breid is geweest, dat men er bij de antieke rhetoren bepaalde 
regels en voorschriften VOOr vindt. De uitkomsten van dit 
onderzoek vinden wij in de voordracht die Van Wageningen 
binnen deze wanden gehouden beeft, kort nadat hij, in 1911, 
tot lid onzer Akademie was benoemd. Zij was getiteld: Bi1tJrage 
8'" 
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tot de kennis der Consolatio Morlis bi; Grieken en Romeinen. 1) 

Men kan bet betreuren, dat dit voortreffelijke stuk afzonderlijk 
is verscbenen, instede van in bet boek de Ciceronis libro Con
solationis te zijn opgenomen: het is daarbij eene welhaast nood
zakelijke aanvulling. Het gevolg is geweest, dat, terwijl de door 

Van Wageningen bezorgde uitgaven van latijnscbe schrijvers 

snel bekend werden en bun weg vonden, de kritiek tegenover 
:Iit werk tot nu toe eene terugboudende houding heeft aange
aomen, die het vermoeden wettigt, dat het gedeeltelijk onbekend 
Qebleven is.t ) Juist in deze schrandere en stoutmoedige poging 
om den opzet en den inhoud van Cicero's Consolatio te recon

strueeren, hebben sommige eigenschappen van Van Wageningen's 
geleerden geest zicb op zijn schoonst ontplooid. Ook hier weder 
bereikte hij het gewenscbte resultaat door het onderzoek der griek
sche bronnen te paren aan de studie der latijnsche geschriften. 

De uitgaaf van de Satiren van Persius, die in 1911 bet licht 

zag, is weder een werk van anderen stempel. Hier kwam het 
voornamelijk aan op interpretatie. Hartman heeft··eens gezegd, 
dat naar zijne meening Persins voor een Romein van zijn tijd 
volstrekt niet moeilijk te begrijpen was. Dit oordeel willen wij 
beamen. Maar voor ons is Persius duister; zoo wij eerlijk willen 

zijn, moeten wij erkennen, dat wij zelfs eene vertaling van zijne 
gedichten niet kunnen volgen zonder uitleg. Van Wageningen 
heeft ons, Nederlanders, beide hulpmiddelen geschonken: eene 
overzetting in onze moedertaal, en een doorloopenden commen
.taar. Bovendien hehandelt. hij ineene uitvoerige inleiding den 
oorsprong van het romeinsche hekeldicht, Persius' voorgangers 

I) Zie de beoordeeling van Dr. Srakman, Museum, XXIV, 1917, blz. 
87 - 89. 

') Het had ,enoemd behooren te worden bij Christ-Schmid, Gesch. der 
griech. Lilt., 11" (1920), p. 385, .. en bij Pauly-Wissowa-Kroll, Encyclop. 

der klass. Philol., XI, 2 (1922), p. 1587 (von Amim). De verhandeling in 

de Verslagen en Mededeelingen onzer Akademie wordt niet vermeld in 

Löreher's bespreking van het geschrift In Ciceron;s lihro ConsoJationis ill 

B"rsian's Jahresber., 1924, Po 87-98. 
9* 



- 11 -

10 

en navolgers, zijne dichtmaat en zijne taal. Vooral het laatst
genoemde hoofdstuk, waarin de vulgaire bestanddeelen van de 
taal van Persius worden behandeld, is van groote waarde voor 
de kritiek en de juiste waardeering van Persius' gedichten. 

Van 1918 dagteekent eene uitgaaf van Seneca's Phaedra, 
eveneens met nederlandsche vertaling en commentaar. Deze is 
blijkens haar aard en het in de voorrede gezegde niet slechts 
voor studenten in de klassieke letteren en gymnasiasten, doch 
ook voor andere lezers bestemd. De voorrede bevat eene oor
spronkelijke beschouwing over het ontstaan van de mythe van 
Hippolytus en Phaedra. 

Groote vertrouwdheid met de philosophische werken van 
denzelfden schrijver spreekt uit de voordracht over Seneca's 
Leven en Moraal, die uit ongeveer denzelfden tijd dagteekent. 
In deze met gematigdheid en onpartijdigheid geschreven ver
handeling wordt zeer zeker ook de levensloop en het karakter 
van den romeinschen staatsman en wijsgeer op voortreffelijke 
wijze geschetst, maar bovenal gepoogd diens ethische bespie
gelingen en beginselen op hunne juiste waarde te schatten, door 
ze, aan den eenen kant, te vergelijken, aan den anderen, te 
contrasteeren met de overtuigingen der Christenen. Ondanks 
het laakbare in Seneca's gedrag als hoveling, is de betichting 
van huichelarij en schijnheiligheid ten zijnen aanzien af te 
wijzen. In de oudheid zelve wordt deze nimmer gehoord. Den 
man, die schreef dat de mensch zoo moet denken, alsof iemand 
in het diepst van zijn hart een blik ,.slaat, nihil deo ctusum est, 
wil Van Wageningen met den franschen schrijver Martha genoemd 
zien "un moraliste convaincu, timide et faible, si ron vent, mais 
plein d'ardeur pour Ie bien, auquel il doit être beaucoup par
donné, parce que les fautes de sa vie sont de celles qui méritent 
moins d'indignation que de pitié." En met zichtbaar welgevallen 
- zichtbaar althans voor wie hem kende - maakt hij melding 
van Seneca's opvatting der menschelijke natuur als die van een 
oorspronkelijk go e d wezen. "Van erfzonde", zoo schrijft hij',t.wil 
Seneca (in strijd met de Christelijke leer) niet weten. Indien de 
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menschen slecht zijn, is dat niet de schuld van de natuur, want 
alle zonden zijn met de natuur in strijd,.. Dwaling is het 
[aldus Senecaj, indien gij meent, dat de zonden met u geboren 
worden: zij komen later in u, worden in u gebracht. Zonder 
hartstochten, zonder vrees, zonder bijgeloof, zonder trouweloos
heid waart gij, toen gij geboren werdt; verlaat het leven even 

onschuldig, als gij het zijt ingetreden." 
Ik ben genaderd tot de bespreking van het groote werk, dat 

aan al het vorige de kroon heeft opgezet, Van Wageningen's 
Manilius. Hoewel dit niet in letterlijken zin het laatste is wat 
hij geschreven heeft, kan toch naar waarheid gezegd worden, 

dat de studie van Manilius hem gedurende de laatste twaalf 
jaar van zijn leven boven alles vervuld heeft. Achtereenvolgens 
zagen drie boekdeelen het licht: eene critische uitgaaf der 
Astronomz'ca, eene nederlandsche vertaling, en een uitvoerige 
latijnsche commentaar. 

De uitgaaf, die voor wie heden ten dage Manilius wil lezen 
onmisbaar is, ontleent hare beteekenis in de eerste plaats aan 
de volledige origineele collaties der handschriften waarop de 
tekst berust. Dit zijn er eigenlijk slechts twee, namelijk een 
codex te Madrid, die in photographie, en een codex te Leipzig, 

die in originali geheel door Van Wageningen zijn bestudeerd. 

Een derde handschrift, dat zich in de bibliotheek te Brussel 
bevindt, en waarvoor de uitgever zich van eene collatie van 
Panl Thomas kon bedienen, is volgens Tielscher en Van Wage
ningen een afschrift van den· codex te Leipzig en derhalve voor 
ons. nagenoeg van geen waarde. Niettemin zijn de lezingen van 

dit handschrift mede in den apparatus criticus opgenomen, omdat 
over de vraag, of deze van eenig gewicht zijn, geen eenstem~ 
migheid tusschen de kenners van Manilius bestaat. Het staat 
dus bij dezen schrijver zoo, dat de recensio zich als hoogste 
doel de reconstructie van dèn' codex archetypusvan den Matri

tensis en den Lipsiensis kan stellen. "Daar evenwel deze arc he
typus", ik citeer hier VanWageningen's eigen oordeel, "een vrij 
corrupten tekst gaf. kunnen wij in vele gevallen tot de oor-

11· 
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spronkelijke woorden van Manilius niet doordringen dan met 
behulp van het vernuft van Scaliger, Bentley en anderen." Met 
andere woorden. met eene nauwkeurige recensio van den tekst 
van Manilius is nog slechts een klein gedeelte van den noodigen 
arbeid gedaan: elke wetenschappelijke, elke iets beteekenende 
uitgaaf van dezen dichter is doorloopend een werk van tekst
critiek en tekstemendatie. Van Wageningen heeft dit hachelijk 
werk verricht met groote bezadigdheid en behoedzaamheid, en 
ook· zelf op verscheiden plaatsen gepoogd den overgeleverden 
tekst per coniecturam te emendeeren. Hij heeft aldus eene zeer 
betrouwbare en leesbare uitgaaf tot stand gebracht; indien er 
ook na zijn ingrijpen vele duistere plaatsen overblijven, zoo ligt 
dit ten deele aan de moeilijkheid van de door Manilius behan
delde stof, maar vooral aan de gebrekkigheid van de overleve
ring. Bij de beoordeeling van het werk is het overigens goed, 
rekening te houden met de omstandigheid, dat de apparatus 
criticus dien Van Wageningen oorspronkelijk had gemaakt, op 
uitdrukkelijk verlangen van de firma Teubner is besnoeid: er 
staat nu tegen zijne gewoonte (zie zijne Caeliana) geen enkele 
voorgestelde tekstverbetering meer in vermeld, behalve die 
welke, door hem als zeker beschouwd, ook in den tekst zelf 
zijn opgenomen. Aan het eind van de editie vindt men zeer 
goede indices, o. a. een index grammaticus, een index metricus 
et prosodiacus, een index van parallelplaatsen. 

De bedoeling van de nederlandsche vertaling is de beteekenis 
van den latijnsehen tekst nauwkeurig vast te stellen en zoo
doende den commentaar te ontlasten. Wij bezitten geen over· 
vloed van moderne, doorwerkte en betrouwbare overzettingen 
in onze taal van antieke dichtwerken, en hebben reeds daarom 
den maker dankbaar te zijn. Maar te grooter is in dit bijzondere 
geval onze erkentelijkheid, omdat zeer vele gedeelten van Manilius 
zonder vertaling niet leesbaar zijn voor wie niet in de ver
borgenheden der sterrewichelarij is ingewijd. Moge het door 
Van Wageningen gegeven voorbeeld om moeilijke latijnsche 
teksten in hun geheel zoo getrouw mogelijk te vertalen,bij .ons 
12* 
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navolging vinden: de klassieke philologie zal daardoor op den 
duur wellicht meer gebaat worden dan door eene meer spora
dische interpretatie. 

De commentaar ten slotte, die in de Verhandelingen onzer 
Akademie gedrukt is in het jaar 1921. is een werk geweest van 
langeren adem, en ook van grooteren omvang. Bij alle soberheid 

en beknoptheid in den vorm streefde Van Wageningen principieel 
steeds naar alzijdige interpretatie - en deze brengt bij ManiliQs 
hare eigenaardige moeilijkheden mede. Het is onmogelijk een 
gedicht over sterrewichelarij te begrijpen en te verklaren zonder 
zich vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de sterrewichelarij 

zelve, en dit vereischt niet alleen kennis van de omvangrijkè 
antieke litteratuur over dit onderwerp, maar tevens een indringen 
in den geest en de schuilhoeken van dit overoude, en nog altijd 
voortlevende wangeloof. De daarvoor onmisbare kennis van 
wis- en sterrekunde moge betrekkelijk eenvoudig zijn; voor een 
klassiek philoloog is zij niettemin niet zonder eenige inspanning 
te verwerven en in stand' te houden. Buitendien is noodig ver
trouwdheid met de geschiedenis der wiskunde en der exacte 
natuurwetenschap in de oudheid, ten einde niet in de fout te 
vervallen van bij de antieke astrologen andere begrippen en 

voorstellingen te veronderstellen dan die elk hunner in zijn 
eigen tijd bezat. Van Wageningen heeft den te verrichten voor
bereiden den arbeid niet licht geschat en de moeilijkheden door 
vlijtige en geduldige studie overwonnen. Op die wijze heeft hij 
in zijn commentaar een' werk kunnen scheppen van blijvende 

waarde. 
Wij mogen ons hier zeker afvragen hoe het komt, dat de 

Asfronomica van Manilius juist in onzen tijd weder zoozeer de 
aandacht der philologen trekken. Het schijnt geen toeval, dat 
Manilius te gelijker tijd in Duitschland door Breiter, in Engeland 
door Housman en Garrod, in Nederland door Van Wageningen 

is gelezen en ~eïnterpreteerd met een ijver als nooit te voren. 
Deze vraag hangt samen met de vraag van wijdere strekking, 
hoe het komt dat alle antieke astrologische geschriften, uitge-
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geven of nog onuitgegeven, in den tegenwoordigen tijd zooveel 
belangstelling opwekken. Het kan niet de moeilijkheid van het 
onderwerp zijn die de geleerden tot onderzoek prikkelt. Neen, 
de ware oorzaak ligt dieper. Het veldwinnend besef van den 
samenhang tusschen westersche en oostersche beschaving brengt 
ons er toe om aan de van oorsprong chaldeeuwsche astrologie 
de noodige aandacht te wijden. Toch betwijfel ik, of dit voor 
V. an Wageningen uitsluitend of zelfs in de eerste plaats de 
beweegreden geweest is die hem noopte zooveel tijd en arbeid 
aan Manilius te besteden. De stelling, dat het doel der klassieke 
philologie is de objectieve reconstructie der oudheid, als geheel, 

en ook in haar geheel, in al haar uitingen, is door Van Wageningen 
noch in zijne inaugureele oratie, noch ergens anders ooit verkondigd. 
Veeleer heeft hij een woord tot het zijne gemaakt, volgens hetwelk 
de klassieke philologie de wetenschap is, "die ons de ouden leert 
verstaan als onze gewichtigste geestelijke voorouders, wier min

achting op den duur zoude moeten leiden tot geestelijke ver
arming" I). Zouden wij aan de astrologen eene plaats willen 
inruimen onder onze geestelijke voorouders? 

Het is anderzijds voorzeker ook niet belangstelling in de astro
logie om haar zelfs wil, waaruit men Van Wageningen' s voorliefde 

voor Manilius kan verklaren. In zijne rectorale rede, die getiteld 
was: Astrologie en haar invloed op de romeinsche literatuur, 
zou men te vergeefs zoeken naar eenig woord van sympathie 
of bewondering voor de sterrewichelarij. Wij hebben geen aan
leiding om aan te nemen, dat hij dezen zoo onpartijdig door 
hem geschetsten "cultuurhistorischen factor" in zijn hart .anders 
heeft beoordeeld dan Bouché-Leclercq, of dan (Letronne, die met 
een gestreng, maar waar woord de astrologie heeft genoemd 
"u ne des faiblesses qui ont Ie plus déshonoré Ie genre humain." 
Het geheel willekeurig bedachte stelsel volgens hetwelk de mensch 
in staat zou zijn zijn lot uit de sterren af te lezen, heeft inderdaad 

1) Handeling#n van het derde nederlandsche Phi/,/olen-Congres, 1902. p.3 
(Sijmon.). 
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ten allen tijde slechts een verderfelijken invloed kunnen hebben. 
En toch, ook deze stelling heeft haar keerzijde. Het geloof in 
de astrologie veronderstelt de overtuiging, dat het lot van den 
mensch niet door een blind toeval wordt bepaald, maar dat 
het, evenals alles in de natuur, wordt beheerscht en gedetermi
neerd door de kracht Gods. Vandaar dat men onder de astro
logen zoovele godsdienstige naturen 1ilantreft; vandaar ook, dat 
de Stoa de astrologen niet afgewezen, maar getracht heeft hun 
denken van haren geest te vervullen. De stoïcijn Manilius is het 
sterkste voorbeeld van de wederzijdsche doordringing dezer 
beide gedachtenspheren. "Het meest treft ons in dezen astro
loog.dichter," schrijft Van Wageningen terecht, "zijn onwrikbaar 
geloof in den deus qui non mutatur in aevo, in den mensch, 
exemplum dez" z'n imagine parva, en in bet goddelijk bestuur 
van het heelal, zich in de sterren openbarende." Bij Manilius 
ontroeren ons dezelfde klanken en dezelfde geestesspanning 

die ons verrassen in de hymne op Zeus van Kleantbes, en die 
zelfs de Phaenomena van Aratus ondanks de dorheid van den 
inhoud tot een dichtwerk stempelen van onmiskenbare waarde, 
Hier hebben wii het bewijs - zoo er nog bewijs noodig was -
dat, naast den vorm, niet het onderwerp een gedicht tot een 

kunstwerk maakt, maar het bezield zijn door het onderwerp. 
Reeds in het prooemium der Astronom,'ca verheft de dichter 
zijne toehoorders tot hoogere spheren, waar hij aldus spreekt: 

"Carmine divinas artes et conscia fati 
satJera, diversos hominum van'an/ia casus, 
caeZestis rationis opus, dedueere mundo 
aggredior .Pn'musque novis Helicona movere 
cantibus el viridi nutantis vertiee silvas 
hospita sacra ferens nulli memorata priorum, 
hunc miht" tu, Caesar, patriae princejJsque paterque, 
qui regis aUKUSUs parentem legibus orbem 
concessumque patn' mundum deus ipse merens, 
das animum viresque facis ad tanta canenda. 
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iam propiusque favet mundus scrutantibus ipsum 
et cupit aetherios per carmina pandere census. 
hoc sub pace vaeat tantum; iuvat ire per ipsum 
Mra et immenso spatiantem vivere caelo 
signaque et adversos stellarum noseerl! cursus. 
quod solum novisse parum est. impensius ipsa 
scire iUf/at magni penitus praeeordia mundi, 
quaque regat generetque suis animalia signis, 
eernere ei in numerum Phoebo modulante referre. 
bina mihi positis luceni altaria fiammis, 
ad duo templa precor dupliC'i eireumdatus aestu 
carminis et rerum; eerla cum lege eanentem 
mundus et immenso vatem eireumstrepit orbe 
vi"que soluia suis inmittit verba figuris." 

"De goddelijke wetenschap der lotbewuste sterren, zooals zij 

door haar bestier der menschen levensloop uiteen doen gaan -
werk> der hemelsche rede - waag ik in schoone dichtmaat te 
bezingen : het eerst zal ik door de nieuwheid dezer zangen den 
Helicon roeren en de op zijne groene kruin wuivende wouden, 
als priester van uitheemsche geheimenissen, door geen vóór mij 

vermeld. Den moed daartoe geeft Gij mij, Caesar, vorst en vader 
des vaderlands, die de aarde, gehoorzaam aan Uwe verheven 
wetten, regeert, en den Uwen Vader geschonken hemel, zelf ook 
god, verdient; Gij verleent mij kracht om zooveel groots te 
bezingen. Zie! reeds begunstigt de hemel van meer nabij wie 
hem doorvorscht, en begeert hij de schatten in den aethe.r dOOf 

het lied geopenbaard te zien. Dit is in vredestijd alleen vergund: 
nu lust het mij het luchtruim zelf te doorklieven, aan de onge
meten hemeltransen rondwarende te leven, de sterrebeelden en 
de tegengestelde banen der dwaalstarren te kennen. Doch deze 
kennis is alleen nog weinig. Meer lust het mij totzeIfs het 

diepst van 's hemels ingewand te peilen, te ontwaren, hoe hij 
al wat leeft door zijne teekenen bestiert en in bet leven roept, 
en dit alles bij Apollo's spel in dicht te brengen. Twee altaren 
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lich~en van 't vuur door mij ontstoken, bij twee tempels bid ik, 
omgeven door de tweevoudige harning van dichtkunst en weten
schap: terwijl ik naar vaste maat mijn lied zing, omruischt mij 
de hemel met zijn onmetelijk gewelf, en laat ternauwernood 
mijne verzwakte woorden zijne sterrebeelden genaken". 

Zelfs de tot den keizer gerichte woorden worden door den 
godsdienstigen en wijsgeerigen grondtoon van het gedicht geadeld: 
indien volgens den stoïcijn elke menschenziel een vonk is van 
de goddelijke rede, hoeveel te meer mag men dan in den recht· 
vaardigen heerscher eene klaarblijkelijke uitstraling zien van de 

godheid. Dit enthusiàstisch godsgeloof bevrucht de verbeelding 
van Manilius en maakt hem, ondanks de lange in verzen ge
brachte astronomische berekeningen (die hij misschien zelf slechts 
ten deele begreep) tot een dichter. Door dezen philosophisch. 
religieus en zuurdesem heeft Van Wageningen zich tot Manilius 

aangetrokken gev:oeld. Wij .mogen dit zonder schroom beweren, 
hoewel hijzelf het nergens uitdrukkelijk gezegd heeft. 

Voorzeker heeft Van Wageningen, gelijk ieder onzer, veel werk 
verricht, dat zijne hand toevallig vond om te doen. Maar de 
keuze der schrijvers met wie hij zich voornamelijk bezig heeft 

gehouden, is hem niet van buiten af opgelegd. Van de Tabula 

van Cebes af, in welke de stoicijnsche leer met de crnische en 
met nog andere elementen vermengd is, loopt over deConsolatio 
van Cicero, en vooral over Persius en Seneca, beide stoicijnen 
der electische, mildere richting, eene duidelijke lijn naar Manilius. 

Van Wageningen heeft zich in de keus zijner onderwerpen laten 
leiden door de voorkeur van zijn hart. Ook deze geest heeft, 
gelijk zoovele gevoelige naturen, in de oudheid den geest gezocht 
en gevonden aan wien hij verwant was. 

Vooral Van Wageningen's leerlingen die hem persoonlijk goed 
kenden hebben kunnen opmerken, hoezeer zijne geheele per

soonlijkheid berustte op ethischen grondslag. De eenvoud van 
zijn onbevooroordeeld philologisch denken had zijn grond in de 
louterheid van zijn karakter en zijne waarheidsliefde. De wel-
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willende onpartijdigheid waarmede hij het werk van anderen 
• 

beoordeelde en gebruikte, de ,voorkomende en waardeerende 
houding die hij aannam tegenover verwante wetenschappen of 
andere takken der door hem zelf beoefende wetenschap, ont
sprongen uit zijn gevoel voor rechtvaardigheid en gelijkheid, en 
uit zijne menschenliefde die hem drong in allen en in alles het 
goede te zien en aan het goede te gelooven. Zijne vurige be
langstelling in de vorderingen en in de loopbaan zijner leerlingen, 
en zijne voortvarendheid in het openbaar make.n van de uit
komsten van zijn werk hingen samen met zijne moedige over
tuiging, dat ieder mensch persoonlijk eene maatschappelijke 
roeping heeft te aanvaarden en te vervullen. Zoo staat hij voor 
onze oogen, wanneer wij aan hem denken, zoo vinden wij hem 
ook terug in zijn werk, wanneer wij onszelf de moeite geven 
hem daarin te zoeken. 

Vroeger dan had mogen worden verwacht is zijn levensdraad 
afgesneden. Zijne gezondheid was reeds lang ondermijnd, maar 
zijne werkkracht bleef onverminderd. Nog in het laatste jaar van 
zijn leven heeft hij eene uitgaaf van Minucius Felix voltooid, 
die voor zijn vroeger werk niet onderdoet. Den 16 den October 
1923 overleed hij aan de gevolgen eener ziekte. die in zeer 
korten tijd een einde maakte aan zijn leven. Gelukkig in zijne 
loopbaan en zijn arbeid, gelukkig in zijn echt en in zijne kinderen. 
heeft hij óok het voorrecht gehad van een kort afscheid uit het 
leven en een zacht insluimeren. 

lS* 

Opacescit. 
obnubescit 

mundus vaga nebuia ; 
temp la caerula caelorum 
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Omnes fiores 
decolores 

lucem soUs somnt'ant; 
morti noc/is occumbentes, 

aequa menie dormienies 
diem novum praestolant. 

Dum labascens 
veteraseens 

homo mortem proximat. 
regna furva t'nferorum 

iam oblitus, futurorum 

solum lucem somniat. 

(VAN DER VUET)-

Zijne asch rust in zijne geboorteplaats, een teeken van zijne 
gehechtheid aan het oord, waar hem eene gelukkige jeugd was 
beschoren geweest, 
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