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JAN WOLTJER. 

M. H. 

Het zij mij vergund deze mijne eerbiedige hulde aan de nage
dachten is van den edelen W OLTJER aan te heffen met eenige weinige 
woorden van een ander, woorden ontleend aan het in memoriam 
dat Prof. GROSBEIDE, eerst als gymnasiast en student zijn leerling, ten 
slotte als hoogleeraar zijn ambtgenoot, deed plaatsen in het orgaan 
van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit (l Sept. 1911): 

"Hij was een man uit één stuk, die zich zeker pas geleiqelijk 
gaf, maar ook van zoo rijken geest, dat men hem eerst langzamer
hand ten volle kon gaall waardeeren. Zeker een man, die zijn 
gebr-eken had, zijn gebreken die hij zelf erkende; zijn voorliefde 
ook, I1l88r een voorliefde, die toch zelden misplaatst bleek. 

Een man uit één stuk, en daarom een man die niet tegenviel. 
Eerlijk en recht door zee in. alles. Eerlijk en wars van alle knoeien, ' 
en dat in de wetenschap, zoo wel als in d~ praktijk van het leven. 

Voeg daar nu bij, dat W OLT.TER behoorde tot die mannen, die 
als bij intuitie voelen, wat het Gereformeerde beginsel eischt, dat 
gezegd of gedaan zal worden .... Voor heel zijn denken .... had 
metterdaad Gods Woord beteekenis gekregen en als van zelf zag 
hij de zaken in het licht van Gods openbaring." 

Zoo hebben velen, ook die niet tot 'zijn intiemen hing behoor
deb, W OI,TJER gekend: als man uit één stuk. En allen, die 't een 
en ander hebben gelezen van wat hij. in dien innemen kring ge-' 
sproken en daarna in het licht gegeven "eeft, hebben> de waarheid 
ervaren van dat getuigenis: "als van zelf zag hij de zaken in het 
licht van GQds openbaring." 

Hij dwong eerbied af en was streng. Was hij onverdraagzaam 
en . hard r . Over dieeel'Ste, moeilijke vraag aanstonds een enkel woord. 
De tweede ~b.n ik wel aanstonds beslltwoordèn. 

Ja zeker, hij was in zijn. geschriften wel eens sehérpen bi~r. 

. . 

'"0Aklw~iÎAYifli"b;!'lt$:,;if;Jxéli;;')"$~~~i;;~),!i,;~~);,;f; .• ' ,'" ,I.>. , •.••• " .", 
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Maar waar en wanneer? Allereerst zoo vaak hij dacht aan de be
droevend-kluchtige aanmatiging, gelegen in de kwiijiJicatie van "het 
denkend:. deel der natie." En ten tweede, zoo ~88k hij kwam te 
staan voor de verbijsterende, maar nog steeds voor zoo velen als 
een van zelf sprekende waarheid geldende, bewering dat onderwijs 
{en daarmede natuurlijk ook opvoeding), die fijnste en teederste 
verrichting van het warm gevoelend menschenhart, het voorwerp 
van voortdurende zorg zou zijn van den Staat, die wreede fictie, 
die gevoellooze abstractie. 

En een enkele maal ook wel hij bizondere gelegenheden, als: 
wanneer een woordvoerder der officieel.e wetenschap, wel geenszins 
moedwillig, maar toch met zeer laa.kbafe lichtvaardigheid een bekend, 
maar door hem slecht gelezen, bijbelwoord had misbruikt om met 
de oudste getuigen des Christendoms den spot te drijven, of wan- ~ 
neer een ander Calvijn had aangeduid met het schimpend "zoo 
iemand." . 

Maar overigens, nooit heb ik W omJER. een hard woord hooren 
spreken over anderen, allerminst over wie hier allereerst behooren 
ter sprake te komen, zijn vàkgenooten. Zulk een .. woord zooals in 
"wejenschappelijke" kringen zoo vaak wordt vernomen: een woord 
gelijk aan een steek met een vergiftigd wapen tOegebracht. En 
allerminst kan ik mij WOLTJER denken zich verlusti~nd in het leed 
van anderen. "Komt zoo iets dan voor in de geleerde wereld?" 
hoor ik vragen. Zeker niet vaak, maar toch te vaak. Let maar eens 
op hoe somwijlen deze of gene zich als op een heldendaad beroemt 
op een door hem gedane "eenvoudige" vraag, die de candida~t 
niet heeft weten te betfutwoorden en gij hebt een voorstelling. wat 
een folterplaats wel eens een profe~orale studeerkamer wezen kan, 
waar het geldt een weerlooze, die zich op genade of ongenade 
heeft 'overgegeven, af te makeil. Nu, zulke gevallen mogen nog zoo 
zeldzaam ziin, ze moesten nooit ofte nimmer ook maar_nen voor
komen, want zij vèrijdelen alle eerlijk streven der goedgezinden, zij 
maken het, naar. men zegt' onverD?-ijdelijk, kwaad der examens tot 

. een gruwel. Stel u voor: WOLTJER zich verlustigend in de pijnen 
en smarten van een armen bloed, die er .~ net eventjes met 
groote moeit.e zijn minimum heeft kunnen inkrijgen ! .. ~(lvermaak" 
is geen Hollandsch woora, ook geen Hollandsch begrip. oo.W OJ,TJER 

was ,een stoere Groninger, van ouder tot ouder een . echte oprechte 
vaderlander. .. . ." 

Ziet hier devoQrDaamste data vanzijnle-ven.Reedsdle kunnen 
u heel watzeggenómtrent~l1 persoon •. zijnervê,rlngeh,zijnwerk, 
zijn u milieu" , zooals men 'dJJ.t. gelieft ·~D06men.: 

.. 
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JAN WOLTJER, tweede zoon van ROBERT KARSIENS WOLTJER en 
ANNECHIEN JANS LUSTHOF, geboren 1 .Febr. 1849 te Groningen, 
kweekeling aan de Christelijke scholen aldaar, examen als hulp
onderwijzer en voor de :Fransche taal 1867,'examen Wiskunde 1868, 
examen Hoogduitsche taal 186.9, examen M. O. Hoogduitsch 1870, 
admissie examen aan de Gl'Oningsche Academie en groot Mathesis 
1872, candidaatsexamen in de letteren 1875, doctoraal 1876, docent 
aán 't Gymnasium en de Hoogere Burgerschool te Leiden, docent 
in -de klassieke talen aan 't Gymnasium te Groningen van 1 Sep
tember 1877 tot 1 Aug. 19S1, gepromoveerd 20 October 1877, 
Hoogleeraar in de klassieke talen aan de Vrije U niyersiteit op Gere
formeerden grondslag te Amsterdam, sedert 1 Aug . .1881 (in
augureele oratie 8 October). 

Gehuwd den 28en September 1877 met MARCHIEN JANSSeNIUS, 
jongste dochter van FREDERIK HENDRIK JANssoNIUS en HILLEGONDA 
HESTHER DOORENBOSCH. Haar oom was de welbekende predikant 
en dichter R. BENNINK JANSSONIUS. Uit dit huwelijk zijn ge-
boren: . 

RoBERT HERMAN geboren te Groningen 19 Juli 1878. 
HU.T.EGONDA HESTHER geb. te Groningen 28 Februari 1880. 
ANNA Jv'"RINA ROBERTA geh. te Amsterdam 8 April 1882, over-

leden aldaar 20 Dec. 1889. . 
rrrrIA Hn.LEGONDA geb. te Amsterdam 21 Jan. 1884, overleden 

aldaar 2 Mei 1889. 
MARGO JOHANNA geb. te Amsterdam 14 Jan. 1886, overleden 

aldaar 14 April van 't zelfde jaar. . 
HERMAN ROBERT geb. te Amsterdam 16 Febr. 1887. 
FREDERIK HENDRIK geb. te Amsterdam 23 Jan. 1889, overleden 

7 Dec. 1902. 
JAN WOLTJER geb. te Amsterdam 3 Aug. 189]. 
Aoht kinderen dus, waarvan 4 ontslapen op jeL~gdigen leeftijd. 

Van de overblijvenden is de ()udste zoon sedert 1904 Hoogleeraar 
aan de Vrije Universiteit in de Grieksche taal en letterkunde, de 
tweede Dr. in de Wis- en Natuurkunde en Conservator aan het 
Natuurkundig Laboratorium der R. U. te Leiden, de derde docto
randus in de astronomie en observator aan de sterrenwacht te 
Leiden, de eenige dochter gehuwd met Dr. J. G. UBBINK, predi
kant der Gereformeerde kerk van Monnikendam. 

W-eleen zwaarbeproefd maar ook' rijkgezegend familieleven,een 
van oudsher reohtzinnig Ghristelijke afstamming, een eerbiedwek
kende werkmamheid op 't gebied der. studie, om nog te zwijgen 
van het veel inspanning eischend lidmaatschap van de Ie Kamer 
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der Staten-Generaal en- vaD de velerlei tijdroovende bemoeiingen op 
't gebied der onderwijswetgeving. 

Gaan wij nu dat leven naal' zijn geestelijken inhoud beschouwen, 
dan handelen wij eerst over den Calvinist W OLTJER: de geleerde, 
de Latinist bovenal, is daarvan integreerend deel en natuurlijk uit

. vloeisel. 
Nu is 't mij bij mijn voorbereiding voor dit belangrijk, ook voor 

mij persoonlijk zoo hoogst belangrijk werkduide1ijk gebleken dat 
het ten eenenmale ondoenlijk en ondoelmatig is rekening te houden 
met de chronologie. Ik begin du~ met zijn rede "De wetenschap 
van den Logos" uitgesproken in 1891 bij de overdracht van het 
Rectoraat der Vrije Universiteit", die van alle door W OLTJER uit
gesproken redevoeringen misschien wel den meesten indruk heeft 
gemnltkt, ook iu wijderen kring. 

Het zij mij vergund althans te trachten van den inhoud van dit 
merkwaardig stuk in den korten tijd, die lllij ter beschikking staat, 
U eenig denkbeeld te geven: 

De logos, waarvan de philologie de wetenschap is, is geenszins 
een deel der ziel, maar de ziel zelf als redelijk willend w.eren. In 
den logos van den mensch (vóór den val) spiegelde ziéh zuiver af 
de (goddelijke) LogOR, het Woord, dat in den beginne was bij God, 
door hetwelk alle dingen gemaakt zijn. De (menschelijke, maar on
verdorven) logosaUeen kent den (goddelijken) Logos. 

Voor eenvoudigen wordt deze werkzaamheid van den (onverdorven, 
mellschelijken) logos geestig geteekend in het voorbeeld van Adam 
vóór den val, die aan <Ie dieren hun juisten naam gaf. 

"Doch nu is het beeld. Gods verloren, hoewel niet vernietigd. 
Let hier (p. 88) op de schoone vergelijking met een schilderij, door 
schendige hand besmeerd met een stof, die niet alleen de oorspron
kelijke kleuren .. bedekt, maar ze doordringt, zoodat nog slechts even 
deóorspronkelijke glans van het kunstwerk er doorheen schijnt. De 
band met den Schepper is verbroken, maar Gods genade draagt nog 
zijn maaksel. Of, om met Augustinus te spreken: .,Gij (0 God) 
wekt ons op om U met vreugde te prijzen, omdat Gij ons tot U 
geschapen hebt en ons ha.rt onrustig is, tot het rust -'vindt in U!' 

De meest treffende en voor de geheele rrienswijze des s~kers 
duidelijkst getuigende passage schijnt mij wel deze te zijn: 

p. 41 - "dit is bet wat zij (de geloovigen) door het geloof 
verstaan: het begin of den oorsprong en het einde of het doel van 
al wat is: zij kennen den eeuwigen Logos, aan wien alte~t 
gegeven is in hemel eh op aa.rde.Endit is ho VOOfJ.'OOht, datsij 
van alles wat zij wetend8ll laawte_ grondkennetl~ dat zijinaUe 
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kennis, in elke nieuwe ontdekking, dat zij in de geestelijke en in 
de stoffelijke wereld en hare verschijnselen de heerlijkheid herken· 
nen . en aanbidden van Hem, uit wien, door wien en tot wien 
alles is. 

En kennen zij dan hier slechts ten deele en zien zij slechts het 
afschijnsel der heerlijkheid Gods, zood at de raadselen voor hen niet 
zijn opgelost, wat nood? Zij weten het, niet dat eenmaal lang na 
hen een onbekend geslacht dieper zal zijn doorgedrougen iD' de 
raadselen van dit aardsche leven, maar dat zij zelve eenmaal zullen 
zien van aangezicht tot aangezicht en dan hunnen God zullen kennen, 
gelijk zij zelve nU door Hem gekend zijn." 

'l'en slotte maak ik U opmerkzaam op dit voortreffeliJk beeld, 
waarmede de verhouding van den geloovige tot de kundigheden 
der ongeloovigen zoo uitnemend wordt geschetst:· , 

"Salomo zegt tot Hiram den koning van 'l'yrus: Gij weet dat 
onder ons niemand is, die weet te bouwen gelijk dt Sidoni~rs, Zoo 
zend mij nu een en wijzen man, want het buis dat ik zal bouwen 
zal groot en wonderlijk zijn." 

Het ligt niet op mijnen weg, en zeker doet het dat nu niet, het 
verschil tusschen Roomschen eu Protestanten omtrent bet godsbeeld (bij 
de eersten donum 8uperadditu1ll, bij de tweeden infu8um) dogmatisch 
na te gaan, noch ook de hier behandelde .leer der algemeene gratie 
te bepleiten of te bestrijden. Ook aan de vragen, die bij mij zelven 
na het lezen dezer rede opkwamen, wil ik geen te groote waarde 
hechten. Ze zouden luiden: mag alleen de gewoonlijk zoo genoemde 
pbilologie in dien door W OLTJER bedoelden zin philologie beeten of 
is iedere ware, niet enkel experimenteele en klassificeerende, weten
sohap eell. zij 't ook zwakke, poging om den mellsch nader tot God 
te brengen? En: is zulk een wetenschap zaak des verstands en niet 
des narten ? Dit is mij ge~oegdat wij hier te doen bebben met 
een hooge opvattin~ der wetenschap, zóó hoog dat 't mij overbodig 
toeschijnt er kritiek op uit te oefenen, ja zelfs haar (gelijk ik wel 
moést doen) in excerpt weer te geven. Want hoog is die opvatting, 
vérre verheven boven lichtvaardigbeden als ik boven noèmde, verre 
ook boven de, ook door WOLTJER gewraakte, door mij zelfs god de
loos geachte voorstelling van Boeckh van de "wedergeboorte van 
het Christendom, do~r vel'binding met en oplossing, in het zuiver, 
menschelg'ke."'Hoog ook in haar voorkeur. Wij begti.jpen ten volle 
datWoLTJ'BR zich meer aangetrokken gevoelde tot onderzoekingen 
omtrent zakenbehoorendetothet zieleleven der Grieken en Homei· 
nen dan oot beschrijvingen van uite~lijkheden,alsook -. hoewel hij 
daarvlUJ, hier ni6~ gewaagt - dat hij zich, waar dat maar eenigszius 
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mogelijk was, afwendde van al wat vooral in de Grieksche litera
tuur lascief, zede kwetsend, vaak walgelijk is. 

En de slotsom waartoe Wor.TJBRS dogmatische beschouwingen lei
den, de practische toepassing (als ik het zoo noemen mag) er van: 
"ootmoed betaamt ons, want wij. zijn van gisteren en weten niet. 
Niet in onzen logos is de bron der waarheid, maar in dien eeuwigen 
Logos, het licht dat nu schijnt in de duisternis, dien wij eenmaal 
zulIen aanschouwen gelijk Hij is, in al Zijne heerlijkJleid" , zou ik 
die niet van ganscher harte aanvaarden? Van wien is dat slot eener 
andere rectorale overdrachtsrede : . 

"Doch er is iets .hoogers dan wetenschappelijke zin, zachtmoe
digheid, . zedelijke reinheid. En nu juist dat allerhoogste - ziet, er 
is een tijd geweest dat men aan de Hooge School daarvan zóó 
weinig werk maakte, oat schijn-geleerden meendèn niet beter te 
kunnen doen dan er den spot mee drijven of voor het minst het 
hooghaI;tig voorbij gaan. Dat was in den tijd toen men zoo heerlijk 
kon declameeren over "de wetenschap" met ik weet niet hoeveel 
pond gewicht op het lidwoord en een eigenaardigen draai in de 
beginletter van het zelfstandig naamwoord. Die menschen waren 
klein in' hun verwatenheid. Wil ik er eens iets groots, iets zeer 
groots, tegenover stellen? Ik ken in de heele geschiedenis niets ver
heveners of aangrijpenders dan het verhaal van het "Coll<\que de 
P · " Olssy. ' 

In een schitterenden kring zat het hof van Catharina de Medicis 
en haar jeugdigen zoon Karel IX geschaard en nevens hen namen 
plaats de hoogste vertegenwoordigers van den heerschendengodsdienst; 
in 't midden van dien kring werden 12 Hugenootsche predikanten 
toegelaten, zij mochten ûch daar staande verdedigen. En toen hun 
het woord gegeven was, wat denkt gij dat zij toen deden? Een 
geleerd theologisch betoog houden ten bewijze dat zij in 't~bezit 
der waarheid waren? Neen, op 't voorbeeld van hun voorganger' 
Theodorus Beza knielden allen neder en uit Beza's mond klonken 
de onsterfelijke woorden: "Heere God, eeuwige en almachtige Vader, 
wij erkennen en belijden oprechtelijk voor .Uwe 'heilige Majestèit 
dat wij arme zondaars zijn." 

Niet~ verhevener of aangrijpender in de heele historie. Ik kan er 
slechts ééne bladzijde nevens leggen, een plaats van Plutarehus. 
Achtbare wijsgeeren redeneeren daar over de .betèekenÏs vaneen 
zeker E dat ergens in den tempel van Delphi is aangebracht; dat 
dit hetteeken is voor de syllabe es daarover is mail 'tvan óuds 
eens. Maar welk woord wordt be~oeld? Veelal neemt men a&u : 
de conjunctie, want metindten beginnen gewoonlijkde$'ltw.,or~ 
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den van het orakel en de vragen tot het orakel gericht. Maar de 
wijste onzer wijsgeeren weet iets beters: het is, zegt hij, de tweede 
persoon van het werkwoord zijn, en daarmee beantwoordt de menseh: 
hetgeen de godheid hem toevoegt bij zijn binnentreden. De God 
spree\t: "Ken U zelven" en de mensch antwoordt: "ik ben. in 
't geheel niet. ik. w~J'tt, verander, verga; het ware Zijn komt alleen 
8aB. U toEf 0 God." 

Ziet, dan is de eindige mensch het grootst, als hij zich klein 
voelt tegenov'er den Oneindige. En daarom, eerst dan heeft de Hooge 
School haar grootsten, haar volledigen bloei. bereikt, als al hare 
leden, leiders en volgelingen, bij hun schitterendste ontdekkingen 
wowel als bij hun bescheidenste pogingen eerbiedig het hoofd bui
gen en belijden: 

"Den hoogen God alleen zij eer 
En dank voor Zijn genade." 

Met die woorden legde 17 jaar later aan een onzer Rijks
Universiteiten een Rector' zijn ambt neder die toen WOLTJERS rede 
nog niet gelezen had. En spreekt niet onze Hollandsche Calvinist 
geheel in den geest zijner Fransche voorgangèrs? 

't Is een godsdienstig-dogmatische belijdenis die rectorale rede, 
"de wetenschap van den logos" maar eenweten8chappelijlce geloofs
belijdenis is zij ook en wel in niet geringe mate. Of zou niet het 
werk van den geleerde, zou niet zÜn geheele do~n en laten, ten 
zeerste den invloed ondergaan van zijn houding tegenover het god
delijke . en heilige, van den gemoedstoestand, waarin hij bij 't be
denken van het goddelijke en heilige verkeert, van, in één woord, 
zijn atemmillf/? Ik schroom, niet 'dat woord hier te gebruiken, want 
na al wat ik reeds van WOLTJER heb gezegd bcstaat er, dunkt mij, 
wel geen gevaar dat, wie mij dat woord hoort uitspreken zal denken 
aan een vage, lichtelijk artistieke (en wel nagemaakt-artistieke) be
vlieging, waarvan 't zelfs niet inogelijk is te vermoeden hoe lang 
't ,ongeveer" zal duren eer ze in een andere, misschien wel in haar 
tegendeel, overslaat. De man, voor wien de practis,che toepassing 
,ner dogmatische beschouwing gelegen is in die korte ,ell lérachtige 
vermaning ,;ootmoed betaamt ons", die zal in al wat hij verricht 
zich steeds onwankelbaar denzelfde betoonen: die zal met eerbie
digen schroom zijn boek opslaan en, de pen ter hand nemen, .\\Vat 
hij te onderzoeken krijgt of kiest zal voor hem nooit zijn een CO~U8 
vile waarop hij naar eigen goedvinden en welbehagen zonder eenigen 
schroomde diepst-ingrijpende, de wreedste experimenten nemen 
mag. Neen, hij, zalindiepe1welbewuste overtuiging van eigen zwak
heid enfeilbaarbeidschrÓOInvalligte werk gaan en, is hij beoefe-
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naar der kla..~ieke oudheid, steeds bedenken dat wat hij dnar vóór 
zich heeft aan de vele eeuwen van zijn bestaan een niet geringe 
mate van heiligheid en onaantastbaarheid dankt, hij zal steeds en 
overal tot in zijn diepste wezen vervuld zijn van eerbied voor de 
overlevering. Die overlevering te schragen, haar te verklaren en op 
te helderen, dat zal zijn .streven zijn, elke poging om haar omver te 
werpen of af te breken zal hij wantrouwend aanzien en in de uit
komsten van zulk een poging niet berusten v(mr en aleer hij voor 
het afgebrokene en omvergeworpene een stevig fundament heeft in 
de plaats gekregen -waarop verder voortbouwen mogelijk is. Die 
toepassing zijner overtuiging en gezindheid op het gebied van het 
historisch-philologisch onderzoek had WOr,TJER reeds vijf jaar vóór 
het uitspreken van zijn rede "de wetenschap van den logos" uit
voerig eu meer opzettelijk uiteengezet in die andere rectorale over
drachtsrede "overlevering en kritiek". Ze was hem in de pen gegeven 
door een onlangs verschenen werk, dat hem voorkwam uit geheel 
andere, dus ve,-keenle, beginselen te zijn geboren. 't Was dus een 
strijdschrift, die redevoering, een protest, ernstig en krachtig, zeg 
mijnentwege heftig, maar erken dat hier nooit, die, ons menschen 
van dezen tijd helaas maar al te wel bekende, toon doorheen klinkt 
van welbehagen in het leed den tegenstander aangedaan; nergens 
een dermate uit haar verband gerukte aanhaling, dat den auteur zoo 
ongeveer het tegenovergestelde van wat hij bedoelt, wordt in den 
mond gelegd, nergens een uitroepingsteéken tusschen haakjes geplaatst 
achter een uitlating waarvan de auteur zelf zijn leve111ang de dwaas
heid niet zal vermogen in te zien_ Neen, WOL'rnR strijdt ook hier 
zakelijk, niet persoonlijk, en wat hij i~ 't midden brengt zal ten 
allen tijde groote waarde behouden. En 't is juist daarom dat ik 
gerust - wat toen wenschelijk en voor deze plaats aangewezen 
is - het eigenlijke punt van geschil kan laten rusten zonder uit
spraak te doen aan welke zijde naar mijne meening het recht is. 
Wat WOLTIER in 't algemeen betoogt omtrent den eerbied, of althans 
de omziehtighçid aan de overlevering verschuldigd, daarin heeft hij 
onwedersprekelijk gelijk. Er komt mij hier, een gulden woord • 
CoIJET in ,de gedachte, een alleraardigste paradox : "houd u altijd 
maar aan de publieke opinie.... jammer dat 't zoo moeilijk is 
ui~ te l11aken wat werkelijk de publieke opinie is." Zoo zou ik 
allP" jongeren in ons studievak wel willen toeroepen: "tracht vOOr 
alle dingen vast te stellen wat de overlevering zegt, en handhaaft 
die ---met wijs beleid,soodat ,gij haar. waar' ~tmaar eeBigszins 
doenlijk is, aannemelijk maakt voor 'tverst&nd ván uns,hed&u· 
daagsohe, l11enschen. En leest,om bij,· vooridBringinde goede, dé 
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voor onze doeleinden gewenschte, 8temming te blijven telkens en 
telkens weer W OL'TJERS rede: "Overlevering en kritiek". 

Beide hier behandelde redevoeringen zijn uitgesproken bij plech· 
tigheden der Vrije Universiteit, dus in wijderen kring, geenszins in 
dien van eigenlijk gezegde vakgenooten. Datzelfde geldt in nog veel 
grootere mate van al de toespraken door hem gehouden voor de 
breede schare van Gereformeerden, samengekomen om haar, zoo 
terecht geëerden, woordvoerder aan te hooren. Uit deze alle kies ik 
na rijp beraad een· viertal in één bundel vereenigd en handelend 
over opvoeding en onderwijs (Leiden. D. DOlmer 1903). En om 
niet door eigen beschouwingen af te dwalen, haal ik uit ééne dezer 
enkele woorden van WOLTJER zei ven aan, die mij om een bizondere 
reden uiterst belangrijk voorkomen. Ziet, eerbied voor eens anders 
ernstige en welgegronde overtuiging heeft uit den aard der zaak elk 
weldenkend mensch. Maar de Gereformeerde, de Calvinistische. 
overtuiging doet steeds velen denken aan hardheid, stroefheid, in 
één woord onverdraagzaamheid. Hoort dan nu wat ik u ga voor
lezen uit WOLTJRRs toespraak, die den titel draagt Eenheid. 

" Waar het echter de waarheid betreft voor ons kennen en daar- I 
door voor· ons handelen, en dat in zaken waarover verschil bestaat, . 
over de waarheid dus, die afgeleid wordt uit de beginselen, welke 
wij gemeenschappelijk helijden, past een iegelijk voorzichtigheid en 
bescheidenheid. Altijd bestaat de mogelijkheid dat wij bij onze 
deductiëu dwalen. Maar ook, wanneer dat niet het geval is, waar w~i 

. na nauwgezet onderzoek volkomen verzekerd zijn dat wij niet dwalen, 
hetaamt het ons met zachtmoedigheid te trachten anderen te over· _ 
tuigen, en, wanneer wij daarin niet slagen, geduldig afte wachten 
totdat de waarheid ingang vindt. Die sterk zijn moeten de zwakken 
dragen. De God der lijdzaamheid, zegt de Apostel tot de Romei· 
nen, geve u, dat gij eensgezind zijt onder malkanderen naar Christus 
Jezus. " 

En uit de toespraak " Wetenschap en Dogma": 
"Ik weet wel dat wij met het aanhalen van woorden uit de Heilige 

Schrift voorziehtig moeten zijn, omdat wij, naar de neigÜlg van 
ons natuurlijk hart, gevaar 100Fen, wanneer zulk een woord eeno 
bestraffing inhoudt, het op wie ons tegenstaan, wanneer het eene 
belofte of lofspraak bevat, het op ons zelveutoe te passen. Zoo 
moet het echter niet zijn. Het Woord moet in de eerste plaats 
dienen om onszelven . te onderzoeken, om een toetssteen voor ons' 
eigen denken, willen en doen te zijn. En wie het zOo gebruikt zal 
ondervinden dat deneit/in!l om autonoom re zijnen elk dogma als 
een knellenden band van zich te werpen~ ook in zijn eigen bart 
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woont. Maar juist, wanneer wij dat volmondig erkennen, hebben 
wij het recht een verschijnsel, dat we thans zoo algemeen in de 
wereld van het denken waarnemen, te verklaren uit deze neiging 
van het natuurl\ik h8.ft, dat in haar openbaring door geen tegen
werkende motieven wordt gestuit." 

Hier hebt gij reeds een vrij volledig antwoord op de vraag die 
ik zoo even een wijle rusten liet - de vraag: "was de geleerde 
Calvinist, dien wij thans gedenken, onverdraagzaam?" Ik voeg er nog 
slechts dit weinige aan toe. Gij kent die passage uit een der vele 
voortreffelijke werken van den grooten Felix Bungener, waar'zoo 
meesterlijk wordt uiteengezet dat de Hugenoten van weleer, niet 
nederig smeekten om te worden geduld, maar kloekmoedig eischten 
om te worden erkend in hunne rechten. Verdraagzaamheid in dien 
zin dat men zelf eigenlijk geen overtuiging,...heeft, maar bij al wat 
men verkondigt steeds denkt: "best mogelijk dat wie het tegenover
gestelde beweert gelijk heeft" kan niet bestaan en mag niet bestaall. 
De ware verdraagzaamheid is alleen het deel van hem ,die zelf door 
diepgaande overdenking een vaste overtuiging heeft verworven: die 
zal alleen door ernstige vermaning anderen trachten af te brengen 
van hun dwaalspoor, daarbij steeds bedenkend: "niet voor eigen 
eer of zegepraal strijd ik, maal' voor de zaak van Hem, aan Wien 
alleen het recht tot oordeelen toekomt." . 

'rwee redevoeringen door W OL'l'JER in Calvinistische kringen uit
gesproken vormen een duidelijken overgang tot het gebied del' vak
geleerdheid. Het zijn die van 1 Stl 8 over Pontius Pilatus en die 
van tien jaren later over Herodes. 

Pontius Pilatus zou men, Ran den eenen kant, een Christelijke 
predicatie kunnen noemen over de vraag: " 'Wat geeft den Christen 
het gedrag van dezen Romeinschen landvoogd te denken ?" maaI: 
aan den anderen kant is het eeu 'doorwrochte monografie over het 
karakter, de positie, de levensomstandigneden van een der belang. 
wekkendste personen, die ooit een Romeinschen magistraatszetel heeft 
ingenomen, en kunnen wij niet nalaten de jongelingen te bewon
deren die dit geleerde stnk, dat toch zeker twee uur van hun aan
dacht heeft gevergd, tot het eind hebben kunnen volgen. In nog 
meerdere mate geldt bet een en bet ander van "Herodes." Ik zou 

. niet durven uitmaken (wat voorden spreker en ~n hoorders van 
geen belang was) of al wat hier wordt betoogd en bewezen geheel 

""nieuw is, maar veel en velerlei wordt er in betoogd en bewezen 
wat voor de beoefenaars van het onderbavige tijdvak van het grootste 
belang is, en dat met e~n kennis van zaken en een, bij lW OLTnlt. 

nooit falende, helderheid, die we~kelijk bewondering wekken. In 
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het bizonder wijs ik op de scherpzinnige berekening van Jezus' 
geboorte en Herodes' sterfjaar, 

Zoo ben ik dan, dank zij de door m~j gaarne aanvaarde ver
plichting om geen rekening te houden met de volgorde der feiten 
van WOI,TJERS leven, ongemerkt gekomen tot WOLTJEIl, den geleerden 
onderzoeker op historisch-philologisch, bepaaldelijk B.omeiqsch, gebied, 
en houd ik mij zelfs reeds eenigen tijd daarmede bezig. 

In onmiddellijke aansluiting aan het laatst behandelde maak ik 
thans aller~el'st gewag van W OJ.TJERS verhandeling over M OMMSEN 

in "Mannen van beteekenis" (188'5). Meer misschien dan in eenig 
ander geschrift toont WOLTJER hier zijn geduchte werkkracht, gepaard 
aan een nooit verstoorde h.clderheid van inzicht en onafhankelijk
heid van oordeel. In al wat een reusachtig geleerde en onderzoeker· 
als MOMMSlllN heeft bijeen vergaard en tot stand gebracht is W OLTJER 

diep doorgedrongen: zijn Romein8che Ge8chiedenis en zijn Staats
recht heeft hij zich geheel eigen gemaakt, in zijn Corpu8 lJ18crip
tiollu1Jl Latinarum is hij te huis als maal' w'einigen. Maar ook wat 
M01\IMSEN heeft ontbroken ontgaat hem niet. Dat spreekt W OJ.TJER 

eerst tegen het einde uit. En door die slottirade wordt 't ons dui
delijk waaraan eigenlijk is toe te schrijven wat ons in MOMl\ISEN 

het, minst behaagt: zijn hoekigheid ell scherpte, die hem verhindert 
billijk te zijn bij 't bespreken van die personen en gebeurtenissen, 
waarvoor fijn gevoel vereischt wordt. Ik denk hier bepaaldelijk aan 
de, velen zoo terecht ergerende, karakteristiek door MOMMSEN van 
Cicero gegeven. Dat is zeker niet de edelste wijze waarop geschie
denis kan geschreven worden, neen 't is in 't geheel de wijze niet 
waarop ooit geschiedenis behoorde gyschreven te worden. MOMMSEN 

moet ergens hebben erkend - maar hij behoefde het niet te erken
nen - dat hij zich nooit in de particuliere correspondentie van 
Cicero heeft verdiept. Hoe een groot histor,icus het dan toch over 
zich heeft kunnen verkrijgen een oordeel - en zulk een oordeel! -
over Cicero uit te spreken zal wel steeds een raadsel blijven. Maar 
't is geen raadsel welke fijne· kunstenaarsgaven een geleerde als 
GASTON 130ISSnilR, hebben in staat gesteld om zijn onvergankelijk 
kunstwerk Gicéroll et seR amis te boek te stellen. De bedoelde slot
tirade is als volgt: WOLTJER vermeldt het gedicht waarmede MOl\1MSEN 

de hulde heeft beantwoord bemop zijn 60en verjaardag gebracht, 
een gedicht (ik wil 't wel erkennen) dat ik (alweer) niet begrijp, 
alleen zie ik dat daar het mensche111evel1, bepaaldelijk het leven van 
den geleerde, wordt geschetst als een "ewige Fahrt?" - "En wat 
is"zoo besluit WOLTJER zijn, hijaUe bescheidenheid, monumentaal 
opstel. "wat is het doel van die ewige Fahrt?Of is het slechts de 
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wilde jacht van het vage pantheïsme? Sta daar tegenover het heer
lijke woord van den Apostel, die ook zijn leven met een wedloop 
vergelijkt: "ik heh den goeden strijd gestreden, ik heh den loop 
geeindigd, ik heb het geloof behouden: voorts is mij weggelegd 
de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige 
Rechter, te dien dage geven zal"." Is niet ook hier weer de slotsom 
van WOJ,TJERS beschouwing: "zonder 't ware geloof ook niet de 
ware wetenschap, allerminst die ware wetenschap, waarin ook het 
gemoed zijn rechten laat gelden"? Een slotsom die, ahyeder, ieder 
ernstig geloovig mensch van harte zal onderschrijven. 

Maar het werk waarmede W OLTJER zich een plaats, een eere
plaats, onder de Nederlandsche geleerden heeft verworven, een plaats 
die hem voor alle tijden verzekerd hlijft, dat is zijne dissertatie de 
Lucretii pkil08ophia. Werkelijk, men staat er verbaasd van dat een 
jong man van 28 jaar zoo iets heeft kunnen tot-stand brengen. 
Wat een veelomvattende kennis en welk een rijp, bezadigd oordeel t 
En wat is dat geheele betoog uitnemend ineen gezet! Het laat zich -
iets wat mij een sprekend bewijs der goede compositie lijkt - in 
weinig woorden weergeven: Lucretius als philosoof is geheel Epi-. 
cnrus, aan Epicurus dankt hij al zijn wijsheid. Niet alleen Empe
docles zeI ven heeft hij niet gelezen, maar zelfs 'rhncydides' beschrij
ving van de pest, door hem zoo schoon bewerkt, kent hij niet uit 
'llhucydides. En waar WOLTJER dit betoogt, daar vindt hij ongezocht 
zeer passende gelegenheid om bij allerlei belangrijke, ter 7Alke die
nende vragen stil te staan, weet hij de verdiensten der Epicureërs 
zoowel als hunne gebreken in het licht te stellen, hun streven en 
bedoeling te beschrijven. In 't bizonder maak ik opmerkzaam op 
twee voortreffelijke _passages, vooreerst op de reeds aangeduide over 
de herkomst van het materiaal voor Lucretius' beschrijving van de 
pest te Athene (p. 159 vlg.) en ten tweede op het uitnemend 
betoog dat het in de (later door Lucretius ingevoegde) passage V, 
110-235 niet de Stoa is die door Lucretius (dat wij dan zeggen 
door Epicurns) wordt bestreden maar de Platonische leer van de 
wereldziel in den Timaens. 

"Is dat/alles" vrangt men, "zooveel geleerdheid, zooveel inspan
nend onderzoek waard P" 0 zeker. Hier wordt bewezen wat Lactan
tius zoo kort en kernachtig beweert "Epicuri sunt omnia quae 
delirat Lucretius". En dat bewijs, het beneemt ons den philO8OOf 
Lucretius, maa.r geeft ons iets veel grooters in de plaats :Lucr~tiU8 
tin dichter. "Boe kleiner philosoof. hoe grooter poeet"kunnen wij 
omtrent Lucretius verklaren: zijn· roem als dichter zou voor .ons het 
hoogst rijzen zoo bewezen k,on worden, wat ik zeer waarschijnlijk 
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acht, dat IJucretius al z\jn philosofische kennis geput had uit een 
compendium van Epicurus. En 't is duidelijk merkbaar dat WOLTJRR 
zich verblijdt ove~ de uitkomst van zijn met zOQ groote onbevan
genheid opgevat en teil einde toe doorgezet onderzoek. Want voor 
de schoonheid van Lllcretius' poezie heeft hij het ware gevoel. Wel 
ligt het niet op zijn weg Lucretius als dichter te -beschr\iven, maar, 
waar 't slechts even pas geeft, wijst hij IJucretills' grootste kracht, den 
grootsten glans van zijn talent in juiste en gevoelvolle_ bewoordingen 
aan, Wie deze dissertatie oplettend heeft doorgewerkt en geheel in 
zich opgenomen, dien valt het gemakkelijk deze slotsom op te maken: 
"dat Lucretius een groot dichter was wordt bewezen door den gloed -
die uit zijn verzen uitstraalt, een gloed gewekt door een aandoening 
die wel in de hoogste mate dichterlij k verdient genoemd te wor
den: deernis met' het menschdom wiens gehet1le leven verduisterd 
wordt en verontrust door vrees voor het hier namaals. " En die 
slotsom is van de gro~tste ,~aarde voor de gehe~le Latijnsché lite
ratuur, waarin Lucretius een zoo belangr~ike plaats bekleedt, waarin 
hij, zouden wij kunnen zeggen, een, centrale positie inneemt. 

Dat W OLTJER een zoo machtig werk niet had kunnen schrijven 
zonder te bescnikken vooreerst over een enorme kennis der Grieksche 
philosofie en ten tweede over volkomen vertrou wdheid met de Grieksche 
taal behoeft wel nauwelijks te worden uitgesproken. Welnu, zoowel 
van het een als van het ander legt iedere bladzijde dezer dissertatïe 
een sprekend getuigenis af. Daarvan getuigt niet minder duidelijk • 
het door hem in den, prof. BOOT op zijn 90eo verjaardag (1901) 
gewijden, bundel geplaatste artikel ad lIeracliti de anima doctrinam. 
En nog vaa~ in zijn verdere leven en werken heeft W OLTJER daar
van de bewijzen gegeven. 

Maar ei!/e'lll~jk gezegde "wetenschappelijke" werken van !/rooteren 
omvang heeft W OLTJER na zijne dissertatie niet meer geschreven. 
Met recht mocht hij rekenen reeds nu, eens voor goed, zich de 
hem zoo rechtmatig toekomende plaats te hebben veroverd, een 
eerezetel VllJ,l waar hij mocht spreken met ger1l.g, getuigen voor wat 
naar zijn ernstige overtuiging waar was en goed, anderen helpen 
met zijn veelzijdige, omvangrijke, grondige kennis, practisch nut 
verspreiden overal waal' hij daartoe· werd geroepen. 

Wat dat laatste aangaat verdient wel in de eerste plaats ve~
meld te worden wat hij heeft gedaan en is geweest VOor de Vrije 
Universiteit, aan welke hij vier jaren na zijn promotie het Hoog
leeraarsamht aanvaardde en die al die jaren lang tot zijn dood toe 
zeker voor een niet gering deel door zijn krachtige medewerking is 
geschraagden hoog gehouden. Zoo deze U~iversiteit haar.recht van 

\ 
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bestaan aan iemand behoefde te bewijzen, zou ze zich stellig en 
zeker, misschien wel boven alles, kunnen beroepen op de werkelijk 
voortreffelijke dissertaties in de klassieke lettere\l die zij heeft voort
gebracht in den betrekkel~ik korten tijd vari haar bestaan, bij een 
nog zoo matig getal kweekelingen. Het verschijnen eener philolo
gische dissertatie aan de Vrije Universiteit mocht in onze kringen 
een feit van beteekenis worden geacht; in dit opzicht zeker kan de 
Vrije Universiteit roemr~ik de vergelijking met de openbare Univer
siteiten doorstaan. En die dissertaties dunken, naast de bekwaam
heden en den aanleg der jengdige schrijvers, haal' ontstaan zeker 

f· voor een niet germg deel aan WOLTJRRS invloed en WOVrJEllS 

onderwijs. 
Anderen te hulp komen met zijn kenniR: WIe dellkt hier niet 

aan zijn beide Grammaticas, de Latijnsche en de Grieksehe, en zijn 
leesboek 8erfa RomaJla? "Schoolboeken" mompelt iemand. Met uw 
welnemen! ik zou bepaaldelijk WOI,TJERS latijnsche grammatica nooit 
b~i mUll onderwijs gebruiken. Naar mijne opvatting leert wien 't om 
de oud-vaderlandsche, Hollandsche beschaving te doen is Latijn om 
er zich van te kunnen bedienen, d.i. Lat~in vlug te lezen, te spre
ken, te schrijven en ~gegevell eenigc dichterlijke aanleg) er in te 
dichten. Hij heeft dus .eeu grammaticatje noodig zoo klein moge1ijk 
dat hem ten allerspoedigste iu sta~ stelt door ei.gen ervaring nauw
keuriger en grondiger ken11is van 't Latijn op te. doen. En dat 
grammaticatje zij ingericht op de traditioneele w~i~e; 't wil mij altijd 
voorkomen dat wie niet met mensa mensae begint eigenlijk niet het 
Latijn leert waarom 't een Hollander moet te doen zijn; althans dat 
hij een eerbiedwaardige Hollandsche traditie verbreekt. Maal' dit is 
mijn geh~el persoonlijke opvatting, waarmede anderen 't blijkbaar 
niet eens zijn (want ook WOLTJERS Latijnsche Grammatica wordt 
op vele gymnasia gebruikt), en die zeker niets heeft uit te staan 
met onze waardeering van den geleerde die haar heeft opgesteld. En 
als werk van een geleerde verdienen ze als hoogst respectabele hoe
ken te worden behandeld. Vooreerst is dat alles geheel eigen werk. 
SPEIJERS latijnsche grammatica is eenige weinige jaren ouder, maar 
die van W OVrJER is daarvan geheel onafhankelijk, elk van' beide 
kan worden aangemerkt als een ten onzent eerste poging om op 
meer beredeneerde wijze den leerling de gronden van 't Latijn bij 
te brengen; beide ~treden, al doen ze dat zeer voorzichtig. het 
genetisch en taalvergelijkend gebied, beide houden, al maken ze 
zich daarvoor allerminst warm, rekening ook met de uitspraak, beide 
zijn nauwkeurig descr~ptief, die van W"'H.TIER bovenal: WOL'rnm. 
houdt zich streng aan het beste prozalatijn, . dat van Cicero en Caesar, 

~ 
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en deelt alleen mede wat daarin geoorloofd, ·wat verwerpelijk is. 
En als zoodal1ig heeft het een onschatbare en bl~jvende waarde. 
Ook de in 't Latijn verstgevorderde zal steeds gaarne zich tot die 
vraagbaak richten: alles is hier welgeordend, duidel\jk en overzich
telijk en, wat alleen een Latinist van den eersten rang geven kan, 
iedere regel, iedere bizonderheid is nog eeIlS weer met nooit rus
tende zorgvuldigheid aan de bronnen gètoetst. W OLTJER zegt hiel' 
niets wat hij niet zelf nog eens nauwkeurig heeft nagegaan. 

Doch wat ons wel bovenal WOT,TJERS grammatica met vol ver
tl'ouwen doet ter hand nemen is het feit ·dat de schrijver iemand 
was van diep inzicht in he~ezen der taal. \VOVl'JER was evenzeer 
philosoof als philoloog. Van dat" inzicht getuigt op voortreffelijke 
wijze de belangwekkende rede: "het Woord, zijn oorsprong en z\;ne 
uitlegging" (1908), die ook van uitnemend practisch nut kan zijn. 
W OIJI'JER. komt vooral op tegen uitspraken van COBET in zijn de 
arte iltte,;rp1'eta1tdi, of, welbeschouwd tegen benepen, kortzichtige 
toepassing daarvan, Want dat de zin niet mechanisch is opgebouwd 
uit woorden van starre onveranderlijke beteekenis, maar dat bet 
de zin - men kan nog veel verder gaan en zeggen dat het het 
volledig werk des schrijvers is - is die aan het woord zijn 
nuance, dat is dus zijn eigenlijke" beteekenis, verleent, zou ooit 
iemand schitterender hebben bewezen dat levendig te gevoelen dan 
COBET, de man in wien zijn vurig:ste bewonderaar, de fijne, geestige 
taalkenner P. J. COsY~ niets meer bewonderde dan zijn kunst van 
vertalen? 

En zijn8erta ROlllana. Het .oek blijft zijn plaats op de gym
nasia handhaven en bewijst alzoo zijn bruikbaarheid, wat feitelijk 
zeggen wIl: het bewijst dat zijn samensteller" met oordeel en slllaak 
het beste en het geschiktste uit de door hem geexcerpeerde dichters 
gekozen heeft. Dat onder deze een groote plaats is ingeruimd voor 
Lucretius, met wien WOLTl"ER. zich op deugdelijke gronden steeds 
bij voorkeur heeft bezig gehouden, spreekt wel van zelf, maar Ovi
dins krijgt een niet veel kleinere, Catul1ns, Tibullus, Propertius 
komen er ruimschoots tot hun recht, Lucanus, Martialis, Iuvenalis, 
zelfs Manilius en Persius worden niet verwaarloosd. En wie WOm.TER 
kent weet al bij vóorbaat dat elk dezer zoovele moeilijkheden en 
bezwaren 9pl~rende dichters door" hem nog èens ieder afzonderlijk 
grondig is doorgewerkt alvorens h~i uit één er van iets opnam in 
zijne blbemlezing. Deze zelf kan hem dan daarvan nog eens ten 
overvloede telkens en telkens weer het bewijs leveren. 

Nog ééne. opmerking wellsch ik aan h,et hierboven over de 
• 8ertQ &mana g~egde toe te voegen, een opmerking, die als ze, 
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waaraan ik niet twijfel, juist is van veel meer gewicht moet geacht 
worden. ,Ze is na verwant Ran die waarmede ik mijn bespreking 
van 'W OLTJFJtS Latijnsclle grammatica besloot. Wie \V OT,TJERS rede 
"begillsel en norm in de literatuur" aandachtig gelezeil heeft zal geen 
oogenblik twijfelen of het moet wel een voortreffelijke bloemlezing 
zijn die samengesteld is dool' eer! zóó wijsgeerigen letterlcundige, 
daarbij een zoo ervaren latinist. 

Wie, in 't algemeen, W OLTJ ER als philosoof willeeren kennen, 
leze de bewonderenswaardige. rede "Ideëel en Reëel" (l90H). Ik zeg 
"bewonderenswaardig", ·want zelden zal men een geschrift vinden 
waarin op zoo glasheldere en overtuigende wijze de moeielijkste 
problemen der philosophie worden behandeld. De voortreffelijke 
vorm getuigt hier, dunkt mij, evenals in alle geschriften van WOLTJER 

voor de degelijkheid van den inhoud. . 
Getuigen mocht WOLTJER zeide ik, van 't oogellblik zijner pro~ 

motie af voor wat naar zijn ernstige overtuiging waar was ,en goed. 
En dat heeft hij gedaan b\i vele gelegenheden waartoe zijn hoog
leeraarsambt aan de Vrije Universiteit hem riep en waartoc hij werd 
uitgelloodigd wegens het gezag van zijn woord in Gereformeerde 
kringen. Maar al hebben ook z~in stichtelijke, apologetische, dog
matische toespraken groote beteekenis voor de beschouwing van zijn, 
zooals men 't dan noemt, "wetenschappelijk" werk, zijn voor zijn 
Akademischen le\'cnsbeschri,ivcr belangr~jkste getuigenis zal toch wel 
zijn de oratie waannede hij in 1881 zijn professoraat aanvaardde: 
de Summi Philolo.r;i imagin.e cuique phtlOlogiae 8tudio8o 8pectanda. Zij 
is een zeer juiste, weldoordachte beschrij ving van het ideaal dat de .. 
beoefenaar der Oudheid zich steeds voor oogen moet houden bij de 
behandeling van haar belangrijkste onderdeelcu '(critick, interpre
tatie, philosophie der oudheid), wil hij niet door oppervlakkigheid, 
lichtzinnigheid, eenzijdigheid het spoor bijster raken. Vooral uitne
mend is hier (pag. 19-22) de bes?houwing der verhouding vau 
humanisme tot Christendom, een beschouwing, die elk Christen
menseh, van wclke richting ook, met volle overtuiging als de zijne 
zal erkennen. 

Nog van 't zelfde jaar als zijn professorale intreerede is zijn opstel 
in het program van het Groninger gymnasium de Manilio poeta. 
Reeds het geven van een behoorlijk overûeht van't zoo uiterst 
moeielijk dichtwerk de A8tronomica van Manilius vereischtbij vele 
en velerlei kundigheden een groote volharding en inspanting, en 
zulk een ovcrzicht wordt hier gegeven, even klaar als degelijk. Wij 
leeren er Maniliu8 uit kennen· niet als astronoom maar als astro
loog, de voorbeelden d~r hem gevolgd (ond~ de Grieksehe vooral 
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Aratus, onder de Latijnsche vooral Lucrctills) worden ons aange
wezen, zijn Stoïcisme,. dat al even weinig consequent is als het 
Epicureisme van Lucretius, wordt den lezer duidelijk gemaakt. De 
fouten in de dispositie worden goed aangeduid, maar ook de wer
kelijk dichterlijke stukken worden met oordeel en smaak gegroe
peerd. Evenals hij Lucretius worden de dichterlijke schoonheden 
van het werk slechts even, maar dan steeds op treffende en over
tuigende wijze, behandeld. 

Ook aan opmerkenswaardige voorstellen van tekstverbetering ont
breekt het uiet. Het best geslaagd evenwel schijnt mij toe het betoog 
tegen Lilius Gyraldus en ~'riedr. Jakohs, die beweerd hadden dat 
'Manilius geen Romein zou zijn geweest. Toch moet ik juist hier 
even een vraagteeken zetten. Ziet, ik ben in Manilius slecht te huis 
en zal het, vrees ik, welllooit veel beter worden, en omtrent Gy
raldus en Jacobs weet ik één voor deze kwestie zeer belangrijk 
ding niet, wat ik misschien nooit te weten kom: wareil beiden goede 
Latijnsche dichters? 'En om de on beholpen heden van een vreem
deling in de latijnsche poezie te voelen, zooals PEERLKAMP de dwaas
heden voelde, die de Oden van Horntius aankleven, daarvoor heeft 
hij de mèeste geschiktheid die zelf door eigen ervarIng de eischen 
van een goed latijnsch vers door en door heeft leeren gevoelen. Of 
zal ik ook dat vraagteeken schrappen in de overtuiging dat, zoo 
in Manilius duidelijke bewijzen voorkwamen van kinderachtige onbe
drevenheid., , W OLTJER die wel zou hebben opgemerkt? Wellicht kan 
ik dat veilig doen. 

Doch, gelijk. ik. reeds zeide, na dat ééne voortreffelijke werk zijner 
dissertatie heeft WOLTJER nooit meer een eenigszins omvangrijk en 
slechts zelden ook maar een kort philologisch geschrift doen druk
ken, maar dat weinige, het was genomen uit een rijken overvloed 
van eigen met zorg vergaarde kennis. Daarvan kunnen wel het best 
getnigen zijne medeleden in deze Akademie die hem hier twee maal 
hebben hoo~en spreken, eens over de echtheid van de Fragmenten 
der XII tafelen en eens over Religio en Pietas bij Lucretius. 

IJe eclttheid Van de Jflragmenten rier XII tajelt!n, mededeeling 
van 14 Nov. 1904. Eene weerlegging der door Ettore Pais opge
worpen, aoor LAMBlilRT ondersteunde bewering dat het gehee1e ver
baal van de decemviri en hun werk een legende is, en dat wat ons 
bij diverse schrijvers uit de XII tafelen wordt aangehaald eerst in 
't eind der vierde, of misschien wel in de 36 eeuw opzettelijk is 
vervaardigd~ Die weerlegging is geheel in overeenstemming met de 
beginaeleDnee~legd in de twee reeds behandelde redevberingen 
VlJ.D 1881 en van 1886: de 8 .. Pkilokxjii1Jll,lpitll! en Over-

• 
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leveri1tfl en krittek, ze zijp getuigenissen van den zelfden geest die 
die beide redevoeringen in de pen gegeven heeft. De juridische zijde 
der zaak wordt hiel' slechts even aangeroerd, maar uitvoerig wor
den behandeld de historische, de taalkundige, de archeologische. 
(Wat die laatste aangaat zij opgemerkt dat deze ook nu nog lang 
niet haar laatste woord heeft gesproken en dat ze na W OLTJERS 

mededeeling nog veel \elangrijks heeft aan 't licht gebracht). Op 
elk dier drie terreinen, ook op het archeologische toont W OLTJER 

zich volkomen te huis en reeds dat geeft, alweer, aan zijne verhan
deling blijvende waarde. Al zouden wij recht hebben ta. ~! is 
WOLTJER tegenover de "afbrekende" critiek wel altijd billiJk? had 
hij niet bij ,gelegenheid wel 88U wat duidelijk kunnen uitspreken' 
dat de overlevering. ook waar ze zich ten slotte handhaaft. toch 
eerst, dank zij die "afbrekende" oritiek zooveel beter dan vóór deze 
in haar waarde gekend en begrepen wordt? is 't niet juist 'de 
"afbrekende" critiek die ons de gewenschte belangstelling in het 
overgeleverde bijbrengt? Zijn 't niet steeds en overal de revolution
nairen die den eersten stoot geven tot vooruitgang, die zonder hun, 
vaak wat al t~ driftig, optreden stellig en ze~er zou zijn uitgebleven? 
Al zouden wij mogen blijven betwijfelen of al de bezwaren tegen 
de echtheid der fragmenten ingebracht (vooral het bezwaar berus
tend óp de betrekkelijke nieuwheid der taal) afdoend dool' hem zijn 
weerlegd, blijveni\e waarde (ik zeide het reeds) behoudt die verhan
deling stellig en zeker. De lezing van een zoo grondig" duidelijk, 
verstandig hetoog van een' geleerde die zich zoo geheel op de hoogte 
betoont van al wat tot de aanhangige kwestie behoort zal ten allen tijde 
weerhouden van lichtvaardigheid. Maar laten wij niet verzuimen 
hieraan toe te voegen: niet alleen van lichtvaardigheid in het aan
ta.'lten der overlevering, maar ook van l{chtvaardigheid in het 
opbouwen van geleerde hypothesen uit een niet toereikend mate
riaal, of uit een materiaal .welks deugdelijkheid niet voldoende vast . 
s~t. • 

RelifJio en Pietas b!J LucretiUll, mededeeling van 11 Maart 1912. 
Onder 'l'elifJio is te verstaan de dEHrldiXlp..oVliX der Grieken, de haat 
van Lucretius tegen deze wordt, in 't bizonder verklaard door 
Lucretius' vrees dat zijn vriend Memmius, aan wien hij 't werk 
opdraagt, ondanks zijn goede voornemens toch weer tot deze zal 
vervallen. 'tGeheel is een uitnemend stuk, zooals van WOLTJER -te 
verwachten was. Ik let hier op uitdrukkingen als: "Lucretius, de 
meest genia.le der Romeinsehe dichters" of wel" Lllcretius is in de 
eerste plaats diehteren dan philosoof", op de verklaring omtrent 
V, 1204 vlg. :"prachtige, diep in 't gemoed doordringendev~rzen." 
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maar vooral op het even war~ als treffende woord: ,;Lucretius is 
een geniaal dichter en heeft als zoodanig neiging tot melancholie 

• en pessimisme" en vraag: staat vooral dat laatste zoover af van 
C. MARTHA'S beschouwingen in het schoone werk "Ié poème de 
Lucrèce"? W aarorn was W OLTJER toch met dat boek juist zoo weinig 
ingenomen? Of ontbrak het hem aan gevoel voor Fransche elegantie, 
die in den grond der zaak is de eenig ware degelijkheid? Een 
kunstwerk dtLt goed is ineengezet betoont zich als zoodanig ook aan 
de buitenzijde. Non omnia possumus oml1es. Maar WOLTJER zou 
een goed, zou een smaakvol boek over den dichter Lucretius hebben 
kunnen schrijven: daarvoor bezat hij de vereischte kennis, schoon
heidl;zin en stijL Want wat W OLTJER schreef was niet alleen steeds 
glashelder maar ook keurig en smaakvol. Zulk een boek van W OLTJER 
naast dat van Martha gelegd zou door de vergelijking én winnen 
én doen ~innen in waarde. 

Maar WOLTJER gaf in al de jaren van zijn professoraat steeds 
slechts weinig in 't licht, do~h altijd wee~ bleek dat weinige geno
men te zijn uit een veelheid, een volheid van rijpe, bezonken kennis. 
Ik acht het wel de moeite waard de aandacht te vestigen op de 
weinige bladzijden ef11jJlanationea et coniedurae (Mnem. 1893), be
handeling van twee uiterst lastige plaatsen jn But'. Hipp. en Aeaclt . 
.A!lam. Ze zijn niet' geschikt hiet mede te d.len; ik wil er alleen 
van zeggen dat wat W OLTJER hier voorstelt in de hoogste mate 
overtuigend en dat zijn betoog een, treffend bewijs is van zijn niet 
alleen grondige maar ook fijne kennis van 't Grieksch. rrrouwens, 
wie was Ooit een goed Latinist zonder een even goed Graecus 
te zijn? 

En dan zijn Studia Lueretiatla inde deelen 23, 24, 25, 27, 29 
van de nieuwe serie der Mnemosyne. 't Zijn vooral weerleggingen 
van onnoodige transposities en ongerechtvaardigde athetesen. Ook 
dit weer uiterst fijn werk, waarbij vaak moeielijke detailkwesties 
minutieuselijk worden nagegaan. Ik noem het overtuigend betoog 
dat enim in 't klassieke Latijn nooit. een particuIa affirmativa is, 
zooalsbij Plautus en Terentius maar steeds redegevende kracht he~ft. 
En niete. alleen fijn en solied is dit werk, maar 't is eigen werk. 
In 't laatst vermelde deel der Mnemosyne nog een zeer goede tekst
verbetaringop Catullus en dan houdt W OI,TJERS medewerking aan 
dittijdsóhrift op. Ik meen zeker te weten dat hij zijn Studia Lucre
tiana. zoowel het in de Mnemosyne verschenen gedeelte als hetgeen 
hij nog in. portefeuille had, tot een boek heeft willen vereenigen. 
Dll8 tooh nog een groot,althans, ten deele voltooid werk. Had hij 
ook aju Lexicon Lueretianum ku.nnen doen verschijnen, achtbaar I. 
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monument van zijn liefde voor den. dichter, dien hij zoo goed had 
leeren verstasD! 

W OLTJJ!JRS voornaamste streven in zijn. in engeren zin zoo te 
noemen, studievak was: bij zieh zelven en anderen kennis van het 
Latijn der Romeinen te vermeerderen, te bevestigen, te zuiveren. 
Was hij ook hum'anist? Wie hem slechts bij geruchte kennen zullen 
denken neen. Ze hadden hem maar eens moeten hooren mede
beraadslagen over 't te vellen iudicium lloeuJftianum! Daar kwam 
zijn fijne smaak, zijn juist gevoel voor poëzie, bepaaldelijk voor 
l.6tijnschepoëzie in het volle licht. Maar nu hun die gelegenheid 
niet heeft open gestaan, laten zij eens letten op het Latijnsche proza 
dat h~i schreef: ik kan verklaren dat ik nooit een Latijllschen volzin 
van W OJ.TJER heb behoeven over te lezen, nooit aan eenig woord, 
door hem gebruikt, &anstoot heb genomen. En zoo moet ook het 
Latijn geweest zijn dat h,ij sprak. Ik kan me levendig'yoorstellen 
hoe hij een student die, traar dat niet betaamde, Hollandsch wilde 
gaan spreken, zou hebben toegevoegd: ;,latine loquere, ornatissime: 
haec est nostra sola nobilitas , cetera ~u1Dia cum omnibus magistellis 
habemus communis. Want nooit deed zijn geschreven of gesproken 
woord ook maar denken aan de vox stridula magistelli. Een vit 
nobitis was hij in allen opzichte: van gezindheid, VaR karakter, van 
opvatting. Als een edel ridder streed: hij met ridderlijke wapenen 
voor wat hij liefhad en vereerde. Maar daarbij was hij een nederig 
man, afkeerig van allen uiterlijken praal en ophef. 

Moge dan ook dit nederig en eenvoudig monument zijner waardig 
worden bevonden! Het is voor hem opgericht met eerbied en pieteit. 

J. J. HARTMAN. 
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