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.JOANNES VAN DER VJJET. 

(Dr . .JOANNES VAN DER VLIET geboren 1847 te Reeuwijk , ge
promoveerd te Leiden tot doctor in de letteren 1874, Rector der 
Latijnsche School te Zalt-Bommel tot 1875, Conrector aan het 
Gymnasium te Assen tot 1878, Conrector aan het Gymnasium te 
HunrIem tot 1891. Tot Hoogleeraar te Utrecht benoemd 12 Mei 
1891; in dat ambt overleden 17 Juli ]902). 

'roen ik mij, overeenkomstig de vereerende opdracht van ons 
Bestuur, had gezet aan het samenstellen van een levensbericht van 
wijlen mijn zeer geachten vriend VAN DER VJ.IET, bij dat woord 
"Levensbericht" natuurlijk in de eerste plaats denkend aan een 
beschrijving van zijn wetenschappelijk leven, en met mijn arbeid 
reeds zóóver . was gevorderd dat ik mij ging afvragen hoe ik het 
best U deelgenoot zou maken van de gedachten bij mij zelven 
gewekt door een liefdevolle, opmerkzame beschouwing der stof, 
die ik voor mijn doel met zorg en ijver ha,d verzameld en gerang
schikt. . .. toen bracht de wel willende belangstelling van een 
Utrechtsehen vriend mij een bladzijde onder de oogen, aan dien
zelfden overledene gewijd, maar aan een geheel ander deel van 
zijn bestaan. Eéne bladzijde slechts, Illaar door meesterhand ge
schreven! Ik bedoel de weinige regelen, waarin VAN DER VLIET 

als Bestuurslid der Vereeniging tot verbetering van Armenzorg te 
Utrecht wordt herdacht door ons medelid Mr. S. M UI,LER FZN., 

in dien veelzeggenden, en alles zoo juist zeggenden stijl, dien wij 
van dezen fijnen denker en geestigen opme~ker gewoon zijn. Voor 
mij had die bladzijde een bizondere waarde, want reeds in den 
.aunhef las ik een en ander, dat mij het begin mijner uiteenzet.ting 
aan de hand deed. En wanneer ik U dan mededeel - wat, naar 
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ik hoop, uit mijn Levensbericht zelf zal blijken - dat het op 
schrift brengen van de uitkomsten der zoo even genoemde be
schonwing een werk is geweest van heel wat moeite en lIadenken, 
en dat toch ook hier mij de waarheid is gehleken van het oude 
spreekwoord: "het begin is het halve werk", dali kUilt Gij lIaga~tn 

hoeveel ik aan die bladzijde verschuldigd hClI. Vergunt 11l~j daarolll 
U allereerst dien aallhef, wamVHII ik sprak, aan te halen. 1) 

"Een goed en sympathiek lllall is van ons gegaan. Geen groot 
man, die gerucht heeft gemaakt in de wereld. Daartoe ontbrak 
hem de krachtige wil en de geestdrift, die den JIIoed geeft om het 
gewilde door te zettelI ondanks alles. Maar daartoe olltbrak helll 
ook de eellzijdigheid, die dikwijls hen, die slechts ééll doel kellnen 
en daarop al hun werkzaalllheid richten, ill staat stelt 0111 zelfs 
met beperkte verlllogens veel tot stand te brellgen. _ll~/ was veel
zijdig en rijk hegaafd". 

Een veelzijdig man was Y AN DER V J.I1<:1' in de eerste plaats. 
Maar moge die eigenschap lUü,;schiell afkeuring verdienen in eell 
man der praktijk, moge men hém liever zien gaan langs één streng 
afgebakend pad, dat tot één bepaald doel leidt, in den man der 
wetellschap behoort zij geroemd en geprezen te worden. Vall Mm 
toeh vraagt. men niet alleen wat hij heeft a:wgedragen dat als 
zekere aanwinst ill de boeken der wetenschap kan worden gel'e
gistreerd, maar ook, ja hovenal, wat hij is geweest. 

V AN DER VUET'S schriftelijke nalatenschap is niet zoo heel uit
gehreid, maal' veelsoortig is ze wél. 'l'och ill geCllen deele een 
bonte, niet samenhangende massa. Integelldeel, hoe verschillend 
vall inhoud al die geschriften en geschriftjes ook z~in, in alle her
kent men althans in zóóverre denzelfden schrij ver, dat men telkens 
en telkens weer diezelfde zeldzame degelijkheid, datzelfde eigen
aardig vernuft, diezelfde Viep-doordringende weetgierigheid ontwaart. 
En - wat mij mijn taak, ik zeg niet gemakkelijk heeft gemaakt, 
maar mogelijk, wat mij in staat heeft gesteld mij over VAN DER 

VLIET'S wetenschappelijke werkzaamheid een oordeel te vonneu 
(laat ik U maar dadelijk mededeelen dat dat oordeel zeer gunstig 
is) - het is dit, dat die werken en werkjes zoo vaak in elkaar 
grijpen, dat het een het ander steunt, het een waarde aan het 
ander verleent. Een enkel voorheeld ter opheldering! 

VAN DER V I,IET heeft een Aeneisuitgave bewerkt. Ik heb, om 
die editie goed te leeren kennen, het negende boek vooreerst 

') A"menzory, orgaan van de Vereeniging tot verbetering van Armenlilorg te Utrecht. 
Septrmher HI02. 
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dáárin, en toen in mijn eigen hand-exemplaar nauwkeu.rig bestu
deerd en hen eilldel~jk, met des dichters woorden goed in het 
hoofd, tot VAN DER VI,IET'S allllotaties teruggekeerd. Gemist hebik 
daarin zoo goed als niets, gevonden wat m\i niet aanstond, even
min 1): maar wat een keurige, beknopte verklaringen overal, wat 
smaakvolle vertalingen van moeielijke uitdrukkingen, wat geestige 
parallel plaatsen en ophelderingelll "N 11 ja, een schooleditie" denkt 
gij? Maar wat er minder vleiends in die gedachte zijn mocht dat 
wordt dadelijk weggenomen door de herinnering, dat die editie het 
werk is val! denzelfden mail aan wien wij zoovele geestige opmer
kingen over Latijnsche taal en dictie te danken hebben (ik noem 
b.v. het .Mnemosyne-artikel, waarin zoo aardig en duidelijk wordt 
betoogd dat het Hollandsche "verdwijnen" in het Latijn door 
eVaJle8Cere wel heel wat heter wordt uitgedrukt dan door het gansch 
harbaarsche rli8parere, maar toch nog lang niet goed; dat het eenig 
jniste en elegante is ')WJl conpru'ere of 1lll8quam c())}pare1·e. 2) Zoo 
krijgt het bescheiden hoekje de waarde vaJl een echte geleerden
editie in nederigeu vorm. Ik voor mij ~ou, ook om practische 
redenelI , deze editie liefst als een zoodanige beschouwen, want 
schooledities, dic den docent het werk uit de handen nemen, of 
den leerling eenige andere mocite besparen dan die van tobben 
met corrupte lezingen of van zoeken in real-lexica, zijn voor mij 
uit den booze. 

Een schooleditie naar den vorm is ook de uitgave der Histol'iae 
vall 'l'acitus. Maar ze is het werk van dell uitgever van ApuleÏLls -
en die IlÎtgever plaatst zich hier op conservatief standpunt .... 
'Vaadijk wel iets om den professioneelen 'l'acitus-vorscher nieu ws
gierig te maken! 

Ik ga nog een wijle voort met aldus VAN DER V LIET zelven over 
de waarde zijner werken te raadplegen. 

Drie keurige redevoeringen door v. D. V J,mT te Utrecht voor 
een gemengd publiek gehouden zijn onder den titel: "Van de Oude 
Kerk" gezamenlijk uitgegeven. 3) 

1) Alleen bij vs. 588 mis ik de verklaring van "lique{flctum plumbum", gezegd van 
den kogel, dien MEZENTIUS zijn vijand naar het hoofd slingert. Een verklaring, 
trouwens, die algemeen bekend is; en bij vs. 816 had ik gaarne de praepositie cum 
gerechtvaardigd of opgehelderd gezien. (De stroom, waarin TURNUS springt, "suo cum 
gurgite ftavo accepit venientem"). Ook schijnt mij v. D. VLIET in het constateeren van 
opzettelijke alliteraties wel wat ver te gaan. 

') Mnemosyne 1894 p. 287-295. Denk hierbij ook aan de beschrijving van TERTllL

!.lANUS' Latiniteit Studia Ecclesiastica 1. En vergeet vooral niet VAN DER VLIET'S korte 
mededeelingen in de verschillende jaargangen van WÖLFFLINS Archiv. 

') Utrecht C. H. E. BREYER 1900. 
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Voo-r een gemengd publiek. Bevattelijk Z\ln ze zeker voor iederen 
beschaafde, maar - althans voor het grootste deel - belangrijk 
ook voor den geleerde, die op hetzelfde terrein werkt. N°. 2 toch, 
de ll100iste van alle, handelt over M AR'rJNUS VAN 'l'OllRS en wic 
heeft cl' aan den beschrijver van het leven van dezen Heilige, 
SULPICIl'S SEn~Rus, meer moeite besteed dall juist VAN rmR V LIE'I' , 

wie kundiger zijn taal beschreven, vernuftiger zijn tekst verbeterd, 1) 
wie - iets waarin zeker ieder deskundige hem moet gelijk geven -
zich meer beijverd om voor dezen keurigen ehristel\iken schrijver 
de algemeene belangstellilIg der Philologen te wekken? N°. 1 
"Christendom en Heidendom iu de IVC eeuw lIa Chr." doet vaak 
denken aan "la Fin dn Paganisme" en andere werkelI van BOIssmR, 
maar nemen wij in aanmerking vooreerst dat op een helangrijk 
punt des schrijvcrs mcening sterk van die vau BOlSSJElt afwijkt, 2) 

en in. de tweede plaats het zooveel belangrijker feit, dat deze 
schrijver, blijkens nJHlere geschriften, een der beste kenners Vlln 
onzen tijd is van 'l'EU'I'ULUANUS en andere kerkelijke auteurs, dlln 
moeten wij wel de gevolgtrekking maken dat ook deze lezing in 
hoofdzaak de uitkomsten bevat van eigen nnvol'Rching. 

'Vat in N°. 3 "het Christendom iu de P eeuw na Chr.", over 
de katakombcn te lezen staat - en dat is wel het voornAAmste 
der verhandeling -- ja, dat vilJden wij alles ongeveer ook hij 
BOlssnm (0. 11. in z~in Promenades Archéologiques). Maar vergeten 
wij niet dat v. D. VLIET toen zijn beide ItaJiaansche reizen reeds 
achter den rug had; h~i heeft zeker niet verzuimd toen ook de 
katakomben te hezoeken, en - daarvoor kennen wij hem genoeg -
later vele uren van ijvel'Ïg onderzoek aan de Rossi gewijd. 

AI wat ik tot lof van deze drie redevoeringen heb gezegd -
en dat is niet weiJlig - geldt iu verhoogde mate van het artikel: 
"A. UGus'rns en zijn hof" 3): Een werkelij k voortreffelijk stuk ... 
maar dat wij eerst dan naar zijn werkel~ike wlUlr<le schatten kunnen, 
als we ons ouder het lezen te binnen brengen dat het het werk 

1) Zie o. a. Museum 1897 recensie van LAVERTUJON'S nitgave en B. PH. W. 18!J7 de 
4 mooie emendaties o. a. die twee prachtige: Is leesL<l(aac) en quern lees ovem. 

') Ik voor mij zou trouwens op dit punt het met BOISSIEU willen houden; het lijkt 
mij waarschijnlijker dat JULIANUS door zijn verbod aan Christen-leeraars om de Hei
densche literatuur te doceeren het Christendom (op een lang niet ondoelmatige wijze!) 
heeft willen tegenwerken, dan dat, zooals v. D. VLIET meent, dat heele verbod slechts 
een grappige plagerU is geweest. 

') Tijdspiegel 1889. Van even grondige kennis der literatuur van den l.atel'en Romein
schen Keizerstijd getnigt een alleraardigst opstel in "Coniunctis viribus a 1890" ge
titeld: "Rhetorica en Rhetoren" en voornamelijk handelend over de opvoeding tot 
redenaar in dien tijd. 
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IS van den lllan, die toen reeds een groot deel had voltooid van 
de editie, die hem den welverdienden roem heeft verschaft van 
een der fijnste kenners te zijn van den voornaamsten dichter vall 
dat hof. 

Wat VAN mw. VI.IWl' tot de studie der eerste eeuwen van het 
Christendom heeft gehracht is voor wie van den algenlCenen gang 
zijner studie - en hierover later - op de hoogte is, duidelijk 
genoeg. Iets verder van dien weg af liggeu zijne onderzoekingen 
naar de wordingsgeschiedenis, vervorming en verhreiding van popu
la.Îl'e legenden, zoo Christelijke als andere. Maar ik denk er niet 
aan hem hier van afdwaling te beschuldigen. Dat hij die zijpad ell , 
die zieh hier wel aan z\in oog moe8ten voordoen, niet heeft kunncu 
voorbijgaan zonder althans met een paar cr van nauwkeurig keJlnis 
te maken, acht ik alleszins prijzenswaard. Wat meer is: juist een 
mail als VAN mm VUE'!' zien wij op dergelijk gebied recht gaal'lle 
aan den arbeid. Er wordt daar -- zoo heh ik wel eens hOOl'en 
verluiden - soms zwaar "geliefhebberd". Gezien met eigeJl oogen 
heb ik dat klassieke teksten, die bij deze en soortgelijke navorschin
gen ter sprake komen, niet altijd veilig zijn voor de gruwcl~ikstc 
mishandelingen. Maal' laat VAN DER V LIET gerust het woord nemen 
over "Ezelssproken ": I) wij zullen OIJS gaarne door hem laten 
onderrichten, niet alleen omdat h~i de geleerde, door en door 
kundige, bewerker is van Apuleius, lllaar ook omdat al wat hij 
mededeelt met de grootste nauwkeurigheid door hem zelven blijkt 
onderzocht te zijn. Het zelfde geldt, naar mij voorkomt zelfs in 
meerdere mate, van zijne studie over St. Christophorus. 2) En mag 
ons dat verbazen? Of mogen w~i er aan twijfelen? Een zijner beste 
vrienden, die 23 jaar met hem heeft omgegaan, deelde mij mede 
hoe juist studiën over (wat v. D. V. zelf heeft genoemd) "geographie 
der legenden" zijn bizondere voorliefde genoten, hoe vragen tot 
dat gebied behoorende hem geheel plachten in beslag te neme)) en 
geen rust te laten. 

Want dat de streng philologische acribie VAN DER Vu ET ook 
dun ter zijde stond en op het goede spoor hield als hij een uitstap 
m~l.akte op het gebied van Nieuwere Historie en Literatuur, wordt 
wel het best bewezen door zijn betoog dat CONS'l'ANTIJN HUYGENS 
niet in den zin, waarin wij dat woord gebruiken, aan de Academie 
is "gepromoveerd". 3) "Belangrijke kwestie" grijnst er een. Mij 
wel, niet belangrijk. Maar dat het betoog zelf een model is van 

1) Gids 1894. 
') Tweemaandelijksch Tijdschrift 1897. 
3) Oud-Holland 1896. 

Jaarboek 1903. 3 
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wetenschappelijke en tegelijk glasheldere bewijsvoering, dat IS, 

dunkt mij, toch zeker wél belangrijk, vooral in dît verhand. 
En diezelfde gelukkige omstandigheid dat het eelle werk vall 

VAN mm VI,IET zoo vaak waarde en beteekenis verleellt. aan het 
andere, stelt mij zelfs in staat hem, met volmaakt zelfvertrouwen, 
een eerepllUtts toe te kennen op het gebied van wetenschappen, 
waarvan zelfs het alphahet mij onbekend is: het S:Ulscrit ell het 
Javaallseh. Uit het Javaanseh vert:illide hij in ] R 7n het gedicht 
Palldoe; "danseres en koning" van 1 SS2 is veltaling uit het 
Sanserit van KALIDASA; over KALIDASA spreekt h~i ook iJl eeu op
stel, waar een verhlUll van dezell dichter met een van SOMA DlW A 

wordt ,"ergeleken 1). "Alles dilettanten-arbeid" denkt misschien t~en 
oppervlakkig hesehollwer. Maar vall die zelfde hand verscheen er 
eell hespreking 2) van SPElJlmS Sanscrit-Syntaxis, die op den taal
kundigen lezer een zeer gunstigen indruk maakt. En SPETJl<;R zelf 
spreekt over de gCilOemde vertaling van KALIDASA met grooten lof 3). 
Maar wat zeker wel het meest aan dergelijke studii"n van v. D. 

Y Ln:T een brevet geeft van echtheid, is het fcit dat kort geleden 
dezc Akademie aan hém en Dr. 'V ARREN opdroeg vcrslag uit tc 
brcngen over een verhandeling van KERN. 

Bn dit allcs wetclldc gaan wij met belangstelling ook aan de 
lectuur van vergclijkend-taalkundige opstellcn van v. D. VUET als 
die over DAltl\IESTETEltS la Vie des Mots 4), of van HOOGVT,IF.TS 
dissertatie 5) - en vinden die belangstelling niet teleurgesteld. 
Van zulk ecn grammaticus in merg en heen nemen ,v~i dan ook 
gaarne de boutade voor lief, waarmec naar aanleiding van PJEItSONS 
llellas gezegd wordt: "Zoo'n hoek brengt leven in de dorre doods
beenderen van twistpunten omtrent lezingen, digalllmaas en Aeo
lismen H)." Bij ieder anderen schrijver zouden we niet kunnen 

') Bijdragen tot de taal., land· en volkenknmJ'l van N.-I. 6" volgr. deel V. 
') Indische Gids. jaarg. 1888 bladz. 1346 vgg. 
') Ned. Spectator 1883. In de Amst. Court. van 24 Jan. '98 bespreekt v. D. V. het 

"leemen wagentje" van dr. VOGEL. 
') Ned. Spectator 1887 Nr. 47 en 4H. Interessant vooral wat hier wordt gezegd over 

het voortleven van het Latijn. 
5) De Leeswijzer 1885, 1 Dee. 
G) Tijdspiegel 1890. VAN DER VLIETS belangstelling in werken als het hier genoemde 

van PlERSON hangt nanw samen met zijn liefde voor goede vertalingen nit de classieken. 
Zie Tijdspiegel 1889. Twee Trojavaarders: recensies van: de Odyssee vertaald door 
VOSMAER Afl. 1, en Agamemnon vertaald dool' W. HECI(ER. De kunst van (meestal 
metrisch) vertalen is door v. D. VLIET zelven met geluk beoefend. In zijne voordrachten 
en IJOpnJaire upstellen heeft hij, waar iets te citeeren viel, daarvan vaak keurige 
proeven gegeven. 
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nalaten te lachen om een liefde voor HO:l\I1mus die over kwesties 
van lezingen (!) heen zet. 

Maar met recht roept gij mij terug tot het gebied, waarop ik 
zelf bevoegd tot oordeelen ben, althans behoor te zijn. Terecht 
ook verlangt gij dat cr van den man, wiens leven iu Uw .Jaarboek 
r.al worden verecu wigd, wordt vermeld wat hij heeft gedaall, zelfs 
al stemt gij mij toe wat ik in den aanvang Ir.cide, dat dat niet 
het eenige wezen lllag waarop ûch ons oordeel over de waarde 
van den geleerde grondt. Van hem, die over de oudheid spreekt, 
verlangeu wij geloofsbrieven te zien. "T allt 0 dat spreken over de 
oudheid het valt zoo licht; het wordt IllCt zooveel verzekerdheid 
gedaan dool' lieden in wier handen tekstelI van oude scllrijvers 
heuseh Iliet veilig zijn. Welnu, v. D. Vuwr kali schitterende 
geloofsbrieven tOOllCn, kan voor zijn bevoegdheid om mee te spreken 
het bewijs aanvoeren dat, men moge zeggell wat weil wil, zoo al 
misschien niet het eenige, dan toch zeker het meest afdoende is: 
hij is tekstcriticus van de ware soort. 

Als zoodanig deed hij Zijll intrede Î11 de geleerde wereld lIIet 
zijn dissertatie. 

VAN DER VI.I1n's dissertatie "Studia Critica in Dionysii HaIicnr
nassen sis oper.n rhetoriea" is werkelijk een uitnetllend stuk tekst
critiek, een van de allel,beste proeven van bedrevenheid, soliede 
keil nis en vernuft, ooit dool' een leerling van COBwr afgelegd. 
Waal' men het hoek van 100 eompres gedrukto paginas, minstens 
200 tekstverbeteringen bevattend, ook opslaat, overal ontmoet men 
een, voor 't minst goede, conjectuur. Hoevele daa,rondel' zijn van 
den allereersten rang, durf ik niet beslissen, maar talrijk z~in ze 
zeker .. Neemt men hierbij in aanmerking hoe moeiel~jk de rheto
J'Ïsche geschriften van DIONYSIUS zUn - wat is er lastiger leetuur 
dan een werk over welsprekendheid, vooral wanneer het uiterst 
corrupt is overgeleverd? - dan staan we niet alleen \:erbaasd over 
de volharding, die voor het schrijven dezel' dissertatie is noodig 
geweest (de meeste achtentwintigjarigen zouden, gesteld al dat ze 
ooit lust hadden gekregen zich in een dergelijk onderwerp te vel'
diepen, dien lust al heel spoedig hebben voelen verdwijnen), Ulaar 
bewonderen met oprechte sympathie zóó degelijke geleerdheid en 
een zoo geoefende scherpzinnigheid in eeu zóó jong man. Vergunt 
mij het daar gezegde met eenige voorbeelden te stavCI!. Ik hoop 
dat het mij gelukt is de voor mijn doel meest geschikte plaatsen 
uit te zoeken. Dat doel, ook de niet-literatoren onder U te over-

3" .. 
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tuigen dat VAN DER VLn;T een zeldrAUtm gelukkig criticus is geweest, 
vereischt niet alleen hizonder geestige emendaties, lUaar ook zoo
danige corrupties, dat van de overlevering toch nog een vertaling 
mogelijk is, terwijl het iederell verstandigen lezer of hoorder -
al zou hij in 't geheel geen Grieksch kennen - dadelijk blijkt 
dat die vertaling onzin weergeeft. 

Ik hegin lllet een op pag. 62 en vg1. door VAN DTm VUET he
handelde plaats van Aeschilles. Want gelukkigerwijze heeft VAN 
DIm V J,n;T zich niet geheel tot den leermeester over rhetorica be
paald, maar in zijn onderwerp aanleiding gevonden tot het schrijven 
vall een excurs van 12 bladzijden (51-- 62) over de Attische ora
toren zelve. 

Sprekend over al de gruwelen hem door DEMOSTHRN~;S te laste 
gelegd, zegt AESCHINES ongeveer: "al die beschuldigingen hier te 
weerleggen zou mij volstrekt onmogelijk zijn; 't is al een heele 
toer ze alle te onthouden". Waarop dan in de overlevering volgt: 

"ik Zt'll dus maar bij dat tijdvak beginnen van waarafaan ik mag 
rekenen dat wat ik zeggen ga voor U duidelijk, bekend en recht
vaardig zal wezen." 

Is 't geen wonder, dat de geleerde wereld tot het jaar onzes 
Heeren 1874 heeft moeten wachten eer het haar geopenbaard werd, 
dat het minder of meer rechtvaardige van wat iemand over zijn 
eigen levenswandel zegt niet afhangt van het tijdvak waarmee hij 
begint? VAN DER VLIF.'r was de eerste sterveling die dat dan wél 
inzag. En even juist als zijn inzicht, even zeker en afdoend was 
zijn emendatie. Voor dly.alouc; las hij oly.Eiouc;. Nu zegt AESCHINFS: 
"ik zal alleen Zt'lken behandelen die U bekend en vertrouwd zijn" 
m. a. w. "bij het aanhooren waarvan gij U op bekend en vertrouwd 
terrein bevindt". 

Misschien nog vermakelijker om mede te deelen is VAN Olm VUET'S 
behandeling van een plaats van DIONYSIUS, waar 't een en ander 
wordt aangehaald uit Hegesias. In hoeverre CICERO al te hard is 
met over dezen rhetor uit Magnesia te zeggell: " Wie dien man 
kent hoeft nooit meer te vragen wat een zot is" laat ik in 't midden, 
maar houd het voor zeker, dat hij niet zóó zot geschreven heeft 
dat hij over de belegering van Gar.a door AIJEXANDER het navolgende 
zou hebben verhaald, wat ons bij DJONYSIUS is overgeleverd: 

"Bij het stormloopen werd AL};XANDER verwond, en door den 
tijd gedreven nam hij de stad in. In toorn liet hij al de inwoners 
vermoorden" . 

Daar door den tijd gedreven óf niets beteekent óf "daar hij zich 
moest spoeden", krijgen we hier den verhijsteremlen onzin dat 
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AI,l~XANDF.R, omdat eventueele verwondingen bij een bestorming 
opgedaau , en de noodzakelijke geneeskundige behandeling dier ver
wondingen zoo tijdroovend zijn, besluit de stad dan maar. . . . in 
te nemen. 

Wat kan er geestiger eu teveus zekerder worden bedacht dan 
VAN DER V],IE'I'S doodeenvOlHlige omzetting, waardoor wij krijgen: 

"Bij 't stormloopcn verwond nam AI,EXANDER de stad dom' den 
tijd. En door toom gedreven doodde hij alle in won ers" 

"Hij nam de stad door den tijd". Zelfs in 't Hollandsch kan 
dat er wel mee door. Voortreffelijk Grieksch is 't zeker: "daar 
ALEXANDER had ingezien dat stormloopen niet baatte (zijn eigen wond 
was hem daarvan een maar al te duidelijk bew~is), sloeg hij het 
beleg om de stad eu dwong haar aldus langzamerhand tot overgave." 

Op p. 13 wordt een plaats van DIONYSIUS behandeld, waar in 
de overlevering dit oordeel wordt uitgesproken over den redenaar 
POl, rCRA'l'ES: 

"vVel is waar is hij bij 't bellandelen van werkelijk bestaande 
rechtskwesties hol, maar in zijn pronkredellen is hij flauw en sma
keloos, en als 't er op aau komt aardig te wezen is hij zeer 
ollhehagelijk" . 

Dat wel is waar - maar geeft ons een zeer zonderlinge tegen
stelling, die ons doet denken aan een grap als: "eenvoudig en 
goedkoop. .. maar slecht", die hier dan al volstrekt niet te pas 
komt. Maal' lees met VAN DER V LIET "OI~Ó'; voor K.E~Ó,;, en gij krijgt 
iets ganseh voortreffelijks: die zelfde POLYCRA'rI<~, die in zijn pronk
redenen zoo flauw en smakeloos is, en wien een grap zoo slecht 
afgaat, is bij 't behandelen van zaken uit het dagelijksch leven 
gewoon "d. w. Z. hij heeft met LrsIAs , met wien hij hier wordt 
vergeleken en voor wien hij in andere opzichten moet onderdoen, 
de groote deugd gemeen van b~j 't spreken over alledaagsche dingen 
den toon van het dagelijksch leven te kunnen treffen." 

Op niet minder geestige, en even evidente. wijze wordt op 
pag. 29 een plaats in orde gebracht, waar nu wel niet bepaald 
onzin is overgeleverd, maar waar toch een critisch geoefend lezer 
onraad moet bespeuren, als hij tenminste de oogen open heeft; 
vóór VAN DER VUE'l' zijn alle lezers hiel' blind geweest, wat ons, 
ook al is 't getal dergenen , die zich ooit aan de rhetorische wer
ken van DlONYSIUS hebben gewijd, niet zoo heel groot, zou moeten 
verbazen, zoo wij 't niet reeds lang bij olldervinding wisten dat de 
mooiste emendaties gemaakt worden op plaatsen, waar tot dusverre 
alles volkomen in orde scheen, waar niemand ooit aan een corruptie 
heeft gedacht. 
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Na gezegd te hebben dat 'l'HUCynmI?s een stijl heeft, afwijkend 
van ieder ander en dat hij, zoolaug h~j vau ZUil eigenaardigheid 
een matig gebruik maakt, omcrgelijkelijk is, nlluu' bm'ispelijk als 
hij er al te kwistig mee OlllgfW.t, venledigt DWNYSIUS die uitspraak 
met dezen algelllCenen stelregel: 

,,'Yaut oyerdaad is vervelend en hoort tot het zeer onaangename, 
waar de juiste lnaat komt overal te pas", 

V AX DElt V uwr was de eerste die voelde dat hie r iets hapert: 
in het eerste lid heerscht eeu breedsprakigheid, die tot niets dient 
(" is vervelend eu hoort tot het zeer onaangename") en geheel nf
w~ikt van DWNYSIlJS' ge\vone spreekwijze, terwUI iu het tweede lid 
(juiste maat komt ooeral te pas) dat woord overal, daar het een 
tegenstellilIg mist, zinledig is, Beide kwalen herstelt VAN UER V I,IET 

door de doO(leenvoudige verbetering van .zl1ó&3v in ~;;IXY, die ons 
deze juiste en goed-uitgedrukte gedachte levert: "overdaad, oole 
van het zeer aail,fjename, vCrYeelt, maar juiste maat komt overal 
t " e pas, 

De allerlllooiste vtm \'AN mm VJ,U1T'S tekstverbeterillgen zal wel 
die zijn, die w~i op pag, 14 en vlg. vinden, Ze betreft een 
plaats, Waar DIONYSIUS uitlHllldig is in zijn lof over den aanhef 
van ééne oratie van LYSIAS, Die lof zelf verhaast ons geenszins -
want er wordt gesproken over dat prolIkjuweel , de rede tegen 
DJOGl'roN. Een eenvoudig burgerman trekt zieh daar het lot aan 
van een paar jeugdige zwagertjes, die met hun moeder het slacht
offer zijn geworden van de hebzucht ell schelmerij van hun gewetell
loown oom: zij zijn door hem aan den bedelstaf gebracht. Alles 
in deze - helaas slechts gedeeltelijk voor ons bewaarde - rede 
is even voortrefiel~ik, maar bepaald verrukkelijk is de aanhef. Van 
dien aanhef somt dan DlONYSIUS allerlei deugden op, cu, nadat de 
lijst al vrij lang is geworden, voegt hij er nog dit aan toe: 

"Daarhij komt dan nog het gladde van de taal, het eenvoudige 
der inkleeding, eigenschappen vooral vereischt iu inleidingen die 
door gellen worden uitgesproken" . Door genen: ik bid u, door 
wie? 111 't vorige staat niets, waarop die woorden met eellige moge
l~jkheid kunnen terugslaan, Weet gij wat er staan moet voor 
inr'ÈY.t!Ywy? N u natuurlijk: {J7r'SÀEIY[;)Y: "Al die deugden worden 
vooral vereischt in voorredenen uitgesproken door menschen, die 
medelijden wekken willen", Niets is er, wat meer het karakteris
tieke dezer oratie uitmaakt dan dat, wo wel geslaagde, werken 
op het mededoogen der rechters, 

Ik noemde deze emendatie de allermooiste, Er is er één nóg 
schitterender, maar het succes van deze is iets minder groot, daar 
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er iu dezelfde passage nóg een fout overblijft, waal' VAN DER V LIET 
wèl met volkomen zekerheid aanduidt welke zin er wordt vel'eischt, 
maar voor de wool'(len niet kan instaan, al is ook hetgeen hij daar 
geeft zeer pIn usibel en heh ik althans niets beters. 'roeIl moet ik 
ook deze vermelden - en hiermede zal ik de bespreking van het 
boek over IhoNfSICS ILu.ICAIt\'ASSJ<~NSIS eindigen -- daar het zeker 
geslaagde deel der emendatie zoo, gelijk ik reeds zeide, schitterend, 
cn daarbij van het nog aan eelligen, zij 't ook liehten, twijfel 
onderhevige deel onafhankelij kis. "Wie" heet het in de overleve
ring "niet hep~utld een vergelijkende studie van de redenaars ISA1WS 
eu LYSIAs heeft gemaakt, zal niet kunnen zeggen of een oratie van 
den ecn is of van den ander: "hij zal misleid worden dool' de op
schriften die zoo uauwkeurig zijn dat".... wat er nu verder vulgt 
laat ik even rusten. Dat is een zUllderling geval dat iets ons mis
leidt omdat het zoo nauwkeurig is. Nu ja, uit eell notarieele fLcte 
in optima forma kan eeu gewoon sterveling niet wijs wordelI , maal' 
de nauwkeurigheid vau een ojJ8chnft tracht men, dunkt mij, llooit 
door uitvoerigheid te bereiken. Een opschrift is dan nauwkeurig 
als het juist is... en dan misleidt het niet. Voor C~TC';:: .iacPlj3é:j; 

EXCU(J'I moet gelezen worden din.:; d"-p!TCOt; I) Excua"/: de opschriften z\i n 
haast niet te onderkennen; men kan als er '!rrxÎcu staat, zoo licht 
Aurrfou lezen. 

Maal' ook de tweede helft der etllCndatie moet ik hier vermeldell. 
Ze geeft nog eens weer een voorbeeld bij de vele, die reeds be
staan, hoe men bij de studie der oudheid nooit ofte nimmer eeu 
stap kan doen, zonder, zooals VAN V LO'fEN het eens tot groot ver
lllaak van COBWf uitdrukte, "goed beslagen ten critischell ijzc te 
komen". Op dat: de opschriften lijken zóó veel op elkaar volgt: 
i; ó/x (L/x; ó'I1Mi:mx! (LO/ 'Ypx~i1;. Dat nu dat ".; met dat moet vertaald 
worden spreekt van zelf. Toen men nog "nauwkeurig" las in plaats 
van "llloeielijk te onderscheiden" was 't niet kwalijk te nemen dat 
men vertaalde met "woals" . . .. en zóó werden de boeken over 
de oudheid met een nieuwe wonderhaarlijkheid verrijkt. Men kreeg 
uI. "zooals dool' mij in een geschrift wordt duidelijk gemaakt". 
Dus DIONYSlUS had - 't staat al in de boeken over literatuurge
schiedenis - een aparte verhalldeling geschreven over. . . . .. de 
nauwkeurigheid der opschriften van de oraties onzer twee redenaars. 
Rare menschen toch die ouden t Als LYSIAS boven een oratie, die 
nu eenmaal tegen AGORATUS wordt gehouden, zet: "tegen AGORA'J'US" 
of boven een, werkel\ik ter verdediging van MAN'J'ITHEUS uitgespro-

1) Zou dv,,.,cpiTflJr; niet nog iets beter zijn? 
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ken, "voor MAN'l'l'l'In:l's", dan villden ze de nauwkeurigheid van 
zulke opschriften zóó merkwaardig dat ze er heele boekdeel en over 
schrijven. VAN m.m, V LII~T heeft lllet zijn i:rrTE ~Ià (Mi.; ~",).oiJrr5-xl TOl 

?'p.z.:pi1; zeker den waren zin getroffen: "de opschriften Aurrlou en 
'!rr.xIc:J lijken zóóveel op elkaar, dat ze lIlet geheel dezelfde trekken 
worden geschreven". 

Er ontsnapte mij daal', geachte hoorders, een hoogst onweten
schappelijke ontboezeming, toen ik bij de verlllcldillg eener emen
datie vau v. D. V Lu;'r op AESCHINBS het "gelukkig" noemde dat 
hij zich niet alleen met DIONYSIUS heeft bezig gehonden maar ook 
met de dool' dezen behandelde oratorelI zelve. .Ja het i8 onweten
schappelijk llleer belang te stellelI lw. in ARIS'I'Ol'HANES dun in 
.JOHANNES MALALAS of 'l'HEOPHYLACTUS SIl\toCA'l"rA, en de philoloog, 
die aan die kwaal lijdt, is ongeveer even d waas als de zoöloog 
wezen zou, die zich wèl Illet mooie lllaa)" niet met leelijke beesten 
wilde bezighouden. 1) Maar ach, de volstrekte wetenschappelijkheid 
eisdit hier het hovenmenschelijke, en dat dooreenhalelI van philologie 
en natuurwetellschap lijkt lllij hoog"lt bedenkelijk. Ik zou zelfs nog 
een stap verder kunnen gaan, en het betreuren dat VAN DER VJ,n:T, 
na het schitterend proefstuk zijner dissertatie, niet voortgegaan is 
met aan (jrieksehe schrijvers zijn krachtelI en talenten te wijden. 
Ol/getwijfeld hij zou, om die autelll'S te noemen, die 1l1. i. hém 
het he st zouden hebben geleken, veel voortreffelijks hebben kunnen 
leveren voor critiek en verklaring van de oratoren, 'l'HUCYDlDES, 
PLATO, XENOI'HON, LUCIANUS, de erotici. En wat meer zegt ik kan 
nlij hier op \' AN DER VLIET zelven beroepen, waar hij in z~jn 

levensbericht vau }'RANCKl<:N 2) het volgende zegt: 
"Gedro1tIJen i., hij tot het Latijn; reeds in het hegin zijner carrière 

lag die drang in de tegenstelling tot COBE'l' , naast wien hij meende 
zich op het gebied van het Grieksch geene eerste plaats te kunnen 
veroveren. 3) Hij heeft dus onbewust den raad gevolgd, dien COBET 
ons studenten placht te geven. "Grieksch" zeide hij "kent iedereen, 
maar het Lat\in is een execrabel moeielijke taal, daar moeten jelui 

1) Bovendien, tot de bepaald leelijke geschriften hooren de rhetorische werken van 
DIONYSIUS nog lang niet. Ik zou mij wel wachten ze cp één lijn te stellen met de wer
ken der twee, wier schrikwekkende namen ik hierboven noemde. 

') p. 15. 
') Eerlijk gezegd, behaagt mij deze passage niet. Zou dan FRANCltEN zich bij 't be

palen van den weg zijner studiën door iets anders hebben laten leiden dan door eigen 
lust en belangstelling? Zeker versta ik den edelen schrijver, uit wiens pen niets banau
sisch 's kan zijn gevloeid, hier verkeerd. 
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eens iets aan doen." In die scherts lag een waarheid verborgen; 
namelijk deze: dat voor een helder en scherp verstand, al nadert 
het ook niet de grenzen der genialiteit, de Grieksche gedachte, 
logisch en scherp belijnd, niet al te moeilijk te bereiken is, dat 
fouten in hare uitdrukking spoediger in het oog vallen, terwijl de 
in hare afleiding en samenstelling glasheldere taal de middelen tot 
herstel zooveel te eerder aan de hand geeft. De Romeinen daaren
tegen, ondichterlijk van aanleg, met hunne niet door hcn zelf ont
wikkelde, maar kant en klaar overgenomene beschaving, met hUllIle 
etymologisch troebele tmtl,· met hunnen rhetorischen aanleg, tobben 
zich altoos af, om het kleed hunner gedachten per jas et nejas te 
verfraaien. Waar men eenmaal van den rechten weg afwijkt, kan 
men honderd verschillende wegen gaan, en waar, wegens de be
trekkelijke arllloede der taal, de woorden talrijk zij u , die vèruitecn
liggende beteekenissen vertoOllen, moet het voor de latcr gekomen 
geslachten wel vaak een onoplosbaar raadsel zijn gewordelI , wat de 
Romeinen hebben willen zeggen, en waarom zij het zóó gezegd 
hebben, als zij het hebben gedaan. Het best zullen zij wel verstaan 
worden door hen, die zelf iets rococo-achtigs in hun geest hebben, 
die iets voelen voor het decadente, d. i. voor de gezochte en 
duistere uitdrukkingen der gedachte. Het is dus allerminst in 
.FRANCKl'~NS nadeel, wanneer ik het waag te vermoeden, dat hij zich 
op Grieksch gebied nog meer thuis gevoeld zou hebben dan op het 
Romeinsche.' , 

VAN m~R VUET noemt hiel' alleen FItANCKEN , maar hij denkt 
wel degel~ik ook aan zich zelf. Wil ik het U bewijzen? Ik kan 
het met volmaakte philologische zekerheid. Maar g~j hebt allen dat 
hewijs reeds gehoord. Wat bedoelt hij met dat "scherp en helder 
verstand, dat de grenzen der genialiteit zelfs niet nadert"? Denkt 
hij daarbij aan FRANCKBN? Waarlijk; daarvoor eerde hij dezen grijs
aard te zeer. Of is in die woorden een algemeen oordeel vervat 
over groote categorieën van geleerden? Het ligt niet in VAN DER 
VLIET'S aard ecn zoo beslist oordeel, nogal een ongunstig, over zijn 
medemenschen uit te spreken. Neen, wie VAN DER VLIE'r's stijl 
keut, voelt het door en door: die woorden zijn ironie. 

Ik voor mij weet niet zoo precies waar de scherpzinnigheid op
houdt en de genialiteit begint. Ook ken ik Latijllsche schrijvers, 
zelfs dichters, genoeg, op tal van plaatsen geëmendeerd door vernuf
ten ten naaste aan COBET verwant. Denk maar eens aan MADVIG, 
denk - z~i zijn de meest sprekende getuigen - aan RgROAT,Dt'S, 
LIPSIUS, PWHENA, AGRICOLA die het eerst den tekst van 'rACITUS 
hebben gezuiverd. Maar dat VAN DER VLIET hier aan zich zelveIl 
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denkt ·dat weet ik wel, èll door die woorden "al nadert het ook 
uiet de grenzen der genialiteit" vool'gelieht, en ook dool' die over 
dat rococo-aehtige. Olltdaan van haar urhalliteit zou deze plaats aldus 
luiden: "ik heb in mijn aanleg iets rococo-aehtigs, dat mij voor de 
heoefening van sOlllll1i~e Latijllsehe schrijvers hizollder geschikt 
maakt, manr ook heu ik slim en helder genoeg om, als ik dat 
verkies, met vrucht mijn krachten WUI de Grieksche literatnur te 
,vijden. " 

\Vant er is iets iu VAN DER V LIE'l', waarover ik mij verbaas. 
Niet zijn reeds zoo vaak genoemde en geroelllde veelzijdigheid. Dat 
iellland van zijn seherpzinnigheid, en vooral van zijn arbeidzaam
heid - want hij heeft, om het platweg te wggen, verbazeud hard 
gewerkt, zijn leven lang - velerlei studiën met vrueht kan beoefe
lIeli begr'ijp ik zeer goed; ook dat iemand van zijn grollllige kennis 
gerust, zonder gevaar voor zijn Latijn en Griekseh, een jaar of 
wat uitsluitend of hoofdzakelijk aan Sanskrit of Javaanseh kan 
wijden. Maal' minder begrijpelijk is mij in VAN rmR VJ,mT eeu 
zekere dubbelheid: eeu critiseh aeumen, waaraan COBE'f zijn hart 
moet hebben opgehaald, én een voorliefde voor schrij vers, cl ie, om 
het op zijn zachtst uit te drukken, minder in COBETS sUlaak zouden 
zijn gevallen ,een voorliefde juist gegrond op eigenaardigheden, die 
COBET van hen zouden hebben afgeschrikt. Booren wij hieromtrent 
VAN DIm VLIE'!"S eigell "bekentenis", lllag ik wel zeggen: 1) 

".Juist de zonderlingheid en de moeielijkheid van den stijl vall 

'l'mt'1'UU,IANUS, maakt, al is de vorm, waarin hij zijn gedachten 
kleedt, vaak met onze hegrippen van schoollheid in strijd, een der 
aantrekkelijkheden van de studie z~jner geschriften uit". Of ik dan 
van de tweede helft dier duhbelheid VAN DER V LIET een verwijt 
maak P Dat zij verre. V oorem'st dat iemand liefde gevoelt voor 
een studie, waaraan hij zich wijdt, is wel de hoofdvoorwaarde 
voor zijn wélslagen, "Ep",; 7riwrwv 7rXT~p zeggen wij philologen in 
tegenspraak met den Griekschen wijsgeer. En dan: meer dan iets 
anders heeft de studie der Christelijke schrijvers VAN Olm V LIW1' 
doordrongen van een inzicht, dat wel niet door hem is uitge
vonden, maar dat toch VÓÓ1' hem nooit door iemand zoo diep is 
gevoeld, lIoch ook met zóóveel volharding en overtuiging is ver
dedigd, uI. dat het Latijn geen doode taal is, maar te eeuigertijd 
een taal IS geworden bestemd om te leven, wel een eigen-

') Voordracht gehouden 24 Juni 1889 in de vergadering der Sectie voor Letterkunde, 
Wijsbegeerte en Geschiedenis van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kun~ten 
en Wetenschappen, 
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aardig Illaar toch een vól en rijk leven, zoolang er gedacht wordt 
aan iets hoogel's dan het alledaagsche.:En moest die overtuiging 
zich !liet vestigelI juist bij den ijverigen cu liefdevollen heoefenaar 
van 'l'ERTl'LT.lANUS, die 1) da;ll' op het argument van zijn tegen
stalIder : "maar de ChristeIl moet ook voor zijn medemenschen 
leveu" antwoordt met dat onsterfelijke: "lIeUIO alii nascitur mori
tUl'lIS sibi". 

Komt maar op, (I meesters van het woord eu kunstenaars in 
alle talen, die thulIs op het aardr~ik gesproken worden, en beproeft 
of gij in uwe taal zóó krachtig, Z()Ó kOït het wezen van ecu 
wereldverznkend, alleen aan het hiernamaals denkend Christendom 
kUilt uitdrukken. Het zal niet gaan! Zelfs het Griekseh schiet 
hier een weinig te kort . 

. Ja, ze hebhen het goed begrepen die Christell-schrijvers, dat ze 
OU\ voor IUIlI leer ell door hun leer de wereld te willllen de talen 
der geletterden, CII vooml het Latijn, UlOesten leeren gebruiken 
111 ct een volkolllen lIIeesterschap. Niemand heeft die waarheid 
juister uitgedrukt en smaakvoller dan de Christemlichter PRUDENTIUS , 

waar hij in zijn epiloog 2) zegt: "mogen anderen schitterend ge
streden of heldhaftig geleden hebben voor Christus, ik kan mij 
ook op een kleinigheid beroepen, die mij misschien de hemelpoort 
zal ontsluiten, dat ik het Christendom heb gekleed in het bevallig 
kleed der beschaving." 

Zij Y<JOral, die Christenschrijvers , hebben gemaakt dat het Latijn 
eeu taal is geworden bestemd 0111 eeuwig te leven, zoolallg er 
beschavillg bestaat. En mede te werken, krachtdadig mede te 
werke1\ om dat leven in stand te houden, dat is het waartoe YAN 

DER VUE'l' telkens ell telkens weer zijn leerlingen opwekt. :En 
't zijn vooral de Christenschrijvers , die hem tot die opwekking 
aanleiding geven. V AN HER V I,n:T' s leerlingen hebben wel eens 
geklaagd, dat hij hun te veel van de latere schrij vers gaf, en te 
weinig van de auteurs, die hun naderhand in hun gymnasiaal 
beroep het meest te pas zouden komen. Geheel onrechtvaardig 
was die klacht misschien niet. Maar o! laten ze maar in practijk 
brengen het gulden woord dat hij hun eens toevoegde 3): ."dat wij 

') Eigenlijk is het niet TERTULLIANUS zelf, die zoo spreekt, maar de "monnikspij", 
het pallium, dat hij sprekend invoert. Voor de mondelinge voordracht van lIet levens. 
bericht achtte ik de gegeven voorstelling, die trouwens aan het wezen der zaak niets 
verandert, gepaster. 

') Pag. 305 der editie van OBBARI{1S. 

3) Trifolium Latinum (Utrecht BREYER 1893) Nr. 2, de toespraak gehouden als in
leiding op een practisch college voor Latijn spreken. Een lang niet kwaad stuk. Uit
nemend voorzeker is de raad om aan het Ciceroniaansch Latijn leven bij te zetten 
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Latiju spreken, dat doen wij niet op grond van eenige redelleering , 
maal' uit kracht vall een voo l' ons onuautastbaar geloofsartikel" -
ell zij zullen hem dallkbaar zijn voor iets geheel "bizonders", dat 
hij hun heeft gegeven, dat niemand zoo gerechtigd was om te 
geven en zoo goed geven kon als hij. 

Latijn als spreek- en schrijfta.n.l, daarvoor heeft v. D. V UET 
geijverd met al de kracht, die in hem wa.s, eu hij heeft uit.· 
nemend begrepen hoe dat Latijn wezen moest, zou het werkelijk 
eell levende taal zijn. Veel vrijheid voor de behoeften van het 
oogenblik en voor persoonlijke eigenaardighei<l, lllaar toch die 
vrijheid - niet aan banden gelegd door een angstig opzoeken 
in het lexicon op CICERO, wél, door een steeds op CICERO 
tenlgg!UUl, binnen de perken van den goeden smaak gehouden. 
Die leering valt ook te trekken uit zijn inaugureele oratie, ecn 
overigens ietwat duister stuk; maar de bedoeling is duidelijk en 
goed: b~langstelling wil de spreker wekken voor zijn Christelijke 
denkers en dichters, maar hij verklaart uitdrukkelijk er niet aan te 
denken CICERO door AUGUSTINUS of VIltGILlUS door PRUDEN1'JUS te 
laten verdringen. 

Het Latijn steeds uitgebreid, maar ook steeds weer aan CICERO 
getoetst! Is dat geen wijze, geen bij uitstek practische les? En 
hooren wij die les niet zelfs daar, waar v. D. V LIET zich vermaakt 
over den ouden heer in het Duitsche studentenlied, die altijd 
"liest im Kikero"? 1) Immers hij haast zich te erkennen dat iets 
V!tll dien ouden heer wel zal moeten blijvcn voortleven, ook in 
den latinist van onzcn tijd. 

Eén deel van VAN DER VUET'S letterkllllClige werkzaamheid is er, 
waarmede ik niet ingenomen be 11 , op goede gronden. En dat ik 
ook van dat deel gewaag dat doe ik niet alleen om de onpar
tijdigheid, lUaal" om een deugd van VAN DER VLIET, die hem aan
spraak geeft op de dankbaarheid zijner leerlingen, te beter te doen 
uitkomen. Ik bedoel zijn Latijnsehe Poëzie. Duister, zooals wel 
eens door bevoegde beoordeelaars is gezegd, kan ik haar juist niet 
vinden; ik begrijp in den regel wel wat hij zeggen wil. Maar hij 
zegt het niet goed. Daarvoor ontbrak hem te veel de eerste helft 

vooral door lectuur van TERENTIlJS, PETRONIUS, den Dialogus D:l ORATORIllUS, MINUCIUS 
]<'ELIX, MURETUS. Nr. 3 over PETRARCA, een onderwerp met dat van Nr. 2 ten nauwste 
verbonden, weer een staaltje van soliede kennis ook op dit gebied;. In Nr. 2 is bizonder 
aardig de aanwijzing op pag. 28 dat reeds in 1557 bet Latijn met dezelfde argumenten 
voor dood werd verklaard, die ook nu nog voor dit edel doel vaak dienst moeteu doen. 

') In den aanhef der hoogst interessante, leerrijke, verhandeling over Silvia van 
Aquitanië, opgenomen in den Uden Jaargang der nTheologilwhe Studiën" (A. 1896). 
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van COBETS eiseh: "een literator moet vroolijk en slim zijn". Slim 
was VAN m,a V LH:T in de hoogste mate, en voor een man van 
zijn droevige levenservaringen vrool~ik genoeg; de blijmoedige ge
latenheid van een gemoedelijk Christen was hem niet vreenu1. 
Maar in den gewonen zin bedoelde COBET dat vroolijk niet: hij 
bedoelde er mee een zich van tijd tot tijd bl\jmoedig gaan laten, 
onbekommerd voor mogelijke dwalingen. Eli gelijk - ik hoop 
dat het beeld niet ongepast is - steeds het gevoeligst neerkomt 
wie te paard of op het ijs het bangst voor vallen is, gelijk het 
malste, ja zelfs het meest foutieve, Latijnsch proza geschreven 
wordt door hem die 8teed8 angstig vraagt: "Zeggen CICERO en 
CAESAR het wel steeds of bij voorkeur zoo? mag ik wel vice ver8a 
zeggen, als toch de statistiek uitwijst dat eertijds ver8a vice het 
meer gehruikelijke was? Zou ik wel 'utut e8t durven zeggen of 
van een berlevolU8 lector durven spreken, terwijl utut en lector in 
het beste proza, zoo uiterst zeldzaam zijn", zoo leert nC?oit goede 
Latijnsche verzen maken wie steeds het gewone versmadend alleen 
uit is op iets bizonders , iets extra fijns. Denkt gij dat men 
metrische fouten leert vermijden door ijver en geleerdheid? Kom! 
dan zou een geleerd grammaticus en stoere werker als v. D. VLIET 
niet olim met eeu korte 0, ofmane8 met een korten uitgang 
hebben kuunen schrijven. Neen, dat, en het heele Latijn dichten, 
leert meu alleen door steeds vrij en vroolijk Latijnsche dichtmaten 
te neuriën en door schik te hebben in het vermakelijk figuur, dat 
alledaagsche dingen maken als ze in een Latijnschen hexameter of 
pentameter worden uitgedost. En toch, diezelfde VAN mm VUET, 

wien dat Latijn dichten maar nooit goed won afgaan, wat beeft 
hij er voor geijverd, wat heeft hij er zich voor heijverd. Dat hier 
een bron vloeide van steeds frisch ,leven voor het Latijn heeft 
niemand meer gevoeld dan hij, niemand met meer overtuiging en 
vaker gezegd 1). 

Zijn eigen Latijn te hebben behoort ieder rechtgeaard philoloog: 
hij mag, hij moet dat vrijelijk ontwikkelen, maar, zal niet wille
keur ontstaan, zullen niet allerlei taaltjes geboren worden zóó 

') Zie bv. Spectator 1897 een Latgnsche dichtbundel, in Servie geboren, en door 
v. D. V. met vreugde begroet. Verder: Verhandeling P. U. G. 1894 over HUYGENS als 
Latijnsch dichter, en dito 1887 de uitnemende verhandeling over navolging bij Latijn
sche dichters, van welke verhandeling de quintessence is de zoo ware stelling: "door 
dat navolgen is de dichterlijke Latijnsche taal bewaard voor ontaardiDg~" Wel ontleent 
deze verhandeling veel aan BAEHItENS' voortreffelijke praefatio vóór VALERIUS FLACCUS, 
maar hoe v. D. VLIET ontleent weten wij nu al lang. 
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individueel dat men hoe langer hoe verder afraakt van één gemeen
schappelijk, voor allen gemakkelijk verstaanbaar Latijn, dan moet 
steeds de hand met het allerbeste Latijn, het klassieke Latijn, het 
Latijn van CICERO worden aangehouden. VAN m,Jt V [,IET, hoe 
weinig hij ook over CICERO moge geschreven hebben, was steeds 
in gedachte met CICF.RO, leefde met CICERO, was met hem ver
trouwd als weinig anderen. Eén bewijs altlmns, dat zeer sprekend 
is, kan ik voor deze bewering IUUlvoeren. 'J'oen ZIET.INSKI z\in 
geruchtmakend boekje: "CIClmo im Wandel der ,1ahrhundcrte" in 
het licht gaf, waarin na ecn te langc periode van veJ'gllizÏIJg en 
minachting, CICERO voor het eerst weer op een hoog, misschien 
wel te hoog voetstuk wordt geplaatst, en waarin met een verhazing
wekkende geleel'dheid CWEROOS invloed op alle eeuwen wordt aan
gewezen, toen raakten er heel wat penllCll in beweging. Niemand, 
Baar mij voorkomt, heeft dit hoekje, dat niets van CICERO onaan
geroerd laat, met rijker kennis van zaken, met rijper oordeel, met 
gl'Ooter juistheid en helderheid gewikt, gewogen en op zijn waarde 
geschat dan YAN DElt VLIwr 1). 

CW];]Jw brengt mij als van zelf weer op mijn onweten:;chappel~ike 
voorliefde voor ,de "mooie" schrijvers. Eigenlijk getuigt ook VAN 

mm V LIE'r's arbeid op 't gebied der kerkelijke Latiniteit van die 
zelfde v()orliefd~. Moge hij ook eenig behagen hebhelI gehad in 
diepzinnige, spitsvondige re(lclIeerillgen over theologie eH dogmatiek, 
ongetwijfeld hebhen de kerkelijke auteurs hem het meest geboeid 
door de schoonheid ook van hUil Latijn, dOOI' de eigenaardige 

1) Museum 1898. Vermelding verè.ienen hier bovennien: 
Het opstel in het BOOT-album, waarin de woorden uit Cic. ad Att. aedes Opis expli('afrt 

eindelijk en ten laatste (naar mij althans voorkomt) goed worden opgehelderd. 
De besprekingen van STANGLS Bobiensia, en, zeven jaar later, van diens Tulliana 

(Museum 1894 en 1901). Twee zeer belangrijke en verstandige opstellen, waarin V,IN 
hER VLIET tegenover STANGL, een systematisch criticus van de strengste soort, aantoont 
hoe weinig ver men het in re critica met systemen brengt. Niemand trouwens was 
meer bevoegd dan v. D. VLIET om ongeloovig de schouders op te halen over alle streven 
om slim te zijn naar een vaste methode. 

Recensie eener schooleditie der Catilinaria Museum 1895. 
Behandeling van Cic. ad Att. XIV, 2,2. B. Ph. W. 1898. Zeer goede opmerkingen 

over en op de brieven ad Brutum Neue Jahrb. für Phi!. und Paed. (Fleckeisen u. Masius) 
Bd. 131 (A. 1885). 

Ik neem deze gelegenheid te baat om melding te maken van eenige zeer schoone 
Liviana van v. D. VLIET in den Hermes (dl. XX A. 1885). Daar o. a. de uitnemende 
verbetering der traditie (VIII c 22,4): "data visceratio in praeteritam iudicii gratiam 
honoris etiam ei causa fuit, tribuna.tuqtle plebei proximis ('olJlitii.s al/sens petentibus 
praefertw·II in: " ..... tribunatumque plebei proximis comitiis absens petens praesen
tibus praefertu r. " 
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schoonheden, die zij aan het Latijn hebben bijgezet. En al heeft 
zeker Y. D. VUETS bijzondere vaardigheid i1l het ontwarren van 
ingewikkelde moeielijkheden hem hij het hestudeeren van 'l'JmTuL· 
I,IANUS menig aangenaam oogenblik vau zelfvoldoening geschollken -
liefde had hij ongetwijfeld meer voor de zooveel smaakvoller, keu
riger stilisten M INUCIUS PI~UX en SEPTIMIUS SJ<wjmvs. Dat CICElW 

en VIRGIUUS hem boven alles gingcll heeft hij, dunkt mij, dllidel\ik 
bewezen: een groot deel van zijn leven is aan heil gewijd geweest. 
Maar, ik geef het toe, wat h~i heeft ,r;epubliceel'd betrof vooral de 
zilveren LatÏIliteit en de Latiniteit van het Christendom. Dat hem 
ook hierbij lang niet ollverschillig was de literaire waarde der door 
hem hehandelde geschriften blijkt wel het hest uit ·wat hij heeft 
gedaan voor 'I'ACI'l'l'S en SJ':NECA, en dat is, althans wat SJ<~NECA 

betreft, zeer veel. Ik spreek hierover aal1stollds nader. Nog twee 
auteurs moet ik vermelden, met welke Y. D. VLIET zich bij voor
keur bezig hield, PWl'RONIUS en Apuuaus. Nu - die twee bellOoren 
ongel wijf CId tot het gebied der "schoone letteren". Vergunt nnJ 
over één van beiden, ApuLElrs, een kleine uitweiding. 

Het Latijn van Apur.mus moge nog zoo dwaas - laat ik het 
familiaar z.eggen, kwasterig - zijn, hU is een bij uitstek boeiend 
verteller. Ik denk hiel' natuurlijk uitsluitend aan zijn Metamor
phosell en dan nog aan de eerste boeken. De latere, en alle 
verdere geschriften van Apl1I,EIUS, mogen "voor de wetenschap" 
nog zoo gewichtig zijn, hun literaire waarde is gering. Maar dat 
eigenlijke romannetje is kostelijk. En voor het allereerst in de 
klassieke literatuur merk ik hier eeu allerbekoorlijkst trekje op der 
moderne novellistiek: de handigheid om, zonder vooraf waar
schuwen, den lezer in eens het grappige een er situatie voor oogen 
te stellen. Twee voorbeelden mogen volstaan. 

De man, die zijn levensgeschiedenis :lan zijn 'rhessalischen gast
heer verhaalt, maakt gewag van den waarzegger uit Corinthe (hij 
heet, meen ik, POLYDORUS), die hem een extra. gunstige reis heeft 
voorspeld. ".Ta wel" zegt de gastheer, "dien POJ,YDORUS ken ik 
ook; ik heb hem eens te Ephesus ontmoet. Daal' zat hij op de 
markt, zich zeI ven aanbevelend als voorspeller speciaal aangaande 
den afloop van zeereizen. Een kapitein komt naar hem toe, en 
krijgt dan een aller-allergunstigst orakel ontrent de door hem voor
genomen tocht. Het gelaat van den zeeman glanst van genoegen, 
en reeds haalt hij een welvoorziene beurs uit den zak. Daar komt 
een ander Corinthier aanloopen: "Wel mijn lieve POLYDORUS" roept 
hij verbaasd "hoe komt gij hier in Ephesus?" "Ach" kemlt 
POU"DOlWS "als ik u mijn rampzalige reis vertelde, gij zoudt zeggen: 
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"zooveel ongeluk op eens heeft nooit iemand getroffen. Mijn schip 
vergaan, al mijn spaarduit jes weg, ik zelf nauwelijks aan den dood 
ontkomen, door angst en ziekte uitgeput naar lichaam en geest". 
Alle omstanders barsten in lachen uit, de kapiteill steekt zijn beurs 
weer hij zich". 

Een ander verhaler deelt het volgende mede: "door armoe ge
dreven, verhuurde ik mij, om toch maar aan den kost te komen, 
als lijkbewaker. Ik kreeg al gauw wat te doeH, zelfs een haantje, 
dat goed beloofd€, want 't was een interessant geval; er werden 
allerlei spoken verwacht die het lijk zoudell komen verminken. 
Ik bracht het er, althans dat meende men, goed af; het lijk werd 
's morgens gaaf bevonden en ik kreeg zonder eenig bezwaar de 
toegezegde r~jke belooning. Vol vreugd bedankte ik hartelijk en 
voegde daaman toe: "wie uwer ook maar ooit mij noodig heeft, ik 
hen uw aller gehoorzame, hereidvaardige diena.'lr." Onmiddellijk 
word ik bij den kraag gepakt en onder slagen, sehoppen en ver
wenschingen van de heele familie, slaven en arheiders incluis, op 
stmat geworpen". 

Is 't te verwonderen dat iemand zich gaarne met ApUI,EluS bezig 
houdt? 

"Nu" zou COBET zeggen "hij was er dan wel voor, die VAN 

DER VLIET, voor dat Latijn, maar was hij er ook achter?" Neen 
maa,r of hij. Schitterende bewijzen kan ik bijbrengen, natuur
lijk weer emendaties: dat zijn en blijven toch maar de beste be
wijzen voor iemands bevoegdheid om mee te spreken en mee te 
doen. Uit verschillende puhlicaties heh ik de allerbeste uitgezocht, 
voora.l uit de 15 jaargangen der Mnemosyne, waarin iets van zijn 
hand voorkomt. 1) En hier biedt zich van zelf de gelgenheid voor 
twee meer algemeene beschouwingen: vooreerst over ziju Al'ULl<,IUS
uitgave, ten tweede over de eigenaardigheid zijnet' verbete
rmgen. 

Een critische uitgave van een ouden auteur is en blijft een werk 
van persoonlijke opvatting. Hier hoor ik een storm van veront
waardiging opsteken. "Neen, neen" roept men, "niets persoon
lijks, geen willekeur. Een critische uitgave behoort een vertrouw
bare gids te zijn, die iederen lateren heoefenaar van den schrijver 
omtrent al wat hij wenscht en noodig heeft te weten nauwkeurig 
inlicht." Eilieve, hoe ver moet die nauwkeurigheid gaan? Neem 

') Gedurende 20 jaren (1882-1901) was v. D. Vl.IET vast IOOdewerker aan dit tijd
schrift. Alleen in de jaargangen 82, 1:\4, 86, 93, 99 komen geen bijdragen van 
hem voor. 
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een voorbeeld: er zijn van een geschrift 2 handschriften, beide 
voor den criticus onmisbaar, maar toch min of meer van elkaar 
afhankelijk. N u komt ergens perditu8 voor: er kali geen kwestie 
van wezen of er ook soms proditu8 of praeditu8 staan moet. En 
toch, daar per, prae en pro telkens met elkaar worden verward, 
bestaat er alle kans dat ééll yan beide, of allehei , iets verkeerd:; 
hebbel!. Vermelden! roept de onverbiddelijke paleograaf. Nu goed: 
het slechtere handschrift heeft het goede pen!it118, in het hetere 
staat het volmaakt onbruikbare proddu8 - maar ik zal, daar gij 
het heveelt, dit in mijn alll1otatio critica vermelden. Niet genoeg, 
roept weer de paleograaf: in het slechtere handschrift heeft 001'

spl'onkel\ik praedd1l8 gestaan, perditu8 is correctie. Dus -- nu 
moet gij niet a.lleen dat berichten, maar ook of 't een correctie a 
manu prima of a manu altera is, en zoo a manu altera of ze 
van dezelfde hand is, die den heelen codex, blijkbaar naar een 
codex beter dali zijn oorsproukelijk yoorbeeld, heeft dóórgecorri
geerd, dan of 't een incidenteele verbetering is. 

Zeker, zoo krijgt men een apparatus criticus waarop niemand 
aanmerking zal makelI : de vijallden ran PIUl,SEUS kwamen el' ook 
niet toe aanmerkingen te rnakeIl op het Medusahoofd. Leve de 
nauwkeurigheid, Ulaur laten w~j ons over déze democratische stroo
ming (ee1l overigens recht on behagelijk ding) verheugen dat de 
werkman, de photograaf, dan den geleerde het werk uit de handell 
neemt. Van een critische editie gaan we in de eerste plaats na of 
de uitgever voor ons een man is van genoegzame beteekenis, dat 
w~i wenschen te vernemen wat hij belangrijk heeft gevonden en 
waard om mede te deelelI. Dat VAN DER VLIET een zoodanige was 
moet, en kan, uit zijn emendaties blijken. 

Ieder criticus heeft zoo z\in eigen hand van emendeeren. De 
een is 't gevoeligst voor taal- de ander voor stijlfouten. De een 
merkt het scherpst leemten iu 't verhaal, de ander zwakheden in 
de redeneering op. De, een ziet beter wat er te veel, de ander 
wat er te weinig staat. Nu bestaan v. D. VUE'l"S verbeteringen op 
ApUI,EIUS, en ook op andere srhr\ivers, voor een merkwaardig groot 
gedeelte in aanvullingen. 

Deze wijze van emendeeren heeft al dadelijk een groote mate 
van waarschijnlijkheid voor zich. Wat toch is bij een slOl'digen 
afschrijver een meer natuurlijke vergissing dan overslaan? 11en 
tweede, waar men de aanvulling Of onnoodig Of voor het beoogde 
doel niet geschikt acht, daar schaadt ze niets: men heeft als 't ware 
te gelijk de overlevering en de conjectuur onder de oogen. Het 
IS mij dan ook volmaakt onverklaarbaar hoe een nijdig recensent 

Jaarboek 1903. 4 
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(trouwens nijd verklaart veel) heeft kUJlnen klagen dat er uit al 
die haakjes bij v. D. V UET niet wijs te worden was. 1) 

En dan is YAN DER VI,mT tot het toepassen van dit geneesmiddel 
op ApCI.EIUS gebracht door rijpe ervaring bij andere auteurs. 81ll.g 
op slag is het hem mogen gelukken door dit middel schijnbaar 
wanhopige passages evidellt te herstellen. Ik haal een paar voor
heelden aan. 

Bij Frontillus de Aquaeductibus c. 128 st.aat: "onze voorvaderen 
zouden er Biet aan denken een opellbare waterleiding over eens 
anders land te laten loopell zonder zijn vergunning: dan kochten 
ze hem liever het heele stuk af; zóó zeer betrachtten ze de hillijkheid : 

"ut ne ea quidem eripuerint privatis, quae ad modiuIl publiclUII 
pertinerent" . 

Lees ad[ comJ lIlot/UJJI publiculIl. Ik behoef er niets hij te voegen 2). 

"Men moet" zegt S:K~ECA (Ben. ] § 8) "om den dank niet te 
verbeuren, met tact geven: 

"Sibi enim quisque debet, qllod a nesciente accepit". 
Wat is dat~ Iets krijgen van iemand die het niet weet? Wat 

niet weet? Dat men het krijgt? Lees met Y. D. VUE'f a dare 

ne8cie1de en gij hebt den uitnemenden zin: 
"Wie iets kr\igt van iemand, die geen slag van geven heeft, 

dankt daarvoor niet hém maar zich zelven" 3). 

Over 't algemeen is v. D. VI,JET op 't gebied van SF.NECA 

bizon der gelukkig. Ik vergelijk hem hier vaak met PAU!. 'l'HOMAS, 

en 11.ls ik er toe kom hem iet8 lager te taxeerelI dan dezen uit
nemenden Belgischen Latinist, dan geschiedt dat eerst na lange 
aarzeling. 

Maar, wat het voornaamste is: v. D. VLIET is tot het inzicht 
der onmisbaarheid van dit hulpmiddel bepaald gedwongen door 

1) Behalve in de reeds genoemde deel en der Mnemosyne passim vindt men korte verha'n
delingen over APIJLEIUS in: 

Het album ten vori~en jare aan v. HERWERDEN aangeboden (een zeer aardig gesohre
ven stukje over de indeeling van den (proloog) van het Apuleiaansche boekje de deo 
SoeRA TIS. W aar~chijnlijk v. H. V LlI;;TS laatste ge~chrift). 

Spectator 1901 recensie van DE JONG:;; dissertatie de ApULEIO Isiacorum mysteriorum 
teste, en in een vroegeren jaargang van BoEKENS vertaling der MetamorphoseIi. 

Deutsche Literatur Ztg. 1899 reoensie der quaestiones Avuleianae van G&tsoha. Wel
dadig is wat in die recensie staat over numeri Al'ULEIANI. 

Rh. Mus. N. F. p. 145 en 314 sq. mooie emendaties op de Metamorphosen. 
Hermes 1896 de voorrede der Metamorphosen terecht gebracht, met eenige verstandige 

polemiek tegen ROHDE. 
') Mnem 1887 p. 282. 
') Mnem. 1882 p. 130. Zie verder voor uitnemende aanvullingen het heele hoofdstuk 

Mnem. 1885 p. 222-227. 
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zijn 'l'.ERTUJ.LIANus-studiën 1): bij 'rERTUJ,I,IANUS toch staat herhaal
delijk hetzelfde op één plaats vollcdig, op een andere onvolledig. 

Nu eenige emelldationes variae, die mij voorkomen VAN DER 
VJ,J}~TS critisch vernuft in het helderst licht te stellcn: 

1. In een scholion op Juvenalis wordt lener (i. d. z. van spado) 
verklaard met cumlU8. Lees evirah(8 2). 

2. De parvenu 'l'RIMAI,CHlO is op 't punt van op zijn eigen 
gastmaal te gaan dansen, als zijn vrouw .FORTUNATA hem weerhoudt 
door hem iets in te fluisteren. "Zeker" zegt de -vertaler, herin
nerde ze hem aan zijn }lOogen rang. Dan gaat hij voort: maar er 
was geen staat op hem te maken. 

"nam modo .FORTt!NA'l'A H suam revertebatur, modo ad naturam" 
Zoo de overlevering. Gewoonlijk vergenoegt men zich met deze 
omzetting en aanvulling: 

"uam modo FORTUNATAl\I verebatul' , modo ad naturam suam 
revertebatur" . 

Daar echter FORTl'NATA, al weerhoudt ze hier haar man vau een 
al te groote dwaasheid, daarom nog lang niet de persoon is, aan 
wie lJij in 't algemeen slechts hoeft te denken om zich fatsoenlijk 
te gedragen, en daar ook dáll nog deze zin geen nieuwe geda~hte 
oplevert, waaraan hier toch behoefte is, lezen we gaarne met v. D. 
VI,U:T: "nam modo 1,'oRTl'NAM suam (den hoven spottenderwijs ge
noemden hoogen rang) reverehatnl', modo ad naturam revertebatur": 
1111 eens dacht hij aan de waardigheid, die hij bekleedde, dan 
weer kwam de natuur h~i hem boven 3). 

"Citeeren" zegt SEN1WA "is goed, maar het past alleen der jeugd, 
volwassenen staat het slecht: dat zegt ZENON, dat CJ,1<:ANTHES! 
Goed, maar wat zegt gij zelf? Quou8que 8ub alio movebi8? B't 
impera" . 

Movebi8 is natuurlijk u iets , wat er staan moet is zoo klaar als 
de dag: en toch eeuw in eenw uit hebben de lezers van SENIWA, 
die bij myriaden tellen, dat maar niet gezien. 't Is wonderbaarlijk! 
We hebben een beeldspraak vóór ons, uit twee deelen bestaande, 

1) Studia Ecclesiastica 1 TERTULJ.lANUS L. B. BIlIL!. parsim. Wellicht de allermooiste 
aanvulling evenwel, waarmee het v. IJ. V. is gelukt een schijnbaar wanhopige plaatste 
herstellen, heeft betrekking op SENECA den vader (Suas. 6, 7). In een schoolrede over 
het thema: nZal CICERO zich buigen voor ANTONIUS ' wil of zal hij den dood trotseeren?" 
roept een declameerend jongeling uit: zorg dat gij samen genoemd wordt cum Catone, 
qui 8B1'vire Antonio quidem nondum domino potuit" Lees: qui se/·vi./·e ne Antonii qui
dem domino (i. e. Caesari) nedum Antonio potuit. Revue de Phi!. 1895. 

') Mnem. 1898 p. 111. 
3) Mnem. 1896 p. 188. 

4* 
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die aan elkander wordeil teO'enoveJ',resteld de letterli,.J'ke ûn van ;:, ;:, , 
het tweede lid kali geen schooljongen ontgaall. Rt impera , wordt 
tot den vol wassene gezegd, die steeds voortgaat met autoriteiten 
aan te halen: "word eindel\ik zelf aanvoerder". \Yat is de tegen
stelling yall aaJl/'oerder ::!ïll? Natuurlijk dieneN onder een ander. 
Natuurlijk ~ l\Iaar zestig, zeventig opeemolgellde geslachten van 
geleerden hebben dat dan toch maar niet begrepen - hoewel (het 
wonder wordt steeds grooter) dat "onder een ander" ipsis yerbis 
in den tekst staat: 8lfb alio. "rat nu te lezen yoor Jllovebis? Het 
eenige woord dat "als !!emeen soldaat dienen" heteekent , en dat, 

L V 

hoewel het precies op iIloDebi8 l\ikt, alleen YAN DER V UE'l' bij 
machte scll~illt geweest te zij 11 te vinden: merebi8 1). 

4. Bisschop P AClA~TS heeft het aan den stok met den in de 
leer niet zuiveren SnU'HONlANTS. Deze is eell slimllle vos, die het 
Catholicisme bestrijdt niet als aanvaller maar met quasi-onlloozele 
vragen. "Gij doet als de Pharizei;rs" roept de Bisschop uit "die 
Jezus meester noemden, terwijl ze door hun listige vragen trachtten 
hem in 't nanw te brengen". 

~1\-aJll CUIJl pl/!s nocere creda8, qlta8i igU{{i'U8 irderro,r;as. 
'Yat er staat is onzin, wat er staan moet kan niet twijfelachtig 

ZlJn - nu we 't eenmaal door Y. n. YJ,n:'r weten. Gij doet mij 
vragen als een onkundige, terwijl gij toch gelooft, n overtuigd 
hondt, llleer te - wat? Katuurlijk :weteJl d. i. knapper te zijn 
dan ik, 

Lees 1W8se voor nocere 2). 

5. " Vreest het laatste oordeel, geliefden" declameert dezelfde 
Bisschop "de ure naakt, de hel opent zich: na een tijdelijke 
pIJlllgmg der zielen, wacht de verrezen lichamen eeuwige straf. 
Niemand sla geloof aan de verhalen der dichters over den lever 
en den gier van TI'l'YOS: het eeuwige vuur verschaft zich telkens 
nieu we stof door de lichamen telkens weer te doen aangroeien", 
Onze Bisschop wist terdege wat hij zeide, en zou niet trachten 
het verhaal van 'l'nws in discrediet te brengen, juist terwijl hij 
bezig is dat verhaal voor zijn eigen voorstelling nog wat sterker 
te kleuren. Het ligt op zijn weg er voor te waarschuwen dat 
oude verhaal niet als dwaas en zinledig te verachten, Voor credat 
moet gelezen worden 1"ideat: lacht niet om de Heidensche verhalen 
over de onderwereld: daar zit, voor wie haar weet te vinden, een 
diepe gedachte in" 3), 

1) Mnern, 1895 p. 112. 
') ib. p. 189. 
') Mnern. 1895 p. 198. 
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6. In een bundel gedichtjes, door HUGO DE GROOT op ver
schillende artikelen van huishoudelijk gebruik gemaakt, volgt deze 
dichter natuurlijk MAR'l'IAI,IS na, alleen niet in den titel, die bij 
l\LmTIALIs is apophoreta; aan gasten meegegeven geschenken. 
Waarom ook daar niet? De dichter zegt het in zijn inleiding; 
"de dingen, waarvan ik hier spreek moogt gij u zelf aanschaffen; 
het goede eu eenvoudig gebruik der Hollanders brengt mee alterni8 
pa8cere dallllli8". 

Al nemen we hier het onmogelijke aan nl. dat een H UGO GROTlUS 
pa8cere zou hebben kunnen schrijven voor pasci: wat is dat dan 
nog voor fraaie gewoonte: "zich vet te mesten, te verrijken, door 
wederkeerige geschenken"? Eu de dichter wil juist van geen ge
schenken geven weten. Lees parcere, en g\i hebt iets gansch voor
treffelijks: de Hollanders zijn wel zoo verstandig om zich te ont
houden van het cl waze gebruik van elkaarlcederl.:ee7·ig op !.·08tell te 
jagen. Waarlijk dat is een mos bOllUS et simplex, alternis parcere 
damnis. 

7. In dien zelfden bundel staat een Latijnsche vertaling van den 
heerlijken psalm, waarin de broederliefde wordt vergeleken met: 

De zalf op 's Hoogepriesters hoofd, 
De zalf waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar geur het hart verblijdt. 

In 't Latijn is dat nog heel wat mooier dan in 't Hollandsch -
op den schrikbarenden onzin na, dien zelfs een uitgever dezer ge
dichten als LUCIAN MÜI.LER rustig heeft laten staan: dat die zalf 
's Hoogepriesters baard en kleedzoom . . .. aanbidt. Eerst VAN OER 

VLIET zag dat adorat moest zijn odarat. 1) 

8. In ecn noot van SEltVIUS op VnwILIUs wordt van IDouExErs 
ongeveer de geschiedenis van JEPH'l'HA verhaald: "in deu storm had 
hij beloofd, als hij behouden tehuis kwam, te zullen offeren wat 
hem het eerst tegenkwam. Nu wilde het geval dat zijn zoon hem 
het eerst ontmoette. En toen er nu in het land een pest uitbrak, 
volgens sommigen omdat hij dien zoon had geofferd, volgens anderen 
omdat hij hem had willen offeren, werd hij uit het land verdreven." 

') Beide emendaties op GnoTlIJs staan Mnem. 1894 p. 447 sq. VAN DER VLIET heeft 
meermalen zijn tekstcritische gaven aan modern Latijn ten goede doen komen. Zoo 
wordt bv. in het Tijdschrift der vereeniging voor Noord·Nederlandsche Muziekgeschie. 
denis 1896 p. 143 sq. op allervernuftigste wijze het grafschrift van ORLANDO DI LASSO 
in orde gebracht. 
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Het wil/eli offeren kan onmogelijk oorzaak dier pest zijn geweest. 
Lees met VAN Dlm VUET l101uwset voor voluisset en gif hebt twee 
oorzaken heide even plausibel: Zijn eigen zoon offeren kon in de 
oogen der gooen een gruwel zijn, Illaar hem niet 10il/e1l offeren 
was zoo mogelijk nog grooter zoude: hij had daartoe immers in 
een plechtig oogenblik een gelofte gedaan. 1) 

n. "Als de zalige CATHERINA den marteldood ondergaat" - zoo 
staat in een zeer schoon gedicht - prijzen de getrouwen Christus 
en verheerlijken Hem: een liefelijke geur verspreidt zich: "de stem, 
door licht bestraald, schittert, de maagd verblUdt zich." 

De stem schittert ~ Die yau de martelares? 'Vat is dat, een door 
licht bestraalde stem? Lees JIOX voor rox en gij hebt het iu dit ver
band bijna noodzakelijke: "de nacht wordt op eens door een hel
deren dag yeryangen." 2) 

V oor het laatst heh ik bewaard - ik zou haast zeggen de 
mooiste emendatie, die ik ooit heb gezien. Van Johannes verhaalt 
TERTl'LLIANUS: 

"eene kettersehe vrouw, die wat zij van de Nicolaiten had ge
leerd reeds onderwees aan anderen, bracht hij heimelijk in de 
kerk en bekeerde haar." 

't Is waarlijk goed dat ecclesia niet "kerkgebouw" beteekenen 
kan. Maar wnt nu wel: "hij bracht haar tot de kerk terug"? 
Maar dat zelfde zit ook in "hij bekeerde haar", en dat beboefde 
hij waarlijk niet heimelijk te doen. De enkele verplaatsing van het 
woordje et maakt den meest gepasten zin uit den meest volstrek
ten onzin: 

"eene kettersche \TOU w, die wat zij van de Nicolaiten had ge
leerd reeds onderwees aan anderen en heimelijk in de kerk binnen
smokkelde, bekeerde hij." 3) 

Zoo staat dan VAN DIm V LIET voor ons als een respectabel philo
loog, als een die, geholpen door een zeldzaam gelukkigen aanleg, 
en werkend met voorbeeldigen ijver veel heeft tot stand gebracht, 
meer dan men oppervlakkig wu vermoeden, zóóveel als slechts diegeJle 
weten kan, die een geruim en t~id er zich voor heeft gezet om al 
wat hij heeft geschreven grondig te leeren kennen. Hij heeft de 
beide zaken, waaruit het ware philoloog-zijn bestaat, behartigd, nl. 
goede, oude tradities trouw gehandhaafd - en nieuwe banen ge-

I) ~Inem. 1887 p. 123. 
') Mnem. 1892 p. 285. 
') Mnem. 1892 p. 280. 
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opend, want zóó mag men gerust noemen wat hij voor de Christe
lijke, en in 't algemeen voor de latere, Lat\jnsche schrijvers heeft 
gedaan, die veel te lang door de philologen waren verwaarloosd. 
Maar vér boven hetgeen hij heeft gedaan staat hetgeen hij is ge
zeee8t. Iedere opmerking van VAN DER V LIW!', ook over de kleinste 
bizonderheid, boezemt belangstelling in ómdat ze afkomstig is van 
een man van beteekenis, van een man van ruimen blik, uitgebreide 
kennis en eel! uiterst fijn en edel denkvermogen. Een fijne, een 
edele persoonl~jkheid was hij. Dat kan men, zoo men maar eenigs
zins zich in zijn geschriften verdiept, uitnemend merken. Maar 
beter nog, directer hebben het gemerkt allen die met hem hebbell 
omgegaan. Zijn vrienden, die vaak in de gelegenheid waren zijn 
ongemeene belezenheid in allerlei literatuur te bewonderen, en ge
troffen te worden door zijn verstandig, en steeds zoo geheel eigen, 
oordeel over zaken van kunst. Doch het allerbest Z\i n leerlingen, 
voor wie hij zoo veel is geweest, en oneindig veel meer had willen 
zijn, want hij had hen lief met al de liefde van zijn zachtaardig 
en edel gemoed. Zij spreken met groote waal'deei'ing over zijn 
keurig en gromlig onderricht in taal (Latijn ... ' en Sanscrit er 
maar even bij!) en stijl; met oprechte bewondering (en deze kan 
ik ten volle begrijpen) over zijn colleges over literatuurgeschiede
nis, waar zijn veelomvattende geleerdheid en fijne geestigheid heUl 
in staat stelde het over Latijnsche letteren gezegde op te helderen 
met treffende paralleien uit nieuwere literatuur; met innige dallk
baarheid over al wat hij voor hen heeft gedaan. En hier voegt het 
melding te maken van die stichting van VAN DIm VUE'!' 1), het phi
lologisch studiefonds, waaruit reizen van jonge mannen naar Italië 
CH Griekenland worden bekostigd. 2) Reizen niet het minst voor 
archeologische doeleinden . Want in archeologie stelde VAN DER VLIET 

levendig belang, ja hij heeft het daarin heel wat verder gebracht 
dan . tot belangstelling alleen, getuigen zijne correspondenties met 
de door dat fonds uitgezondenen. In ééne studie, met archeologie 
nauw samenhangend, de epigraphiek was hij zeer bedreven. Vooral 

') Natuurlijk niet van hém alleen: wat zou er van de heele zaak geworden zijn 
zonder prof. G.U,LÉE, om van andere medehelpers te zwijgen? 

.) 1Vat een genot v. D. VLIET zelf van zijn beide ltaliaansche reizen (in 1893 en 
1897) heeft gehad, hoe die reizen hem hebben "opgefleurd" blijkt wel het best uit de 
werkelijk vermakelijke stukken daarover door hem, onder het pseudonym Olaudese 
volante; ingezonden in het Utrechtsch Dagblad. Ik heb daarvan gelezen wat voorkomt 
in de nrs. van 24 April 1897, 11 Mei 1897 (boven het afdrukje, dat ik in handen 
kreeg, staat abusievelijk het jaartal 1893) eu 31 Mei 1897. V gl. Transalpina Ned. 
Speet. van 5 en 26 Aug. 1893, en het joviaal verhaal door VAN DER VLIET over zijn 
eerste reis gedaan aan de studenten: Minerva 21 Sept. 93. 
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voor zijn college over de antiquiteiten kwam hem dIe bedrevenheid 
te pas, want dan handelde hij bij voorkeur over den keizertijd, ook 
hij de antiquiteiten zich houdend aRn de leus: "het gebied van 
het Latijn zooveel mogelijk uitgebreid!" Maar, alweer, ook voor 
ZlJll leerlingen heeft het meeste waarde wat VAN DER VUET voor 
hen is geweest. Het is vooral om hunnentwil dat ik deze woorden 
aanhaal uit een brief VRn een oud vriend, zoowel van mij als van 
YAX DIm YUET. 1) 

"H\i was een hoogst sympathiek man, vriendelijk voor iedereen, 
belangstellend voor zijne vrienden, bescheiden, misschien al te be
scheiden over zijn eigene krachten deukende. Wat mij het meest 
in hem trof, en mij het meest tot hem trok was zijn gemoedelijk
heid, zijn goedheid, zijn vriendelijkheid, die hem uit de oogen 
straalde en om zijn mond lachte. Ik kan hem me niet anders 
yoorstellen dan met een glimlach om de lippen. Misschien heeft 
het leven en de levenslast , het verdriet over het verlies van zijn 
echtgenoote, dien glimlach doen verdwijnen. Ik heh hem sedert 
zoo vele jaren niet meer ontmoet." 

.Mij dunkt, bij 't lezen of hooren dezer woorden moet hun het 
heeld van den zachtam'digen, vriendelijken leermeester weer vóór 
oogen staan: ,/0.6,";;, zij 't helaas ook ÓX;CP1JÓElI. En dat beeld willen 
zij wel gaarne voor oogen hebben; zelfs zij die alleen naar zijn 
wetenschappelijke beteekenis vragen, kunnen iets hebben aan dat 
beeld. ·Want bedrieg ik m~i niet, dan hing met die zachtheid van 
zijn karakter ten nauwste die veelzijdigheid samen, waarvan ik uit
ging, en waarmee ik wil eindigen. Hij had de studie lief, innig 
en teeder ; dus om zich geheel aan ééne wetenschap of aan één 
onderdeel van een wetenschap, al kon hij daarmee ook het grootste 
succes hebben, te wijden, daartoe kwam hij niet licht. \Vant dan 
had hij zich moeten losrukken van andere wetenschappen, die hij 
c5ók had liefgekregen , en dat zou hem pijn gedaan hebbell. Ge
lukkig dat hij ook hier gehoor heeft gegeven aan de inspraak zijner 
fij n besnaarde ziel. ·W nnt n u blijft hij leven, ook door zij n ge
schriften (ik meen dat voldoende te hebhen aangetoond) als een 
zeldzaam voorbeeld van een geleerde, die vakstudie wist uit te 
oefenen met al de strenge nauwkeurigheid, die vooral onze tijd 
zoo terecht van den vakgeleerde eischt, zonder iets op te ofteren 
van een aangeboren liefdevolle belangstelling voor al .wat schoon is 
en waar, voor al wat liefelijk is en wel luidt. Gezegelld ûj zijn 
nagedachtenis! Ik houd mij stellig overtuigd dat latere geslachten 

') :Mr. B. J. POLENHR. 
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hem nóg meer zullen waardeeren dali Wij ZIJll tijdgellooten, die 
veel van hem hebben geleerd en in den omgang met dezen vriend 
en medearbeider op het gebied des onderzoeks oprecht behagen 
hebben gehad. 

Hoewel ik lil et dit levensbericht in geen enkel opzicht streef 
lJaar volledigheid, wil ik toch ook niets opzettelijk verzw~igen wat 
van eenig belang is. DaaroBl vermeld ik !tier nog deze tijdschrift
artik(~ls van VAN DER V I,U:'!': 

Museum 1899 Recensie van MO)BIS1<:NS uitgave van Eugippii 
vita Severini. 

Museum 1897 Recensie van MOHHS uitgave van Sidonius Apol
linuris (met mooie emendaties). 

13. PH. W. 92 Hecensie vall Pmwscm:Ns uitgave van 'l'EltTULUANVS 

de paenitelltia, de pudicitia. 
Museum 1 UOO Recensie van HENSE'S uitgave der Brieven van 

Selleca. 
Museum 1896 Recensie vall CLAUDIANUS ed. KocH. 

J .. J. HAR'rMAN. 


