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I ... EVENSBERICHT 

VAN 

s. J. WARREN. 

Aan de uitnoodiging van onzen Voorzitter om het levensbericht 
te geven van dl'. WARR}jN heb ik, hoe vereerend voo I' mij die 
opdracht was, en hoeveel genegenheid ik ons overleden medelid 
ook toedraag, niet zonder eenige aarzeling voldaan. Om het beeld 
van een onzer, die ons door den dood is ontvallen, hier naar den 
eisch te schetsen, is het vóór alles gewenscht dat dit geschiede 
door een vakgenoot. Maar het komt mij voor dat er meer noodig 
is. Zal zulk een levensbericht kunnen beantwoorden aan datgene, 
wat het zooveel mogelijk behoort te verwezenlijken, dan moet die 
vakgenoot bovendien tot den overledene in eene dusdanige betrek
king van vertrouwelijkheid hebben gestaan, dat hij behalve de voor 
een ieder bereikbare gegevens de beschikking hebbe over een schat 
van meer persoonlijke herinneringen, echte aquae peretl1les, waaruit 
hij vrijelijk kan putten. Voor mij vloeit de genoemde bron vrij 
schaars, bijkans in het geheel niet. WARREN kende ik sinds jaren, 
en wij stonden altijd op zeer vriendschappelijken voet. Maar er 
bestoud tusschen ons geen nauwere aanraking. Onze wegen liepen 
in dezelfde richting, tot op zekere hoogte evenwijdig, menigmaal 
naderden zij elkander tot. op geringen afstand; gekruist hebben zij 
elkaar zelden en dan bleven zij slechts kort in elkanders nab~iheid. 
Bij eene figuur als de z~jne, eene individualiteit van zoo bijzondere 
eigenschappen, gevoel ik het als een nadeel, dat de persoonlijke 
herinneringen en de viva vox een zoo klein deel konden uitmaken 
van de bouwstof die gediend heeft tot het samenstellen van het 
levensbericht dat ik ga uitbrengen. Ik was zoo goed als uitsluitelId 
aangewezen op "-ARREN'S geschriften en op de door mij zeer 
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gewaardeerde mededeel in gen van zijne bloedverwanten en vrieuden, 
voor wier hulpvaardigheid ik hUll ook van deze plaats gaarne mijn 
dank betuig. 

SYBRANDUS JOHANNES WARRJ;;N is geboren te Dokkum den 19den 

Augustus 1 SJ 7 uit den echt van dr. JOHANNES H1<!NRICVS \VARR1<)N, 
rector van de Latijnsche school aldaar, en W YTSKg SJOEltDINA 

FOCKEi\lA. Zijn "ader verloor hij vroeg. 'roen deze, nog geen vier
en-veertig jaren oud, den 20sten December 1853 door den dood 
werd weggenomen, bleef zijnc weduwe achter met een aalltal nog 
:leer jeugdige kinderen, alle dochters, behalvc dien eellen zoon. 
13ij dit zeer groote verlies - \V.umEN's vader wordt lllij als een 
Yoortreffel~lk mellsch afgeschilderd - was het eene gelukkige 
omstandigheid, dat z~ine moeder meer dan gewone hoedanighedell 
bezat om de opvoeding van hare kinderen te leiden. Naar het 
oordeel van een van WARREN'S academievrienden, die het voorrecht 
had haar in zijn studententijd in den huiselijken kring te Dokkum 
te leeren kennen, was zij eeue superieure HOUW, die aan zachtheid 
van karakter groote intelligentie paarde. Zij wijdde zich geheel aan 
hare kinderen. Aan haar eenigen zoon, gevoelig vau nard en levelldig 
van geest, was Z\i bijzonder gehecht, zooals hij van zijn kant haar, 
ook in latere jaren, ten zeerste aanhing. Zijn leerlust zal zij wel 
nauwelijks 1I00dig gehad hebben op te wekken of aan te moedigen. 
Die zat hem in het bloed. "De liefde voor studie", zoo schrijft 
mij zijne oudste zuster, mej. M. E. WARREN te Arnhem, "en voor 
het schaken heeft hij van zijn vader geërfd." En uit wat er daar 
verder volgt, mag ik veilig besluiten dat hij reeds vroeg van dien 
onverzadelijken leeshonger deed blijken, die bij knapen van een 
beslisten aanleg voor wetenschappelijke studie voorkomt. "Lezen 
was al vroeg zijne liefste bezigheid, en hij vond in de bibliotheek 
van zijn vader allerlei, waarin hij zich verdiepte." 

Overigens kan er van den tijd, voordat hij als student te Leiden 
aankwam, niet veel anders gezegd worden dan dat hij, naar het 
oordeel zijner tijdgenooten, zeer goed onderlegd aan de academie 
gekomen is. Hij was even zeventien jaar, toen hij Dokkum voor 
Leiden, de Latijnsche school voor de academische wereld en rector 
HOMAN voor professor COBET verwisselde. Het vomwerp van zijn 
liefsten arbeid bleef hetzelfde, de beoefening van taal en litteratuur, 
in de allereerste plaats die der klassieke oudheid, waarop hij zich, 
toen de eerste roes van het heerlijke Leidsche studentenleven voorbij 
was, met de borst toelegde. Hij had ûch dan ook laten inschrijven 
als student in de letteren, in die dagen nog niet onderverdeeld 
in klassieke, Nederlandsche e tutti quanti, maar eenvoudig weg: 
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lettereu , en de ruime opvatting van dien term "letteren" is zijl! 
gallsche leven lang bij hem in overeenstemming gebleven met den 
geest, waarvan die afwezigheid van afdeelende schotten en wanden 
getuigt. Zijne beste vrienden aan de academie vond hij dan ook 
huiten de eigenlijke litteratoren. Hij had het voorrecht van het 
begin af te behooren tot een uitgelezen kring, meest van juristen, 
waaronder de beste vertegenwoordigers van de geestesaristocratie 
iu de toenmalige studentenwereld, en het lijdt geen twijfel dat de 
dagelijksche omgang met jonge lieden van zoo veelzijdige gaven el' 
toe heeft bijgedragen zijn blik te verruim ell en zijne belangstelling 
uit te zetten tot allerlei, wat buiten het kader van zijne eigenlijke 
vakstudie gelegen was. Aan eenige van zijne intiemste vrienden 
uit dien tijd 1) dank ik het beeld van den student \V ARREN, dat. 
ik om zijne teekenachtigheid en omdat het in den grond dezelfde 
trekken vertoont, die wij in zijn later leven in hem gekend hebben, 
in hoofdzaak hier laat volgen. 

"W ARREN maakte op zijne tijdgenooten den indruk aan moeder
lijke en zusterlijke zorg gewend, daardoor misschien een igszin s 
verwend te zijn. Niet dadelijk gelukte het de meesten, hem nader 
te komen. Ook stond de hem als Fries aangeboren stugheid daarbij 
in den weg. Omgang met. studenten, ook van gansch ander tempe
rament dan het zijne en uit andere streken en kringen dan waarin 
hij was gl"Ootgebracht, was hem aangenaam, meer echter om met 
enkelen een intiem discours aan te knoopen dan om oppervlakkig 
met een grooten kring gemeenzaam te worden. In al z~ine uitingen 
bleef WARREN sober, hetzij zijne bijna vrouwelijke teederheid of 
zijne fijne kritiek hem tot spreken noopte. Een enkele opmerking 
met zachte stem en sterk Friesch accent uitgesproken, maakte in
druk. Onbewust erkende ieder de superioriteit van Sieb Warren 
(de zachte b werd in den studentenmond nooit een harde p), en 
nimmer heeft iemand het gewaagd met hem te sollen. 

"College-Ioopen viel alles behalve in zijn smaak eu gewoonte. 
Heeds zijn zeer laat opstaan was oorzaak dat hij in de ochtenduren 
in geen collegekamer verscheen. Des te meer werd op zijn kamer 
gewerkt. Eenmaal achter .de boeken, was hij er moeielijk van te 
scheiden. WARREN had eene zekere weekheid van aanleg, die hem 
afkeerig maakte van zich te ontrukken uit een toestand, waarin 
hij eenmaal verkeerde. Zijn wetenschappelijke zin deed hem die 

1) De drie vrienden van WARREN, die mij deze schets verstrekten, zijn de oud· 
minister mr. J. C. DE MAREZ OVENS, de oud-minister en oud-hoogleeraar mr. P. W. 
A. CORT VAN DER LINDEN, lid van den Raad van State, en het lid van de Algemeene 
Rekenkamer mr. G. J. GOEKOOP • 
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inertie overwinnen, evenals de kwelling zijner hoofdpijnen, om zich 
ten volle te geven aan de studie zijner keuze." 

Lijder aan hoofdpijnen was hij dus reeds toen, schoon in veel 
mindere mate dan in zijne latere jaren. Zijne vrienden gelooven 
dat zijne levenswijze dan ook niet de meest geschikte was om die 
dispositie van zijn gestel tegen te gaan. Hij sliep gewoonlijk lang, 
onthield zich van lichaamsoefening, zelfs van grootere wandelingen 
en voedde zich te sterk in verhouding tot zijn bij voorkeur zittend 
leveJl. 

Onder de litteratoren die in de jaren 1864 en 1865 te Leiden 
aankwamen, hehoorde h\1 tot de bestelI. Met J. C. VOU,GRAl"F', den 
tegcnwoordigen hoogleemar te Utrecht, en wijlen E. O. HOUTSMA, 

den lateren kundigen en geleerden rector vun het Leeuwarder 
gymnasium, was hij een VHn degenelI , die op het bekende avond
privaatcollege van CORET door hUllne helezenheid en grondige 
kennis van de Grieksche taal "dc verbazing van hunne minder 
begaafde kameraden afdwongen." Maar daamevens legde hij niet 
miIlder belalIgstelling voor de· moderne letteren aan den dag. Vomal 
was hij goed te huis in het Engelsch. "Zijne Friesehe afkol1l::;t 
kwam hem datubij te stade. Hij las bij voorkeur Shakespeare, 
'Valter Scott en Dickells; eene merkwaardige comhinatie, evenals 
die van Aristophanes, Lueianus en Caesar, waarmede hij blij keus 
een hrief zijne klassieke studie begon." 

Daarnaast, al wordt hiervan door zijne vrienden geen melding 
gemaakt, mag men mijns inziens reeds in zijn studententijd stellen 
de beginselen van 'l,ijne voorliefde voor lectuur vall bespiegelellden 
inhoud, die hem later meer en meer is gaan boeien. Onder de 
Grieksehe schrijvers werd Plato weldra zijn lievelingsauteur, en is 
dat altijd gebleven, en aan het einde \'an zijn studententijd, toen 
ik WARREN heb leeren kennen, gevoelde hij zich door Sehopen
hauer ste/·k aangetmkkell. Uiterlijke aanleiding om zich in die 
richting meer uitsluitend te ontwikkelen bestond er toen te Leiden 
niet; vóór de komst van LAND was het aldaar met de wijsbegeerte 
als universitair studievak, zoo als men weet, treurig gesteld. Maar 
ook al ware dit anders geweest, meen ik op grond van WARREN'S 
geheele persoonlijkheid te moeten betwijfelen, of hij ooit de zuivere 
wijsbegeerte tot levensstudie zou gekozen hebben. 

WARREN heeft lang gestudeerd. In 1864 aangekomen, deed hij 
eerst in 1869 zijn candidaats-examen en in 1871 het doctoraal. 
Van die lengte van tijd zal wel als hoofdoorzaak moeten beschouwd 
worden deze, dat er voor hem geene noodzakelijkheid bestond om 
spoedig af te studeeren. Onbekrompen heeft hij zich vrijelijk kunnen 

q 
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geven aan den drang van zijn geest om zich in aUe richtingen, 
die hem leken, te ontwikkelen. Daaraan toegevende kon hij niet 
anders dan versterkt worden in zijn afkeer van vrijheid belemme
rende examenstudie. Maar ook de algemeene omstandigheden 
begunstigden zijn studium generale. Zooals toen de studie in de 
letterkundige faculteit wettelijk geregeld was, liet zij voor eelle 
dergelijke opvatting van studeeren vrij wat speelruimte. Van philo
logie in den zin, waarin men dien term tegenwoordig opvat, kwam 
toen nog niet veel in. De oude traditie, die in de studie van de 
lettejen vóór alles de voorbereiding zag tot de andere faculteiten, 
met name tot de rechtsgeleerdheid en de theologie, was wel sterk 
verzwakt; geheel verdwenen was zij niet. Wel liepen de examens 
van de litteratoren uitsluitend over Grieksch en Latijn, en werden 
de overige taal- en letterkundige vakken in het gunstigste geval 
alleen op testimoniumcolleges gedoceet'd, maar de beoefening van 
de taal en letteren van de classieke Grieken en Romeinen had ook 
bij de litteratoren eene algemeene , geene hijzondere strekking. Het 
quantitatief verschil in de eischen die men hun was gaan stellen, 
tegenover wat van propaedeutici verlangd werd, was sedert COBET'S 

optreden gaandeweg Zeer groot geworden; van het qualitatieve 
verschil, dat el' behoorde te bestaan, gaf men zich in die dagen 
niet voldoende rekenschap, of, zoo men het deed, was men wegens 
de groote onvoldoendheid der leerkrachten niet bij machte de studie 
in de classieke letteren naar behooren in te richten. 1) Heeft het 
niet tot ] 896 geduurd - veertig jaren na het versch~jnen van 
MO[\UISEN'S llöml8che Geschichte - voor en aleer aan Neerlands 
oudste universiteit opnieuw een leerstoel in oude geschiedenis werd 
ingesteld? 

Zoodoende was menigeen voor zijne ontwikkeling als weten
schappelijk man, meer dan tegenwoordig het geval moet zijn, op 
zich zelf of op den omgang met gel~ikgezinde medestudenten aan
gewezen. Niet eens voor de eigenlijk gezegde classici was behoorlijk 
gewrgd; streng, genomen werd alleen rekening gehouden met de 
neiging en aanleg van dezulken, die zich aangetrokken gevoelden 
tot de zoogenaamde Cobetiaansche richting. En ook voor dezen was 
de opleiding te eenzijdig. Aan den anderen kant, en dit mag ook 
wel eens gezegd worden, bracht die stand van zaken dat groote 
voordeel met zich, dat de exameneischen slechts op een deel van 

1) Ik verwijs hier naar hetgeen door mijn ambtgenoot, ons medelid J. VAN 

LEEUWEN JR., in zijn levensbericht van prof. CoRNELISSEN naar aanleiding van diens 
klacht - of moet ik ze.ggen: aanklacht? - in den Tijdspiegel van 1869, is in het 
midden gebracht; zie ons Jaarboek voor 1891, bldz. 69. 
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den stucliet\id van el'l1stig werkende litteratOl'cn beslag legden. Wie 
ûch met zulke allotria nIs Middelncderlnndseh, geschiedenis des 
vaderlands, niell \V ere litteratuur, of waartoe sedert 1865 de gelegen
heid was geopend, met zulke nieuwigheden als Sallskrit en ver
gelijkende taalstudie wilde bezig houden, hij zag zich door zijne 
verplichting om aan de hoogesehool een graad te behalen, hoogstens 
belemmerd, niet ten eenelllllaie verhinderd aan dergelijke verlangens 
toe te geven. 

WARREN hehoOl"de tot dezulken, die hUIl gezichteinder niet be
perkten tot de wereld der klassieke oudheid. Toch namen die 
studiën ook in zijn studententijd eene belangrijke, zoo niet de 
eerste plaats in zijne belangstelling in. Vooral - behoeft het nog 
gezegd te worden? - de Grieksche taal en hare éénige letterkunde. 
Hoewel hij in zijn latere leven zich er zoo goed als geheel van 
onthouden heeft zijne geleerdheid en scherpzinnigheid aan te wenden 
tot de verbetering van bedorven plaatsen in teksten door eonjectu
raalcritiek - men zal die alleen vinden iu de stellingen achter 
z~ine dissertatie - en ofschoon hij het steeds zooveel mogelijk 
vermeden heeft Latijn te schrijven, toch mag men hem eeu van de 
beste leerlingen van COBET noemen. Diens machtige persoonlijkheid 
heeft een grooten en eeu blijvenden indruk bij hem achtergelaten; 
de opwekking die van diens lessen uitging en de bemoedigende 
stoot tot veel en goed lezen van de auteurs zelf, zonder zich te 
verlaten op de krukken van de geleerde en zeer geleèrde noten van 
anderen, hebben ook bij hem hunne werking niet gemist. Dank
baar herdenkt hij, in een Spect.ator-artikel van 6 Dec. 1884, "het 
frissche, levenwekkende onderwijs van COBE'I''' en "de onvergetelijke 
uren, die zij [ ne leerlingen] met den hoogleeraar doorbrachten. Bij 
voorbeeld op het kamertje boven de bibliotheek op het Rapen burg, 
waar het eene handschrift na het andere aan de twee aau weerszij 
van hem gezeten leerlingen werd verklaard en toegelicht, soms zoo 
lang en onverdroten, tot de zalige Emeis door herhaald kloppen 
tot opbreken kwam manen. Welk een schat van geleerdheid werd 
daar uitgestrooid in een dikwijls epigrammatisch en vorm, waardoor 
de inhoud des te dieper doordrong in den geest der toehoorders, 
waar hij 8edet aeternumque sedeóit." 

Maar nog machtiger dan COBET'S Grieksch beeft op WARREN 

gewerkt KERN'S Sanskrit. De kennismaking met diens colleges had 
niet plaats in zijn eersten Leidschen tijd. Het zal zoo wat geweest 
zijn nel mezzo del cammin di sua vita accademica, dat bij hem de 
belangstelling ontwaakte in Sanskrit en vergelijkende taalstudie. Ik 
kan niet zeggen of het de dorst naar kennis van Sanskrit en de 

q 
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behoefte aan kennismaking met de taalvergelijkende methode was, die 
hem tot de colleges van KERN hebben gebracht, dun wel of diens 
lessen die belangstelling en liefde in hem hebben gewekt. Zooveel 
is zeker, dat die van ovcrwegenden invloed waren op zijne studie
richting. Van Uil af heeft hij zijn weg gevonucn. Dat hij Leiden, 
dat door het heengaall allengs van zij ne beste vrienden, meeren
deels juristen, eenzaam en verlaten voor hem was gaan wordelI , 
nog niet vaarwel wilde zeggen - het zijn KR!:N'S colleges, die 
hem daal' honden. In het jaar 1871 schreef hij aan zijne oudste 
zuster: "was Kl<1RN hier lIiet, ik verliet de stad ollmiddell\ik." 

In het volgende jaar llIoet hij voor goed afscheid nemen van 
Leiden. Nog doctorandus was hij aan het ZwoJsehe gymnasium als 
praeceptor aangesteld. Zijn academisch proefschrift zou hij dns, 
zooals trouwens meest al zijne tijdgenootelI , buiten Leiden te 
sebl'ijven hebben in de uren uitgespaard op den tijd, waarop zijlle 
onderwijstaak beslag ging leggen. Dcze ongullstige omstandigheid, 
die zoo licht een nadeeligen invloed kan hebben op het gehalte van 
de dissertaties, werd hem als het ware een prikkel om te toonen wat 
hij kon. Hij liet zich daardoor niet afschrikken van zijn voornemen 
om in zijn eersteling op wetenschappelijk gebied te doen blijken 
van zijn studievak en van wat hij als wetenschappelijk man daarin 
tot stand kon hrengen. Den ernst van zijn streven kan men afmeten 
naar de langdurige voorbereiding tot die eerste proeve, de deugde
lijkheid van zijn arbeid naar de uitkomst, toen hij den 12den .J uni 
1875 tot doctor in de letteren promoveerde op eeue in het N eder
landsch gestelde verhandeling, getiteld: Over de god8diellsti!je ell 
wijsgeerige begrippen der Jaina's. Reeds de keuze van zulk een 
onderwerp doet zien, hoe hooge eischen hij zich stelde. De gegevens, 
waarnaar hij zijne naar volledigheid strevende schets had te ont
werpen, waren in die dagcn schaarseh, en omdat de heilige schrift 
~elve van die secte zoo goed als ontoegankelijk voor hem was, 
droegen die een eenigszins onzeker karakter. WARREN maakte van 
die gegevens wat. er van te maken was. Aan de hand van met 
zorg uitgekozen gidsen ondernam hij zijn verkenningstocht. COLE
BROOKE'S zakelijke en betrouwbare schets, de Essay van Wn,soN, 
die eveneens op jongere Jainawerkell berust, verder de beschrijving 
van het stelsel der Jaina's, zooals die gegeven wordt in den Sar
vadarçanasarpgraha met COWEU:S vertaling er van, bovendien eenige 
weinige toen uitgegeven Jainageschriften zijn er met verstandige 
critiek in verwerkt. Tegenwoordig, nu er zooveel meer van de Jains 
bekend is geworden, nu hunne heilige teksten in druk verschenen 
zijn en in WEBER'S zorgvuldigen catalogus van de Berlijnsche 
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:3allskrit en Prakrit handschriften omstandig zijn beschreven, nu 
door geleerden als LEUMANN, HOERNJ,E, JACOB! belangrijke bronnen 
naar den eisch uitgegeven en vertaald zijn, nu door de goede zorg 
van den laatstgenoemden voortreffel~iken geleerde, die de studie van 
den godsdienst der Jains en van hunne heilige taal, het Ardhamagadhï, 
tot zijne levenstaak heeft gemaakt, ook U masvati's gezaghebbende 
beknopte catechismus HilI hunne leer vertaald en verklaard is -
tegenwoordig is WARREN'S studie reeds lang verouderd. Maar inder
tijd was de verdienstelijke critische samenvatting van wat er omtrent 
die oudste van de bestaande Indische sectcn bekend was, eene 
welkome bijdrage, die dan ook door de tot oordeelell hevoegde 
geleerden met waardeering werd ontvangen .. JACOB!, die op allerlei 
bijzonderheden aanmerkingen te maken had, prees het geheel en 
betuigde zijne instemming met WARREN'S betoog tegen prof. WEBI.:R, 

dat de Jainaleer niet uit het Bllddhisme is YOOl'tgesprotell, doch 
onafhankelijk daarvan en ook ouder is. 

Ook op· andere punten bestrijdt W ARRI<~N in zijn proefschrift 
prof. WEBER, en fllt.'Cr dan eens is het gelijk aan zijne zijde. De 
rustelooze Berlijnsche geleerde, onvermoeid werker en baan breker 
op bijkans elk gebied van de Tndische philologie, had in de jaren 
IS66 en 1867, door een gelukkige omstandigheid daartoe in staat 
gesteld, een fragment uitgegeven van de Bhagavatï, een van de iu 
dat Ardhamägadhï, die heilige taal del' .Jains, opgestelde schriftuur
lijke werken, atlga'8 genaamd. En omdat hier voor het eerst een 
tekst in dat overigens nog onbekende dialect het licht zag, had 
WI<;BER eene inleiding er aan toegevoegd, waarin het klankstelsel 
en de verdere eigena..'lrdigheden van het A J'dhamagadhï werden 
behandeld. Dat er na zoo een eersten aanloop, en dat met zoo 
beperkte hu1pmiddelen en door een zoo onstuimig krijgsman, nog 
ht.'C1 wat te ordenen en te regelen vi~l, ligt in de rede. Die plaatsen 
nu in WARREN'S proefschrift, waar hij zich met taalkundige op
vattingen en verklaringen van den uitgever van het Bhagavatï
fragment niet vereenigen kan, en andere voordraagt, leggen een 
gunstig getuigenis af zoo van zijne bevoegdheid om hier critiek 
te 'oefenen als van zijne geschiktheid voor dat soort van onder
zoekingen . 

. Er bestond, inderdaad, alle aanleiding voor hem om op datzelfde 
terrein zijne krachten opnieuw te beproeven. In 1873 was de 
Berlijnsche bibliotheek in het bezit gekomen van een aantal Jaina 
handschriften, die de heilige boeken in het Ardhamägadhï met 
hunne voor een goed deel in Sanskrit opgestelde commentaren 
bevatten: eene overrijke mijn van kennis. die op ontginning wachtte. 

c:q 
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WARREN'S eerstvolgende schreden in de Indologische wetenschap 
waren dan ook in die richting. Maar zij werden ietwat aarzelend 
gedaan en bleven te spoedig steken. 

In 1878 bood dr. W AUREN aan deze Akademie ter publicatie 
aau eene verhandeling, getiteld: Ni1'a!jrlval'i!ja8u'uam, een updJi,lja 
der Jailla'8; met inleiding, auntee!.:eningen en glo88aar. Zij is in 
187 ü onder de werken van de Akademie uitgegeven. De klasse 
van geschriften, die de Jains upänga's noemen, neemt in hUli canon 
de tweede plaats in, volgende op die van de anga's, daar hun 
alleroudste heilige schrift, de veertien pîïrva' s, verloren is· gegaan. 
De twee klassen van de anga's en de upänga's tellen elk twaalf 
afzonderlijke werken van tamelijk ve"schillenden omvang en inhoud. 
WARREN'S uitgave betreft den achtsten van de twaalf upänga's, eeu 
korten tekst, maar niet zonder belang om wat er in vermeld staat. 
Zijn titel, die in vertaling luidt: "sîïtra over reeksen van hellen" 
is misleidend. Niet over die hellen wordt er in gehandeld, lllaar 
er wordt eene legende in verhaald van tien prinsen, halfbroeders 
van een koning van Magadha, die in den krijg tegen den koning 
van Vaiçalï sneuvelen, en van wie voorspeld wordt, dat zij in de 
genoemde hellen zullen herboren worden. De waarde van WARRl<:N'S 
publicatie ligt vooral hierin, dat zij hehoOl't tot eene van de eerste 
tekstuitgaven in het dialect van de Jaina heilige schrift. JACOBI , 
die in de Zeit8cnr. der IJ. Morg. Ges. van 1880 (bldz. 178-183) 
haal' aankondigde, zegt er van: "Wir dürfen bei der Beurtheilullg 
derselben nicht ausser Augen lassen, dass dem Herausgeber nu r 
der 'l'ext, keill Coml1lentar vorgelegen hat. In munchen schwierigen 
Fällell hat er das Richtige getroffen, wie zu seinem Lobe anerkannt 
werden lllUSS. Jedoch ist die Anzahl der Fehler nicht unbedeutend." 
Zeker, technisch had zij betel' ingericht, en beter verzorgd kunnen 
wezen. De inleiding is wel wat schraal, het glossarium te laconisch 
en. ook wel wat onvolledig. Men krijgt den indruk, dat de V001'

studie, met name de uitgebreidheid van de lectuur van Jaina
teksten, die handschriftelijk op de Berlijnsche koninklijke bibliotheek 
in overvloed aanwezig waren, onvoldoende is geweest. Maar voor 
een Zwolsch gymnasiaaldocent was het vrij wel ondoenlijk den 
tijd en de gelegenheid te vinden om van die Rerlijnsche schatten 
naar behoorell partij te trekkeIl. Ik betwijfel zelfs, of de uitgRve 
van het Niravalïyasutta hem mogelijk ware geweest, wanneer niet 
JACOBI hem eenige handschriften van dien tekst en VRIl de vier 
volgende upängas ten gebruike had afgestaan. 

De onmogelijkheid om in die richting verder te werken, dat is, 
een baanbreker te worden op het gebied der Jaillistische studiën. 
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zal WARREN zelf ook wel Rpoedig zijn gebleken. Had hij zich, los 
van het gymnasium, geheel aan de wetenschap kunnen wijden, dan 
zou hij, vermoed ik, zich behalve met de taal, waarin die heilige 
schrift is opgeRteld, het liefst met den rijken schat mil legenden 
en vertelsels van de secte hebben bezig gehouden. Hare ruda
physiRche Spit-"VOlHliglwdell en hare orderegels zOlldeu, om hUlIIw 
dorheid, hunnc haarkloyerijen, en de vervdclHln eintlelooze herhaling 
\'llll heilige onheduidelHlhl'den, die er in H)()rkoJllell, een man "all 
zoo bnslist litteraire Iwiging niet hebben kunnen boeieu. Als hij 
in latere jaren, toen h~i sinds lang zich '·1111 de .lnins cu hunne 
lt"erstdlillgen had afgewelld, voor het Jll1selliJl eene beoordedillg 
sellrijft yan .J Acom's vertaling van eenige }nuuwr h(~ilige schriften 
(8acfed Books (~f the Bast X LV), laat hij 7.ich onder anderen uit 
als volgt: "Letterkundige waarde hebben de hoeken der .laiuas 
niet: ze behoorell tot het genre enullyeux eH zijn gewoonlijk allt's 
behal \e cl 11 idelijk , juist wanneer d 1I ide1ij kheid hizonder ge wenseht 
is" (Mus. IlI, 170). Acht jaren te voren had hij in een Spectator
artikel (van ~ Dec. 1888, bldz. 403) de Jaina teksten gekarakte
riseerd als "meer cUI"ieuse dan interessante, dikwijls eentonige en 
wijdloopige geschriften." Een geheel anderen indl"Uk heeft het 
Buddhisme op zijn geest gemaakt, zooals wij straks zullen zien . 

. Maar het zal niet alleen aan den aard van die stof gelegen 
hebben, dat W ARIIEN zijne Jainistische studiën hetrekkeI ijk spoedig 
varen liet. Het moet voor dien ietwat verwenden letterkundigen 
fijnproever, dien onverdroten lezer van wat in de vele litteraturen, 
die hij had leeren kennen, hem om vorm of inhoud aantrok, 
geene kleine zelfoverwinning geweest zijn, zooveel wat hem helang 
inboezemde voor langen tijd op zij te zetten om zich onafgebroken 
met eene enkele speciale taak uitsluitend bezig te houden. In 
I',ckeren zin openbaarde zich nu de schaduwzijde van die onbelem
merde vrijheid, waal·van hij te Leiden zoo ruimschoots had mogen 
genieten. Om in de wetenschap iets van beteekenis tot stand te 
brengen, moet men vroeg leeren zich beperken, zich spenen van 
allerlei, dat, hoe mooi ook en hoe belangwekkend, te veel tijd 
ontrooft aan wat hoofd bezigheid behoort te wezen; kortom, men 
moet leer en zich te specializeeren. Ook W ARREN heeft ongetwijfeld 
daarnaar gestreefd, maar hij is, naar het schijnt, eerst laat er in 
geslaagd hier den hem meest passenden weg te vinden. In zijne 
beste jaren overwoog zijn receptieve zin, en hij heeft zich, ook in 
verhouding tot zijne gezon dheid, in de uitgebreidheid van zijne 
belangstelling niet genoeg aan banden gelegd. In een van zijne 
brieven uit zijn Zwolschen tijd, den tijd van zijne Jainastudie, 
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schrijft hij: "ik werk er tegenwoordig onverdroten op los: Sanskrit, 
Plato, Grieksch, Latijn, geschiedenis en af en toe wat Deenseh. 
Gij begrijpt, dat de dagen mij haast te kort zijn; ik heb het ook 
tweemaal zoo druk als een ander ," en als hij, na zijne voorliefde 
voor het Sanskrit vooropgesteld te hebben, vermeldt dat hij ook 
veel tijd aan het Grieksch besteedt, voegt hij er aan toe: "want 
de Indische wijsheid heeft mijne Grieksche liefde nog lang niet 
gedood." 

Mag die veelzijdigheid voor zijne scheppende wetenschappelijke 
werkzaamheid een rem zijn geweest, ztin onderwijs heeft er zeker 
door gewonnen. De gymnR3iaaidocent WARREN heeft op de begaaf
den onder zijne leerlingen een onuitwioschbaren indruk gemaakt. 
Wat hij in z~in besten tijd voor hen geweest is, daarvan heeft een 
hunner, prof. VAN VOLT,ENHOVEN in eene welsprekende, van warme 
vereering voor de hooge persoonlijkheid van zijn leermeester getui
gende necrologie uiting gegeven .. Z~j is te vinden in het Weekblad 
voor gymnasiaal en middelbaar Onderwijs van 17 Februari (VI, 
662-666), en daarheen verwijs ik hen, die die zijde van WARREN'S 
talenten nader zouden willen leeren kennen. 

Hij gaf zijne lessen dan ook met liefde. "Hoewel ik graag wat 
meer tijd voor studie zou hebben", schrijft hij uit Zwolle aan z~ine 
zuster, "geef ik met pleizÎer les; een levendige, leerzame jongen 
is een aardig wezen". Betrekkelijk jong is hij aan het hoofd van 
eene school komen te staan. In 1872 was hij te Zwolle aangesteld; 
in 1876 bracht hij het daar tot den rang van conrector, reeds 
drie jaren later wordt hij te Dordrecht rector van het gymnasium. 
Zeventien jaren heeft hij dit ambt vervuld, totdat hem in 1896, 
als opvolger van dr. J. B. KAN, de leiding van het Era.smiaansche 
gymnasium werd opgedragen. Het rectoraat te Rotterdam heeft hij 
ruim twaalf jaren bekleed, tot aan zijn dood. 

T8en hij zich te Dordrecht vestigde, bereikte hij het hoogtepunt 
van zijne werkkracht en zijn werklust. Als wilde hij del' overheid, 
die hem daarheen geroepen had, bewijzen dat zij juist had gezien 
met bij de rectorskeuze de oude traditie te herstellen, die in den· 
persoon van hem die eene Latijnsche school bestuurde vóór alles 
lette op geleerdheid en ware beschaving des geestes, ging hij aan
stonds van die hoedanigheden de blijken vertoonen in twee merk
waardige programmata van het Dordtsche gymnasium. In het eerste, 
dat voor den cursus 1880/81, behandelde hij "de godsoordeel en 
bij Grieken, Indiërs en Germanen"; twee jaren later bevatte het 
programma behalve een kort soortgel~jk artikel over "de stroohalm 
als reohtssymbool" eene verrassende studie, verrassend naar vonn 

Jaarboek 1910. 7 
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en inhoud beide, getiteld "Alkestis en Sávitri". rrretit:md is zijne 
vergelijking van de bekende mythe van Alcestis met de geschiedenis 
van SavitrÎ, eene van de schoonste episoden uit het Mahftbhilrata. 
En al zal menigeen om zijne verklaring van beide, door hem als 
verwant beschouwde verhalen - hij ziet· daarin de mythische 
beschrijving van eelle maansverduistering - ongeloovig het hoofd 
schudden, het pleit wordt met talent gevoerd, en in die dagen 
waagde men in dat opzicht meer dan men het nu doet. Van mij 
zelven weet ik, dat in 1882 die uitlegging mij lang niet zoo para
doxaal toescheen, als onlangs bij de herlezing. 

Met deze beide verhandelingen ontpopte W ARREN z~in talent als 
essayist. Het is, alsof hij "des troeknen 'rons nun satt", waarop hij 
in zijne vroegere, streng wetenschappelijke geschriften had moeten 
spreken, hier gaat bevredigen het allengs krachtiger bij hem ge
worden verlangen om van de rijke verscheidenheid z~iner goed 
verwerkte kennis en van zijne eigene zelfstandige nasporingen uiting 
te geven vuor de bevatting van een gl'ooter publiek dan van louter 
,,-akgeleerdell, en dat te doen, zooals een litterair man betaamde, 
niet slechts ]Juro seJ"1uone, maar ook eleganter. Zonder ooit in 
rhetorica te vervallen, die hem altijd een gruwel is geweest, is zijn 
stijl sierlijk en met allerlei geestige wendingen, beelden en verge
lijkingen gekruid. Zijne tegenoverstelling van de figuur van SavitrÎ 
aan die van Alcestis, met andere woorden, van den inhoud van 
eene Mahabharata-episode aan dien van een tooneelstuk van Euripides, 
geeft beide poëtische scheppingen in keurige taal weder. En wat 
den inhoud betreft: in die dagen moest het wel de aandacht 
trekken en heeft het ook. getrokken, dat een classicus, een Graecus 
de vergelijkende methode toepaste tot wrklaring van allerlei, waarbij 
lllen, althans in ons land en toen, nog niet gewend was gebruik 
te maken van feiten en gegevens in andere Illdogermaansche talen 
en bij andere volken van lndogermaansche sprake. Al heeft W ARltEN 

zich niet dan bij uitzondering begeven op het gebied van de 
zuivere linguiiStiek - ik denk hier b. v. aan zijne equatie van 
skrt. ça]Jati met gr. X07I"TVJ -: dat het grondvlak van zijne verge
lijkende beschouwingen gevormd werd door den stevigen onderbou w 

van degelijke en grondige linguistische kennis, blijkt reeds voldoende 
uit deze verhandelingen. 

Die vorm van mededeeling van wetenschappelijke onderwerpen in 
populairell trant kenmerkt ook zijne S;.1ectatorartikelen, waarin h~i, 

naar aanleiding van het een of ander pas verschenen werk, verslag 
gaf, critiek oefende, opmerkingen van algemeenen aard maakte. 
De aard van het tijdschrift, waarin hij ze plaatste, deels op verzoek 

1 

J 
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van de redactie, deels spontaan, hracht mede dat de stijl nu en 
dan dien van een dagbladfeuilleton nadert, maar banaal of niets 
zeggend waren WARREN'S artikels nooit, geestig en oorspronkelijk 
dikwijls. Zij spreken sterk van zijne liefde voor zijne twee lievelings
vakken , in welke liefde hij zijne lezers altijd mede betrekken wil. 
Onder de meer beteekenende noem ik zijne weerlegging van de 
theorie van WINDlseH over het Indische tOOlleel als in hooge mate 
onder den invloed staande van het Grieksche uit den Hellenistischen 
tijd, waarin hij eene zwakke stelling met sterke argumenten omwerpt 
(30 Dec. 1882); zijne aankondiging van KERN'S Geschiedenis van 
het Buddhisme (6 Mei 1882) en van diens' uitgave van de Jata
kamala (7 Mei 1892); zijne aanprijzing van Herodotus als den bij 
uitstek geschikten Grieksehen schoolauteur , naar aanleiding van 
de uitgave van VAN HEltWERDEN (6 Dec. 1884). "Gesteld eens, 
zegt hij daar, dat het den wetgever in den ziJl kwam om te 
bepalen dat er niet meer dan één Grieksche auteur op de gymnasia 
mocht gelezen worden, dan zou ik aarzelen tnsschen Herodotus en 
Plato, maar zou, geloof ik, toch eindigen met voor Herodotus te 
stemmen." Naast die twee ging hem Homerus het meest ter harte. 
In menig van die Spectator-artikels gtleft hij daarvan de blijken. 
Van alle mag het als een eigenaardige trek vermeld worden, dat 
W ARREN niet over Grieksche zaken schrijven kan zonder Indische 
parallellen er b~j te halen, dikwijls ongedwongen, maar somt~jds 
wel wat ver gezocht. . 

In eene van die Causerieën - in het nummer van 6 Aug. 1887 -
wordt het allereerst gerept van eene dichterlijke schepping uit de 
moderne Hongaarsche litteratuur, de 'roldi-trilogie van Arány Janos. 
Dat dichtstuk heeft hem zeer bekoord. Misschien heeft de kellnis
makinger mede hem wel den stoot gegeven tot eene gezette beoefe
ning van het HOllgaarsch, die in de eerstvolgende jaren zijn geest 
in beslng ging nemen. Aan die studie danken wij zijn eerste Gids
artikel (in het nummer van September 1891), eene voortreffelijke 
beschrijving en waardeering van het genoemde epos van Al'any met 
eene inleiding van algemeen en aard over volk en taal van de "tus
schen Slaven en Duitsehers ingedrongen", eelle niet-Indogermaansche 
taal 8prekende Magyaren. ,,rl'oldi". zoo schrijft WARREN, "is een 
meesterstuk, dat eene plaats waard is naast het beste wat eenige 
letterkunde bezit. Om de klaarheid der voorstelling, den eenvoud 
der conceptie en der uitdrukking kan het slechts vergeleken worden 
met de fraaiste gedeelten van Ilias en Odyssee. Het is echte, edele 
volkspoëzie" . En hij is er in geslaagd iets van de bewondering, 
ja van de geestdrift, die hij gevoelde voor de grootsche schepping 

7* 
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van dat Hongaarsche volkskind, over te storten in de ziel van zijne 
lezers door de wijze waarop hij het 'foldi-epos hun voordraagt. In 
de kloeke taal van zijne samenvatting van den inhoud, in de ver
ra".'\Sende en ongewone maar pakkende beeldspraak, waar hij enkele 
plaatsen volledig vertaalt, geurt als het ware het aroma van het 
oorspronkelijke. Ik ken geen Hongaarseh, ben dus niet bij machte 
zelf te beoordeelen, in hoeverre die vertaling nauwkeurig is, maar 
niemand minder dan HUGO SCHUCHARDT schreef hem in zijne dank
betuiging voor den hem gezonden overdruk, dat dit opstel "die 
genaueste Kenntniss magyarischer Sprache und Dinge verräth". 

Heeft hij in zijne "Hongaarsche volkspoëzie" de liefde gelucht, 
die zijn hart vervulde voor het mooie Hongaarsch en voor den 
volksdichter Arany, in een paar andere Gidsartikels gaf hij, eenige 
jaren later, eene even welsprekende uiting aan zijne ingenomenheid 
met de volksvertelsels der Buddhisten en den naïef-religieusen geest, 
die ze bezielt. Wie weten wil, wat het was dat hem daarin zoo 
bekoorde, leze die goed geschreven artikels of herleze ze; zij zijn 
het waard. Over den inhoud van het Jatakaboek, want dat is het 
wat hij onder den titel "Heilige fabels" daar bespreekt, zegt hij 
onder anderen dit: "Zooals het werk nu voor ons ligt volgen de 
verhalen elkaar' in bonte, bekoorlijke wanorde op: fabels van allerlei 
schakeeringen, verhaaltjes, legenden, fngmenten van mythen, anec
doten, novellen, herinnerende aan il Decamerone, hoewel zonder 
de dartele wnlpschheid van Boccaccio. De verhalen zijn bepaald 
zedelijk, natuurlijk Oostersch zedelijk. De tafreelen zijn uit de 
werkelijkheid gegrepen, ze zijn realistisch in hooge mate, maar 
nergens heb ik eene ziekelijke zucht voor platheid of obsceniteit 
ontmoet". Aan dit oordeel van hem over de frischheid en den ge
zonden en waren kijk op de wereld, die de jatakas kenmerkt en 
waarmede ik ten volle instem, wil ik als mijn eigen oordeel over 
zijne behandeling van die materie toevoegen, dat zijne keuze van 
de vertelsels, die hij meer omstandig bespreekt en van de jataka
verzen, die hij vertaalt, niet alleen van tact en goeden smaak, 
maar ook van zijne vertrouwdheid met het genre getuigt. Nagenoeg 
geheel was hij hier uitsluitend op het origineel aangewezen. In die 
dagen was niet meer dan een klein gedeelte vertaald, en nog wel 
door iemand, die meer als theoloog dan als philoloog te beteekenen 
heeft; de monumentale vertaling van het geheele corpus door prof. 
COWELL en zijne leerlingen zou eerst in 1895 beginnen. Reeds in zijn 
Zwolschen tijd had W ARRF..N de studie van het Pàli aangevat, eene 
taal, waarover hij zich in zijn Gidsa,·tikel uitlaat als volgt: " Terwij I 
in de meeste prozawerken der Sanskriet-litteratuur de schrijvers er 
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op uit zijn om hunne virtuositeit, hUIl meesterschap over de taal te 
toonen door allerlei gezochte samenstelliugen en woordkoppelingen 
en woordgewrochten , waarvan een zeker soort hedendaagsche neder
landsche schrijvers zou watertanden, zijn de Jàtakas geschreven in 
een doorzichtig proza, in eene allerliefste taal, de Pàlitaal, wier 
verhoudÏllg tot het klassieke Sanskriet veel overeenkomst heeft met 
de hetrekking tusschen ltaliaansch en Latijn". 

Het ligt geheel in de lijn van die beschouwing, dat WARREN 

ook in niet geringe mate ontvankelijk is geweest voor de mooie 
kanten van Buddha's heilleer. Zooals onder de Grieksche schrijvers 
Homerus en Herodotus hen om hunne ongekunsteldheid boven alle 
anderen aantrokken, zooals de Indische vertelsels, mits eenvoudig 
weg verteld, hem boven mate boeiden, zoo was hij diep getroffen 
door de mengeling van verheven ideaal en naïeve voorstelling, 
waarin zich de Bllddhalegende ons voordoet en door de zachtheid 
ademende deugdenleer van de religie, waarvan zulk een Verlosser 
het middelpunt is. Meer dan eens heeft hij aan die ingenomenheid, 
die bij hem dieper ging dan bij de meesten zijner vakgenootell, 
onbewimpeld uiting gegeven. Zoo noemt hij ergens het Buddhisme 
eene "heerl~ike" leer, op eene andere plaats "een kunstwerk dat 
in al zijn deelen en in zijn geheel moet worden beschouwd, ten 
gevolge van welke beschouwing alle schijnbare tegenstrijdigheden 
zullen verdwijnen." Het is jammer, dat hij die zienswijze nooit 
nader heeft toegelicht. De meeste en ernstigste onderzoekers toch 
zijn tot de tegengestelde slotsom gekomen, dat die tegenstrijdig
heden, in plaats van schijnbaar te wezen, zeer wezenlijk moeten 
heeten. Maar hoe dat zij, WARREN'S vereering voor het Buddhisme 
was echt en was hem een troost op zijn levensweg. Hij ergerde 
zich telkens, wanneer hij den waarlijk zoo ongerechtvaardigden 
hoogmoed en zelfingenomenheid waarnam, waarmede zoo velen, die 
zich mét den Ohristellnaam tooien, op die van Ohristendom ver
stoken Aziaten neerzien. Als zoodanig, en ook in ander opzicht 
hem kenschetsend is een opstel in den Spectator, dat hij op veel 
lateren leeftijd neerschreef, in 1 U04 (bldz. 164). Hier toch legt 
hij onomwonden getuigenis af van zijne echt liberale gezindheid 
tegenover alle sectarisch drijven en alle odium theolo!Jicum. "Het 
getuigt toch, zegt hij daar, zonder twijfel van groote onkunde en 
bekrompenheid als iemand met volle overtuiging kan beweren dat 
niet-Christenen, in differen ten , paganisten, ketters, heidenen of met 
welke liefelijke namen zij meer genoemd worden,· geen moraal 
kunnen hebben. Tenzij hij onder moraal iets anders verstaat dan 
men gewoonlijk doet. Een braaf, vroom, liefderijk, edel leven is 



- 17 -

( 108 ) 

zeer wel mogelijk zonder transcendente basis. Degeen die dat be
twijfelt neme kennis bijv. vun het Boeddhisme, van het reine, en 
van het leven zijner belijders." MR.'u zulke uitingen van achtens
waardige ergerni~ zijn h~i W A RltEN zeldzaam. Hij was te weinig 
militant, om zich in polemiek te begeven. Den eenigen keer, dat 
h~i met een strUdschrift in het kr~it kwam, deed hU dat ter ver
dediging van zijn geliefd Grieksch, toen in 1880 het bekende 
adres VRn de juridische professoren om afschaffing of facultatief
stelling \'an dat leervak aan ollze gymnasia vroeg; een strijdschrift 
en een strijd, waarin ik hiel' niet nader wenseh te treden. 

Ik herinner mij dat, toen ik in Augustus van het jaar 1893 
dell \Yeener hoogleeraar BÜHLlm te Louden aantrof, deze mij over 
W ARRJ<;N'S kort te voren verschenen artikelen over de "Heilige fi:lbels" 
"prak. Bij had ze gelezen en prees ze, maar, voegde h~i el' ietwat 
verwijtend aan toe: "abel' was kommt da für die Wissenschaft 
heraus?" Het is waar, het valt uiet te ontkennen, er ligt iets teleur
stellends in te ontwaren dat iemand, die eelle zoo degelijke kennis 
van het Pflli ten toon spreidt, zelf zoo weinig heeft bijgedragen tot 
de uitbreiding en verheldering van de wetenschap, waartoe die 
Pàlistudie behoort, en zich er toe bepaalt die aan te wenden VOOr 
een paal' populair-wetenschappelijke tijdschriftartikels. '1'och behoort 
men mijns inziens op zulken arbeid niet uit de hoogte neer te zien. 
Deze soort van werkzaamheid verdient meer waardeerillg, dan zij 
van de zijde van streng wetenschappelijk arbeidende geleerden dik
wijls ondervindt. En om ze goed te verrichten, zooals WARREN dat 
deed, zijn kostelijke eigenschappen van noode, die menig geleerde 
mist. Maar hoe dat zij, om stelselmatig aan eene lange jaren ver
eischellde, zuiver wetenschappelijke taak zich te geven, daartoe 
ontbrak het hem blijkbaar aan volhardingsvel'lllogell, misschien ook 
aan het taaie getl uld, dat ietler wetenschappe)~jk onderzoeker behoeft 
om ook allel'Ïei minder aangenamen en vervelenden arbeid zieh te 
getroosten, wanneer het onderzoek dat vereischt. 

Men zou WARREN echter olll'echt doen door hem niet tot de 
zelfstandige onderzoekers te rekenen. lil 1883, toen bij gelegenheid 
van het Leidsche Orientalistencongres het Kon. Instituut voor de 
'raal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië eeu feest
nummer uitgaf, bevatte dat eelle studie van WARRF\N over "koning 
Harsha van Kanyakubja", waarin tegen HALT, en COWELL betoogd 
wordt, dat de drie tOOllCelstukkell Ratnavalî, Priyadarçika en Na
gànanda inderdaad koning Har~a tot maker hebben. Ik geloof dat 
hij in zUn bewijs geslaagd is. SnvAIN LÉVI, die blijkbaar zij 11 in 
het Nederlandsch geschreven opstel lIiet kende, is zeven jaar later, 
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In zIJn Théátre indien, op nagenoeg dezelfde gronden tot dezelfde 
slotsom gekomen. 

Meer bekendheid verkreeg eene alldere korte verhandeling van 
hem, die in het Engelsch opgesteld, in 1890 onder den titel: Two 
ba8relief8 of the 8tupa of Bharhut te Leiden afzonderli.ik verschenen 
is. Daarin determineert hi.i met gelukkigen greep twee van de op 
dien stûpa voorkomende jàtaka-voorstellingen, die zonder ophelde
rende inscriptie zijn. Bij het tweede gaat hij in denzelfden geest, 
als hij dat in zijne straks genoemde Gids-artikelen weder zou doen, 
nader in op de EUl'opeesche parallellen, zoo zij niet uitloopers zijn 
van het Indische vertelsel. In dit geval kon hij, met groote kans 
vau juist te treffen, op de afhankelijkheid van den Europeeschen 
tegenhanger mikken. De fabel van den jakhals, die als scheidsrechter 
tusschen twee otters over de verdeeling van den door hen buit
gemaakten visch optreedt, en hun kop en st.aart overlaat, maal' 
zelf met deu middelmoot wegloopt, vertoont eene te groote overeen
stemming met de fahel van La .Fontaine L' huftre et le8 plaideu1'8 , 
dan dat die toevallig zou kunnen zijn. Eene soortgelijke vergelijking 
stelde "\tv ARREN in het Iieht, in den Herme8 van IS 94, tusschen" 
het Herodoteïsche verhaal van den Atheensehen edelman Hippo
clides , die door zijn ongemanierd gedans zijne Sicyonische bruid 
verspeelde, en de fahel die den inhoud uitmaakt van jàtaka nr. 32, 
waar de pauw zijne bruid ver danst. Zelfs de woorden, waarin de 
vader van het meisje zulks aan den onhebbelijken vr~jer meedeelt, 
toonen verwantschap; zegt Clisthenes b~j Herodotus: c:; 7ral T IIráy(;poti, 

à7rC<iPX/1O',xO ,t.ÛlI 1"OY '7áfhOll, in het Jatakaboek zegt de gouden ha111sa. 
tot den pauw: naccena te dhïtarat{l na dadämi. 

In dit soort van nasporingen, ook in het nagaan van de lot
gevallen en omzwervingen van zulke vertellingen, die, om het met 
zijne eigene woorden te zeggen, "hoe ook veranderd, door 't een 
of ander' teeken hunne Indische afkomst verraden evenals de Zigeu
ners", is WARHEN steeds meer belang gaan stellen. rroen de oprich
ting van het critische maandblad "Museum" hem eene geschiktere 
gelegenheid voot' wetenschappelijke uiting had aangeboden dan in 
den ouderwetschen "Spectator" met zijn gemengd karakter mogelijk 
was, heeft hij er meermalen van zijne groote kennis op dat gebied 
doen blijken; onder anderen wijs ik op zijne aankondiging van 
SCHMIDT'S uitgave van de Çukasaptati, de zeventig geschiedenissen 
van den papegaai (Mu8eum, IJ, 132). 

Maar het sterkst heeft hij van die voorliefde doen blijken door 
het schrijven van zijne studie over "den Grieksch christelijken roman 
van Barlaam en Joasaph, die in 1899 - alweder als de weten-
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schappelijke bijdrage van zijn gymnasium, nu het Erasmiaansche -
het licht zag. Ook daar geeft hij geene eigenlijk gezegde nieuwe 
gezichtspunten aan, 111aal' is tevreden en blijde, dat hij de bekende 
feiten omtrent de Buddhistische herkomst van den kern van dat 
stichtelijke en echt Christelijke boek in het licht kan stellen en op 
de hem eigene, geestige, onderhoudende mauier, af en toe met 
er-tusschen-strooiing van eenige puntige opmerkingen van algen1eencn 
aard, den inhoud er van kan weergeven. Ook hier valt die zekere 
halfslachtigheid op, die bU andere voortbrengselen van W ARR1<:N'S 
pen de armclacht trekt. Men weet niet recht, hoe men het heeft. 
Is hier eeue zuiver wetenschappelijke bijdrage bedoeld, of richt hij 
zich tot dat publiek, voor wie eene populair-wetenschappelijke ver
breiding van uitkomsten van allderer en eigen onderzoek bestemd is? 
In het laatste geval doet het o. a. vreemd aan, dat van de negen 
parabels, die in vertaling gegeven worden, de origineele Grieksche 
tekst in extenso er naast staat afgedrukt, en dat iets dergelijks 
gedaan is met den Sanskrit tekst van eene parallelplaats uit het 
Ràmayana, ofschoon de vertaling er bij geplaatst is. Jn het eerste 
geval hadden aan de tekstgedeelten uit den Griekschen roman, die 
hier te lezen staan, critische en taalkundige aanteckeningen behooren 
te worden toegevoegd, en zou men verwachten, dat hij in zijne 
verstandige aJgemeene opmerkingen over taal en stijl, en die van 
grooter onbekrompenheid van opvatting omtrent zuiver Grieksch ge
tuigen dan b\i de meeste classici het geval is, grootere uitvoerigheid 
had nagestreefd. Wat hij hier pu bliceel'de doet het betreuren dat 
hij. eenmaal zoo ver. niet op dien weg is doorgegaan en ons eene 
nieuwe uitgave, op de hoogte van de tegenwoordige wetenschap, 
heeft bezorgd van die jljTOpÎ:t t/;uxc.;qJo.~., enz., Èv ~ Ó {3iet; B:tpÀxttfJ- "al 
'IC<laljxqJ. Na die van BOISSONADE en SOPHRONIOS, zoo zegt hij immers 
zelf, zou zulk "eene nieuwe uitgave, met vergelijking van alle 
handschriften" geen weelde zijn, en hij was juist de man om ze 
te geven en te voorzien van den inhoud door vergelijking ophel
derende noten. Dat hij een goed uitgever was, heeft h~j onder 
anderen getoond in zijne "Bloemlezing uit acht dialogen van Plato", 
die in 1885, en zijne "Bloemlezing uit Plutarchus", die in 1895 
in de bekende serie van "Grieksche en Latijnsche schrijvers met 
aanteekeningen" bij de firma Brill verschenen zijn. Beide school
boeken genieten een welverdiend en goeden naam, en zijne inleiding 
op de loci selecti uit Plutarchus bevat eene korte, maar meester
lijke schets van den auteur der {31ol 7fapa}.ÀJ1Àol. 

Hoe ruim het veld was, dat zijne wetenschappelijke aandacht 
overlag, heeft hij een andermaal getoond in een simpel feuilleton 

""" 



- 20 -

( 111 ) 

in de Nieuwe Rotterdamsche Courant - het staat in het nummer 
van 25 Maart 1905 -, waarin hij een deugdelijk werk van een 
zeventiende~eeuwschen Hollandschen predikant, de Open-])eure tot 
het Verborgen He!Jdendom van D. Abraham us Rogerius uit den 
afgelegen schuilhoek, waar vakgeleerden alleen het weten te vinden, 
voor een ieder te voorschijn haalt en dat doet op eene wijze, die 
volle recht laat wedervaren aan de nauwgezetheid en de geloof
waardigheid van dezen braven Calvinist en aan de goede trouwen 
de kennis van den Brahmaan Padmanàbha, den " Heijden", die 
hem iu jarenlangen vertrouwden omgang de belangrijke gegevens 
verstrekte voor zijn boek. 're recht doet WARREN uitkomen dat het 
aanhangsel van die "Open Deure" een document van beteekenis 
mag heeten; het behelst immers de eerste vertaling in eene Euro
peesche taal, en dat nog wel in het N ederlandsch, van litterair 
werk oorspronkelijk opgesteld in het "Samscortam, welke onder de 
Bramines in achting is, ghelijck in Europa onder de geleerde de 
Latijnsche Tale". WARREN was van oordeel dat die "verduytsing" 
van de spreuken van Bhartrhari naar de uit den mond van den 
Brahmaan Padmanàbha opgeteekende Portugeesche overzetting, op 
nieu w verdieut te worden uitgegeven "en, als eene relikwie, in 
een fraai bandje gekast, te worden bewaard". 

Gewoon als hij was, op de wijze van een Indischen w~jsheid

zoeker, niet op ééne plaats te blijven, maar z~jn woning te kiezen 
nu eens hier, dan weder daar, heeft hij niet behoord tot het gilde 
van de tunlkundige vakmannen. Stelselmatig inductief onderzoek op 
het gebied van Indisch of Grieksch, waarbij met de kleinste details 
van uitspraak en Illet elke mogelijkheid en onmogelijkheid van 
klankovereenkomst rekening moet worden gehouden, was geen 
werk dat hem aantrok. Met omgekeerde e's, sonante nasalen of 
accentschakeeringen liet hij zich niet of weinig in. En over bepaalde 
linguisti~che twistpunten liet hij zich zelden uit, zooals b. v. in 
eene Museum-aankondiging van VAN LEEUWEN'S Enchiridion dictio
ni8 epicae (Mu.'Jeum, I, 53), waarin hij verstandige dingen over het 
digamma zegt. Maar hij gaat dan niet diep en te spoedig is hij 
soms met het resultaat tevreden. Ik denk hier b. v. aan z~in verzet 
tegen KLUYVER'S verklaring van het woord "gids", dat hij in het 
tijdschrift "De Gids" (van 1895) deed hOOI·en. Wanneer hij daar 
beweert dat gadjo geen echt Zigeunerwool'd is, maar ontleend aan 
het Hongaarsche gazda, vergeet hij dat hij die apodictische uitspraak 
ook te bewijzen had. Ook hier lag zijne kracht elders, in de bere
deneerde beschouwing van algemeene beginselen. In 1898 hield hij 
in de linguïstische afdeeling van het Eerste NederlandSche Philolo-
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gencongres te Amsterdam eene voorllracht, getiteld "Semasiologische 
beschouwingen", waarin hij eene lans brak voor NOIRÉ'S theorie 
over den oorsprong van de "taal, en die met een aantal voorbeelden 
van beteekenisontwikkeling ging staven. Deze heeft hij nooit uitge
geven - de Handelingen vall het congres bevatten slechts eene 
korte inhoudsopgave - lllaaf de grondgedachte vrlIl zijn betoog 
heeft hij illgeweven in een gefingeerdelI dialoog, dien men in "de 
Gids" van September 1 S)üG vinden zal. Hij doet het. daar voor
komen, alsof kort na het vermaarde gesprek, dat Socrates met 
Hermocrates en Cratylus zou gehad hebben over den oorsprong van 
de taal, en dat door Plato in zijn dialoog Kpdrui.c.; vereeuwigd is, 
een Indische wijze, een zekere Dewadatta, die ook Perzisch en 
Helleenseh spreekt, te Athene met Plato kennis maakt en door hem 
in aanraking komt met Socrates en dicus vrienden. Zoo brengt hij 
door zijne fantazie te zamen tweeërlei taalbeschouwing, die in wer
kelijkheid, jammer genoeg, in de oudheid elkander vreemd zijn 
gebleven, en laat hij de Grieksche bespiegeling omtrent de wijze, 
waarop woorden en alle taal moet ontstaan zijn, corrigeeren door 
Indische waarneming, Indische analyse, en daarop gebaseerde 
redeneering. Dit Gidsartikel van reeds ouderwetsch geworden snit 
munt uit door zijne inkleediug en zijn echt Platunischen toon; de 
denkbeelden, die el' in worden ontwikkeld, worden er met gepasten 
eenvoud en soberheid voorgedrRgen; en om die goede eigenschappen 
zal de lezer er gemakkelijk over heen stappen, dat in den loop der 
redeneering en onder den invloed van den Iudiër de goddelijke 
Plato aan zijne eigen ideeënleer ontrouw is gaan worden. 

Het is WARREN niet beschoren geweest een leerstoel aan eene 
onzer universiteiten te bekleeden. Op betrekkelijk jeugdigen leeftijd 
tot het rectoraat geroepen aan een del· eerste gymnasiën, die 
volgens de bepalingen der wet van 1876 zich hervormd hebben, 
is hij gymnasii rector gebleven tot aan zijn dood. rrot het laatst 
toe is hij gebonden gebleven aan eene taak, die, hoe eervol ook 
en hoe verheven, wanneer men er de rechte man voor is, toch 
niet de meest geschikte was voor zijn bespiegelenden aard. Zijne 
persoonlijkheid was er eene, die er hehoefte aan had zich bezig te 
houden met kategorische voorstellingen, algemeene begrippen, met 
ethische en aesthetische idealen - zijne plichten als hoofd en 
leider eener school dreven hem dag aan dag telkens weder in de 
wereld van de werkelijkheid met hare velerlei praktische eischen 
en hare dikwijls zoo WeIl1Ig aan het ideaal beantwoordende indi
viduen. Om in die wereld.· bestuurswijsheid en stuwkracht te 
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betoon en , daarvoor was hij te WeInig een man van de daad. Toch 
vermande hij zich tegen wat hem neerdrukte, de toenemende 
kwelling zijner hoofdpijnen en de niet minder dikwijls terugkeerende 
k wellingen van de administratieve beslommeringen, waarin het recto
rale werk, helaas, voor een goed deel schijnt te moeten opgaat!. 
Waar was die tijd gebleven, dat men van een gymnasii reetor vóór 
alles en in hoofdzaak niet méér verlangde dan dat hij door de 
hoogheid van zijn persoon en door zijne eruditie in zijne omgeving 
uitblonk? de tijd waarin men de waarde van het gymnasiale 
onderwijs afmat naar "het gl'Oote voordeel gelegen in den dage~ 
lijkschen omgang met hoogstaande mannen van cchte beschaving," 
om de woorden te gebruiken, waarmede ik mijn eigen ouden rector 
KAPPEYNE die eens heb hooren bepalen. Van zulk een ouderwetsch 
gymnasium heeft WARREN'S vader het hoofd mogen zijn, hem zelf 
was dat niet gegeven. Hij had inrichtingen te beheeren van grooter 
samengesteldheid ; zijn staf bestond uit eene bonte rij van hetero
gene leeraren , die ieder voor zijn eigen vak op te komen hadden, 
en onder wie er uitteraard waren, die niet verder wilden kijken 
of 7..clfs niet verder kijken konden dun dat vak; uit de cijfer
blokken , die die heeren op gezette tijden inleverden, had hij de 
legkaarten samen te stellen vun den "stand van· kennis" vun eIken 
leerling; hij had met de oudel's van die leerlingen te spreken en 
hun, desverlullgd, die cijferrapp0l'tenstenogmfie uit te leggen of toe 
te lichten; op gezette tijden had h\j zich te laten controleerell door 
curatoren, door den inspecteur, en last not least door gecommit
teerden met hunne onderling soms vrij uiteenloopende opvattingen. 
Daarenboven: het andere, het "meer verhevene" deel van eens 
rectors taak, een werk dat niet minder tijdroovend is, ja dat den 
geheelen mensel1 eischt, omdat het bestaat in een onophoudelijk 
nagaan vQn het geheele samengestelde ruderwerk en omdut het te 
rekenen heeft met de inuividualiteiten van leeralen en leerlingen, dat 
werk, ik heb het reeds gezegd, was in het geheel niet van W AitREN'S 
gading. Was het wonder dat hij onder al dat gedoe soms kregel 
werd, en dut zij die met hem moesten omgaan, tot hunne ont
stemming, ongelijkmatigheid van humeur en eene toenemende 
prikkelbaarheid bij hem waarnamen? Was het wonder dat zijn voor
hoofd zich vroeg rilllpelde en dat op zijne geheele eerwaardige 
gestalte zich een vaste plooi ging afteekenen van droefgeestigheid 
en zorg? Hoe gelukkig moet hij zich gevoeld hebben, telkens als 
hij voor korter of lunger tijd uit dien sa n sar a van de school 
zich kon terugtrekken in den verkwikkenden w i wek a van het 
stille studeervertrek! Hem werden in waarheid zijne Indische en 
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Grieksche wijzen, zoo goed als de sprookjesvertellers in beiderlei 
taal tot de per fugia ae aolatia, zooals Cicero de alttdia doetrinae 
onder dergelijke omstandigheden bestempelt. Zij werden er hem 
des te liever om. Ook in dit verband wordt het begrijpelijk, dat 
zijne liefde voor Plato eenigszins het karakter van eene religie 
aannam, en hoe het komt dat de mooie kanten van het Buddhisme 
zoo diep inwerkten op zijn gemoed. 

Een ander solaas. schonk hem het lidmaatschap dezer Akademie, 
die in 1900 hare deuren voor hem open zette. Het moet hem tot 
geene geringe voldoening hebben gestrekt, neen: ik weet zeker dat 
dit zoo was, toen hij ontwaarde dat, ondanks dat hij zijne levens
baan te doorloopen had aan den buitenrand van de wereld der 
zuivere wetenschap en meer of min afgesloten van het volle weten
schappelijke leven, hij althans in zijn eigen land door degenen die 
tot oordeelen het meest bevoegd waren, op de eenige wijze waarop 
hun dat mogelijk was, binnen dien kring was gehaald. En dat hij 
hier te huis behoorde, hij heeft het getoond in wat hij in ons 
midden heeft voorgedragen. De beide keeren, dat hij ons vruch
ten van zijn onderzoek mededeelde, gaf hij wat goeds en wat 
blijvends. In 1901 toonde hij ten duidelijkste aan dat de Grieksche 
Syntipas aan een· Indisch origineel moet ontleend zijn, al is een 
dergelijk werk in het Sanskrit ons niet bewaard gebleven. In 
December 1907 bracht hij onder onze aandacht de merkwaardige, 
verrassende en onmogelijk toevallige overeenkomst van "het slang
en-touw voorbeeld bij Sextus Empiricus en in Indië". Vooral met 
die laatste bijdrage oogstte hij bijval in, een bijval, die hem wel
dadig aandeed. Onder zijne mij ter beschikking gestelde papieren 
vond ik ook het convocatiebiljet tot de vergadering, waarin hij die 
bijdrage gegeven heeft. Hij had dat document bewaard en aan de 
gedrukte woorden, die den titel behelsden, naar zijne gewoonte 
soberlijk , met potlood dit eene woord toegevoegd: placuit. 

Ruim een jaar nadat die laatste studie in druk verschenen was, 
overkwam hem iets vreeselijks. Zijn eenig kind, zijn priJla elcapu
tralcalj" die pas den mannelijken leeftijd bereikt had en wiens hoop
volle toekomst hem als eenigste illusie nog was gebleven, werd hem 
door eene hevige ziekte plotseling ontnomen. Dien slag heeft hij 
niet te boven kunnen komen. Met geestkracht, ja, heeft hij de 
zware bezoeking doorstaan, maar het lichaam ging zijn dienst wei
geren. Den derden Januari van dit jaar legde hij het moede hoofd 
voor goed ter ruste. En zoo is hij, om het in zijn stijl op zijn 
Indisch te zeggen, nä11laçe~atä1?l fJata~; niets is meer van hem over 
dan zijn naam. Maar een naam, die hem overleven zal en die n~g 
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lang met eere en hoogachting zal genoemd worden. Als eens de 
geschiedenis van de philologie van onzen t~jd zal geschreven wor
den, zal die van WARREN gewagen als van een geleerde, die eene 
geheel bijzondere plaats innam in ons midden, die wel minder 
gegeven heeft dan hU aanvankelijk beloofde, maar in hetgeen hij 
gaf een bijzonder talent aan den dag legde. Und nennt man die 
besten Namen, dann wird - auch der seine genannt. 

J. S. SPEYER. 


