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LEVENSBERICHT 

VAN 

Dr. J. J. HARTMAN 

Wij allen die Hartman hebben gekend, wij weten dat hij eene 
zekere genegenheid gevoelde voor hen, die niet in de studie 
der c1assieke letteren hunne levenstaak hadden gevonden maar 
ze toch waren blijven vereeren, zij het van verre. Zoo heeft hij 
ook aan mij zijne vriendschap bewezen; en daaraan heb ik het 
te danken, dat ik in deze vergadering een woord mag spreken 
tot zijne gedachtenis. 

Schijnbaar eenvoudig kan het verhaal van zijn leven zijn. 
Vooral te Leiden heeft hij gestudeerd, hij is werkzaam geweest 

aan het Leidsche gymnasium, en daarna was hij hoogleeraar 
aan de Leidsche Academie. Men zou zeggen: ziedaar het 
rustige voortgaan van een man die de studie had gekozen 
waarvoor hij aanleg bezat, en die zeer natuurlijk eene plaats 
heeft gekregen waarop hij recht had door zijne talenten. Doch 
bij menschen met een licht bewogen gemoed hebben ook kleine 

ondervindingen soms de beteekenis van een drama; en wel 
vereerde Hartman het kalme Hollandsche gezonde verstand, 
maar hij was ook zeer vatbaar voor allerlei aandoeningen. Hoe 
gemakkelijk liet hij zich ontroeren door eene enkele phrase die 

hem trof, en vooral wanneer de gedachte was uitgedrukt in 

keurig Latijn; allicht zeide hij dan op zulk een oogenblik: "dit 
is misschien het mooiste distichon dat ooit in het Latijn is 
geschreven". Er zijn geleerden die hunne eigen overtuigingen 
met eene zekere koelheid bejegenen, en die zich door geene 

tegenspraak laten deren, ook doordat zij zelf eene troote plaats 

geven aan den twijfel. Zoo iemand was Hartman stellig niet: 
de meening die hij zich telkens had gevormd. keurde hij niet 
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alleen goed, maar hij hechtte zich er ook aan, hij had er liefde 

voor. Hij wist, dat in de philologie de juistheid van een gevoelen 

niet altijd is te bewijzen door eene redeneering, geldig voor ieder 
die eenig verstand bezit; maar is er dan in de kracht en in 
de fijnheid van het gevoel niet vaak een vermogen dat alle 

redeneering te boven gaat? En eene discussie met anderen van 

onze innige gevoelens kunnen wij moeilijk aanvaarden. 

Van eene zoogenaamde "gedachtenwisseling" hield Hartman 
dan ook eigenlijk niet, noch over wat hij zelf, noch over wat 
iemand anders had gezegd. Zelfs in een kleinen vertrouwelijken 
kring waarin voordrachten werden gehouden, vond Hartman het 

blijkbaar niet aangenaam, wanneer hem vragen werden gesteld 

over hetgeen hij had medegedeeld. Stellig wisten de meeste 

der aanwezigen van het behandelde onderwerp veel minder dan 
hij, en het moest hem dus - zou men zeggen -gemakkelijk 
vallen die vragen te beantwoorden. Maar neen, zijne gevoelige 

natuur werd gehinderd door opmerkingen die niet pasten bij 

zijne stemming. Was het hem niet gelukt die stemming, die 

zijne voordracht had vervuld, aan zijn gehoor mede te deelen, 
dan trok hij zich teru~ en zweeg. En zoo las hij ook niet gaarne 
de critiek over zijne eigen werken, tenzij hij een criticus had 
gevonden die geheel gevoelde zooals hij zelf. Hoe dikwijls 

moet hij een gevoel van eenzaamheid hebben gekend, en hoe 

.dikwijls moet het hem den omgang met zijne studiegenooten 

moeilijk hebben gemaakt. 
Zeer diep gevoelde hij, dat wat inderdaad iemands geestelijk 

eigendom kan heeten eene constructie is van hem zelf in zijn 

eigen binnenste; en vandaar ook zijn afkeer van de voorstelling 

die dikwijls van de wetenschap gegeven wordt als van een zeer 
groot geheel, dat door weinige bouwmeesters met een aantal 
werklieden van allerlei rang wordt tot stand gebracht. Ook 
indien men al die menschen priesters der wetenschap wilde 
noemen, dan wenschte Hartman toch in zulk eene hierarchie 

geene plaats te bekleeden. Hijwenschte noch anderen te bevelen, 

noch zelf bevelen te ontvangen. Misschien waren er vakken 
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wier beoefening slechts op eene dergelijke wijze kon worden 

geregeld, maar in de cIassieke philologie ging dit niet: wanneer 
men die goed opvatte, dan was daarin geene plaats voor die 
georganiseerde heerendiensten van minder begaafden die als 
zoo nuttig werden voorgesteld. Men zou eer moeten zeggen, 
dat de makers van allerlei statistieken, commentaren en woorden

boeken konden meehelpen om het eigen gevoel bij anderen te 
verstompen. Neen, de cIassieke schrijvers waren reeds gedurende 
eenige eeuwen door groote philologen aandachtig bestudeerd; 
was iemand zeer begaafd, dan kon hij misschien komen tot een 
even fijn begrip van die auteurs, tot eene even groote gemeen
zaamheid met het Latijnsche spraakgebruik, en dan kon hij een 

even groot geluk genieten. Het was ook niet onmogelijk, dat hij 
moeilijke plaatsen zou ophelderen of verbeteren die vroeger 
waren overgeslagen, maar het voornaamste was toch zelf het 
Latijn te leeren gevoelen, zooals anderen het vroeger ook 
hadden geleerd. 

Hoe dikwijls heeft Hartman de vrees uitgesproken, dat de 
studenten tegenwoordig wel veel zouden lezen over het Latijn, 
maar het Latijn zelf niet zouden leeren. Zonder twijfel stelde 
hij belang in het antieke leven in zijn geheel, maar toch vooral 

voor zooverre men het uit de teksten leerde kennen, en voor 
zooverre men het kennen moest om de teksten te verstaan. Ik 
geloof niet, dat hij veel gebruik maakte van de overblijfselen 
der beeldende kunst, en niet zelden sprak hij met eenigen 
weerzin van het "prentjes kijken", waardoor men zich van de 
moeite der taalstudie zou willen ontslaan. Hij was dus waarlijk 
een philoloog in den oud-hollandschen zin, met dien verstande 

dat hij vooral bleef bij die teksten die hem een aesthetisch 
genoegen konden geven, en niet handelden over bepaald tech
nische onderwerpen. Hij wist, dat zijne opvatting eenzijdig was, 
en hij vreesde soms, dat zijne leerlingen niet den moed zouden 
hebben om hem na te volgen. Wilden zij in ernst iets anders, 

dan moest hij er in berusten; doch hij vermaande hen dringend 
hunne overtuiging niet te verzaken, indien zij waarlijk vonden, 
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dat zij door hem te volgen het beste deel zouden kiezen: zij 
zouden wel inzien. dat niets een grooter geluk gaf dan die 
intieme kennis van de taal waarop ook hij zich in alle nederig. 
heid had toegelegd. 

De gedachte dat die vereering der oude letteren zou kunnen 
verdwijnen, vond hij verschrikkelijk. Dat vele beschaafde Neder. 
landers die aan deze studie geheel vreemd waren, er met een 
glimlach van medelijden of minachting over spraken. dit vond 
hij niet zoo erg; die menschen wisten niet wat zij veroordeelden. 
Maar dat vele litteratoren zich door meer moderne neigingen 
of ook door menschenvrees lieten meesleepen en de oude 
letteren maar flauw en met weinig talent verdedigden, dit was 
verontrustend. Doch er was ook nog een groot publiek dat in 
eerbied jegens de Oudheid was grootgebracht, maar dat in het 
latere leven aan andere belangen had moeten denken. Wat· die 
menschen nog van Grieksch en Latijn wisten had niet veel te 
beteekenen. Maar het kon goed zijn hen tot zich te trekken; 
hun een denkbeeld te geven van' al het geluk, dat iemand die 
de oude talen goed verstaat, boven anderen voor heeft; hun de 
overtuiging in te boezemen dat ook zij zelf, met eenigen goeden 
wil, nog wel iets van dat geluk konden machtig worden: wie 
weet, wat men van zulke pogingen in de toekomst niet zou 
durven verwachten? En vandaar dat Hartman in zijn later leven 
door zijne geschriften en door zijne voordrachten voor een 
grooter publiek ging werken dan dat van zijne eigenlijke 
leerlingen. 

Zijne moeite was niet vergeefsch: de voordrachten werden 
door velen bezocht, en van zijne in bet Nederlandsch geschre· 
ven werken over Horatius en over Plutarchus was een herdruk 
noodig. Het schrijven van zoogenaamd populaire boeken waS 
voor Hartman in bet geheel niet onaangenaam. De studie der 
Ouden was eene school van levenswijsheid, en alleen een ge. 
leerde die deze studie streng had opgevat, was bij machte die 
wijsheid in zulk een vorm voor te dragen, dat ook de niet 
geletterde er zijn voordeel mede kon doen. Juist door daarin 
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te slagen toonde die geleerde, dat hij de voor and.eren niet 
hanteerbare stof beheerschte. Één man was daarbij zijn voor
beeld, de door hem zoo hoog vereerde Boissier, wiens werken 
niet alleen in Frankrijk, maar in de geheele wereld populair 
waren geworden. Van al diens boeken was er misschien slechts 
een enkel, het boek over Tacitus. dat hem minder behaagde. 
Doch laat ik eerst spreken over zijne jeugd en den tijd zijner 
ontwikkeling. 

Hii werd geboren op 14 Februari 1851 te Blankenham, ge
legen aan de Zuider-Zee in Overijse I, waar zijn vader predikant 
was, en hij ontving de namen Jacobus Johannes. Zijne moeder. 
eene begaafde vrouw. heette Anna Elisabeth Ott, en was evenals 
zijn vader afkomstig uit Amsterdam. Haar broeder Jan Philip 
was ook predikant, en deze oom is bij Hartman in dankbare 
herinnering gebleven: aan hem zijn opgedragen de Analecta 
XenoPhontea. In zijne boeken- over Plutarchus spreekt Hartman 
van zijne kleine geboorteplaats, en hij laat zien hoe zijn vader 

het geestelijk welzijn van de eenvoudige menschen daar beha.r
tigde. Toen de knaap ongeveer twaalf jaar was, en de dorps
school te Blankenham had bezocht, verhuisde het gezin naar 
Amsterdam. nadat zijn vader zijn emeritaat had genomen. Te 
Amsterdam ontving hij verder lager onderwijs op eene bijzon
dere school, hij doorliep het gymnasium, en in 1869 werd hij 

student aan het Athenaeum Illustre, waar hij een jaar lang de 
lessen volgde van Prof. Boot. In 1870 verhuisden zijne ouders 
met hem naar Leiden, en nu werd Cobet zijn altijd vereerde 
en bewonderde meester. 

Hartman moet een gelukkigen studententijd hebben gehad: 

de studie in de classieke letteren onder de leiding van Cobet 
was geheel wat hij verlangde. en den aangenamen omgang met 
zijne vrienden heeft hij in verschillende van zijne werken 
herdacht. Zijne promotie had plaats op 16 Juni 1877, en zijn 

proefschrift was getiteld Studt'acritica in Luciani Samosatenst's 
opera; daarbij waren gevoegd 42 stellingen, waarvan 40 eené 
tekstconiectuur gaven. Ook het boek zelf is e.ene lange reeks 
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van critische opmerkitrgen over plaatsen uit allerlei werken van 
Lucianus, een auteur die voor· Hartman reeds eene groote aan
trekkelijkheid had toen deze nog leerling was van het gymna
sium. Dit zegt Hartman in zijne voorrede, wier bevallige 
Latijnsche stijl den lezer terstond moet treffen. De toon is 
opgewekt, het ontwerpen van het proefschrift is voor den auteur 
eer een genoegen dan een drukkende plicht geweest; hij erkent, 
dat hij van sommige geschriften geen gebruik heeft kunnen 
maken, en dus misschien bet een en ander zal beweren dat 
reeds door anderen is gezegd. Onder de boogleeraren aan wie 
hij zich verplicht gevoelt, noemt hij met name alleen Co bet, 
Pluygers en Boot. Ik weet niet, of sommige van zijne tekst
veranderingen door de geleerde wereld zijn aanvaard, maar in 
elk geval zal men zijne vertrouwdheid met Lucianus hebben 
erkend. 

Reeds vóór zjjne promotie was hij een jaar lang leeraar ge
weest aan· het gymnasium te Amsterdam, en met 1 September 
1877 kwam hij aan het gymnasium te Leiden als praeceptor, 
later werd hij conrector. In een artikel in de Nieuwe Rotter
damsche Courant heeft Prof. Damsté uitvoerig beschreven hoe 
Har1man, vooral door de geestdrift waarmede hij les gaf. en 
door den rijkdom van zijne kennis, die voor zijne leerlingen 
niet verborgen kon blijven, hunne genegenheid won of liever 
ineens veroverde. Al had hij nog maar weinig practijk van het 
onderwijs. het kostte hem geene moeite zijne leerlingen te 
regeeren; hij had zijne eigenaardigheden, die zij gaandeweg 
opmerkten, maar zijn gezag werd daardoor niet verminderd. 

Intusschen ging hij vOort met zijn eigen studie, en als leerling 
van Cobet beoefende hij vooral Grieksche schrijvers. Van zijne 
verdere geschriften noem ik de Studia Antiphontea, die in 1882 
verschenen in het programma van het gymnasium. De uitgave 
van Jernstedt gaf Hartman aanleiding om zijne aanteekeningen 
op Antiphon na eene zorgvuldige schifting publiek te maken. 
Natuurlijk kreeg hij nu te hooren wat men vooral in Duitschland 
soms aan de Hollandsche philologen verweet, dat zij nl. niet 
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alleen het werk der afschrijvers wilden verbeteren, maar ten 
slotte ook dat van de auteurs zelf, doordat zij te spoedig voor 
onecht verklaarden wat niet aan zekere normen voldeed 1). En 
ook op latere werken van Hartman werd diezelfde aanmerking 
gemaakt: bij alle hulde aan zijne groote kennis vond men soms, 
dat er in zijne critiek te veel phantasie was. De deskundigen 
mogen beoordeelen in hoeverre er voor dit verwijt aanleiding 
bestond; steUig is het waar dat Hartman, door zijne bewond~
ring voor het ingenium zijner groote voorgangers, en door het 
levendige besef van zijn eigen talent, een grooten afkeer. had 
van die nauwkeurigheid in de studie der handschriften welke 

men kleingeestig moet noemen: hoe licht kan hij dien afkeer 

nu en dan hebben overdreven. 
En is bet zoo te verwonderen, dat hij zich soms verbaasde 

en ergerde over bet conservatisme van geleerden die altijd 
bereid waren, teksten te verklaren waarin de grootste philo
logen van vroeger tijd geen zin badden kunnen ontdekken, en 

die zij met genialiteit hadden verbeterd? Dat gevoel heeft hij 
b. v. gehad bij zijne studie van Propertius, wiens gedichten in 
een zoo slechten toestand zijn bewaard: wat baat de kennis 
der handschriften, indien zij met elkaar niets geven dat bet 
gezond verstand kan aanvaarden? Zooals Hartman vaak heeft 

opgemerkt, moet men in de tekstcritiek twee elementen onder
scheiden: het aanwijzen van eene onechtheid en de poging om 
de waarheid te vinden. Die poging kan niet altijd eene uitkomst 
hebben boven allen twijfel verheven, want er kunnen soms 
vele mogelijkheden zijn; maar het gevoel voor de onechtheid 
is het eerste kenmerk van den grooten philoloog. DQch ik wil 

voortgaan met mijn verslag. 
Van 1887 zijn zijne Analecta Xenophontea, waarin hij, behalve 

een aantal plaatsen, ook allerlei vraagstukken behandelt die met 
het leven en de werken van Xenophon in verband staan; twee 
jaar later gaf hij een vervolg op dit werk. In 1896 verscheen 

I Zie Phil./. RundscluJu, III, nt. 52. 
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zijne bekende EPistola cnïica, gericht aan zijne vrienden van 
Leeuwen en Mendes da Costa, bevattende aanteekeningen op 
de Odyssea; in 1898 De emblematis in Platonis textu obviis, 
de uitkomst van langdurige overleggingen met van Leeuwen. 
Het laatste werk over een Grieksch auteur, uitvoeriger dan al 
de andere. is van 1916: De Plutarcko scriptore et philosopho. 
In deze periode van zijn leven is Hartman niet meer de man 

van enkel wetenschap en smaak, maar ook een prediker, die 
de wijsheid der Ouden aan een grooter publiek dan dat der 
geleerden wil bekend maken. Zijne meening was nu "nuUum 
antiquorum scriptorum Plutarcho esse digniorem quem et hodierni 
homines legant et tamquamamicum diligant". 

Reeds in 1903 had hij eene afzonderlijke uitgave bezorgd 
van het opstel van Lévêque, Un médecin de l' time chez. les 
païens 1), en in 1910 was verschenen De Avondzon des Heiden. 
doms in twee lijvigedeelen. Ieder weet, met hoeveel belang. 
stelling dit werk in Nederland is ontvangen. In het Latijnsche 

werk van 1916 zijn ruim 650 bladzijden gevuld met geleerde 
aanteekeningen over de Moralia, en het laatste hoofdstuk, 
Epilogus genaamd, bevat in een kort bestek wat Hartman uit. 
voerig in zijn boek van 1910 had betoogd: Plutarchus is een 
zielenherder geweest, eene soort van biechtvader, een "mentium 
medicus". De critiek meende, dat Hartman de belangstelling van 
Plutarchus in zuiver wetenschappelijke vraagstukken wat laag 
had gewaardeerd, en dat Hartman's tekstcritiek ook hier weder 
hare eigenaardigheden vertoonde, maar dat zijne innige kennis 
van den auteur .hem stellig meermalen het juiste moest hebben 
doen raden !). 

Zoo heeft Hartman zijn leven lang eene diepe studie gemaakt 
van Grieksche schrijvers, doch hij is professor geworden in het 
Latijn .. Die taal was natuurlijk van den beginne af evenzeer .het 
voorwerp van zijne belangstelling geweest, en reeds als student 

1) Opgenomen in de Revue des deux Mondes van 1867. 

2) Zie M. Poblenz, in Gött. Ct!. Anz. 1918. 
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schreef hij het Latijn met groot gemak. In 1890 schreef hij 

De Phaedrl Fabulis, en in 1891 De Roratlo Poeta. In dat zelfde 
jaar overleed de hoogleeraar Cornelissen, en Hartman werd 
in diens plaats benoemd; op 23 September sprak hij zijne 
inaugureele rede uit De literarum veterum amicis et inz'micis. 
Reeds toen verklaarde hij onder de vrienden der classieke 

letteren ook de dilettanten te rekenen, wier belangstelling de 
philologie' noodig heeft: "Si nemo esset qui veteres scriptores 
animi causa legeret, nemo qui simulatque otii aliquid nactus 
esset cum illis vivere mallet quam cum vulgo aequalium, nemo 
quem ipse Graeci Latinique sermonis sonus delectaret permul
ceretque, quid nos, philologi, faceremus?" Tot die dilettanten 

behoorde waarlijk niet de uitstekende Latinist Prof. M. de Vries, 
die door Hartman altijd was bewonderd, en dien hij, nadat 
de Vries in Augustus 1892 was overleden, op 27 September 
herdacht in eene toespraak aan zijne studenten 1) ;zeker betreurde 

hij het, dat de Vries zijn talent had willen besteden aan de 
critiek van middeleeuwsche gedichten, die Hartman noemt 

"poemata satis insulsa". Het begin van het professoraat was in 
zooverre niet voorspoedig, dat eene uitgave van Ovidius' Meta
morphoses in 1893 geene onverdeelde goedkeuring vond: men 
meende, dat de uitgever wat weinig moeite had gedaan voor 

het onderzoek van de lezingen der handschriften en der vele 
vroegere edities, en dat ten gevolge daarvan sommige zijner 
voorstellingen onjuist waren geworden. Veel gunstiger werd 
ontvangen een werk van 1895, De Terentio et Donato Commen
tatio, dat waarschijnlijk ook nu nog zijne waarde heeft. De 
schrijver laat in vele bijzonderheden zien, hoe oordeelkundig 

een aantal van de scholia op Terentius zijn, en hoeveel dienst 
men er van kan hebben om den dichter in zijne fijnheid en 
ook in zijne oorspron}celijkheid te genieten; maar hij houdt 
het voor onmogelijk uit al die scholia het werk van één 

man, Donatus, af te zonderen, en hij vindt deze quaestie 

'ook niet ván veel practisch belang, want het komt er slechts 

1) De Matthia de Vries: allocutio ad studiosos enz. 
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op aan de nuttige aanteekeningen van de nietige te onder
scheiden. 

Hij was veertig iaar oud, toen hij in 1891 zijn werk schreef 
De HoratW Poeta, en het is de moeite waard zijne denkbeelden 
over Horatius van toen te vergelijken met die van later jaren. 
Hij spreekt hier vooral over de Carmina, en daarop maakt hij 
vele aanmerkingen. Wat gebrekkig is heeft Peerlkamp al te 
spoedig voor onecht verklaard. Neen, men moet zicll Horatius 
voorstellen als een geduldig en vaardig knutselaar die, zich 
eenmaal gebonden hebbende aan de nabootsing van kunstige 
Grieksche vormen, dikwijls een vers heeft moeten vullen met 
woórden die niets beteekenden, en in zijne erotische gedichten 
voelt men niet den hartstocht die aan de verzen van Propertius 
zooveel kracht geeft; de beste van zijne Oden zijn die welke 
bet meest gelijken op zijne Brieven, waarin bij aan zijne vrienden 
zijne wel niet verheven maar toch gezonde levenswijsheid laat 
zien: door de gunst van Maecenas genoot hij eene bescheiden 
onafhankelijkheid, en hij moest het onverstandig vinden iets 
daarenboven te wenschen. Men moet - zoo meende Hartman -
de kunst van Horatius niet willen maken tot iets anders dan zij 
is; de tekst dien men van zijne werken bezit, moet ongeveer 
zijn wat hij inderdaad heeft geschreven, er zijn bijna geene 
plaatsen die men moet willen emendeeren; men moet er in 
belusten, dat hij zich dikwijls met iets van lager orde heeft 
tevredengesteld. 

In een artikel in de Mnemosyne 1) maakte Karsten bezwaar 
tegen Hartman's beschouwing. Hoewel Hartman bet in zekeren 
zin met Peerlkamp oneens was geweest, meent Karsten, dat hij 
zich toch nog te veel door Peerlkamp's manier heeft laten be
sturen, en, door zooveel voor gebrekkig te verklaren, te veel 
redeneert volgens onzen modernen smaak: men moest in Hora
tius niets willen zien dan een Italiaan uit Apulië van ruim 1900 
jaren geleden, een man van geringe afkomst, maar als mensch 
en als dichter met meer gevoel van eigenwaarde dan Hartman 

1) XX (1892). 
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bij hem onderstelt, en in wiens gedichten meer realisme en 

meer bezieling is dan Hartman er in vindt. Die tegenspraak 
had Hartman's gevoeligheid allicht kunnen grieven, maar van 
Karsten, voor wien hij eene bijzondere genegenheid had, wilde 
hij gaarne de critiek aanhooren. Wat deze echter verlangde was 
van Hartman niet te vergen. Men kon zooveel men wilde hem 
doceeren, dat een antiek dichter moest worden beoordeeld 
naar de begrippen van zijn eigen tijd, voor Hartman met zijn 
warm gevoel was er in de aesthetische aandoeningen eene 
vastheid en onbedrieglijkheid, die door de eischen eener hist()o 
rische opvatting niet was weg te redeneeren : welk genoL!:t.ón 
men in de studie der classieke schrijvers vinden, indien men 
zijn eigen gevoel moest doodzwijgen? Hij maakte aanspraak 
op het recht na gezette studie van den tekst zijn eigen smaak 
te raadplegen, en het is duidelijk, dat Horatius hem in dezen 
tijd niet bijzonder beviel: hij vond hem gekunsteld, wel vaak 
geestig, maar vrij dor van gemoed, met de denkwijze van iemand 
die het zelf niet zoo slecht in de wereld heeft getroffen, en nu 
vindt, dat ieder maar tevreden moet zijn. 

Hartman was in dien tijd geheel bekoord door Propertius: 
dat was een ander man. Wij lezen, dat Augustus vrede sloot 
met de Part hen, en de Romeinsche adelaars van hen terugkreeg, 
die zij dertig jaar te voren bij de droevige nederlaag van 
Crassus hadden veroverd; de voldoening over dit eerherstel 
wordt het allertreffendst uitgedrukt door Propertius, wanneer 
hij zegt: "Crassus, gij ligt daar ver weg aan den overkant van 
den Euphraat in het zand bedolven; indien gij nog eenig besef 
hebt van wat er gebeurt, wees dan blij, want wij kunnen van 
nu af bij uw graf komen", Wij lezen - zoo zegt Hartman -
meer dan eens van dit feit, zonder dat het ons treft. "Sin autem 
in versus incidimus quales hi sunt Propertii: 

Gaude, Crasse, tuas siquid sapis inter arenas: 
Ire per Euphraten ad tua busta Hcet, 
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nos, nos inquam, qui tot saeculis post vivimus, graviter com
movemur" 1). 

lntusschen ging Hartman door met zijne studie van Horatius, 
en gaandeweg veranderde zijne waardeering. Hij kwam tot het 
besluit, dat Peerlkamp veel meer gelijk moest hebben gehad 
dan hij in 1891 had geloofd; ook andere critici hadden menige 
uitdrukking in den tekst der Oden voor onecht gehouden, en 
Peerlkamp was alleen maar wat verder gegaan. Horatius was 
niet een veelschrijver geweest, en in wat stellig van zijne hand 
k.on worden geacht was zooveel voortreffelijks, dat al het ge
brekkige in onzen tekst hem niet mocht worden toegerekend. 
Ook over de levenswijsheid van den dichter ging Hartman veel 

gunstiger oordeelen: hij zag nu in hem een voortreffelijk mensch, 
een man dien wij kunnen vereeren en liefhebben; maar vol
maakt gelukkig was hij niet, want in de teleurstellingen van 
het leven en bij de gedachte aan den dood had hij niet den 
troost dien alleen' het Christendom geven kan. Zoo ongeveer 

moet Hartman over hem hebben gesproken in de avondcolleges 
die hij in later jaren gaf voor een groot publiek van belangstel
lenden, en zoo heeft hij hem beschreven in het boek dat hij 
uitgaf in 1913: Bea/us file: een boek voor iedereen over Horatius. 
Het was weldra uitverkocht, en verscheen opnieuw in 1921. 

ln 1913 was Hartman 62 jaar oud. het was 22 jaar geleden 
dat zijn werk De Horatt'o Poeta het licht had gezien. Zijne 
liefde voor het Latijn had hem den dichter meer en meer doen 
beminnen, en het portret dat hij nu gaf. was geschilderd in een 
stijl, binnen de bevatting van hen voor wie het was bestemd; 
het maakte des te meer indruk doordat ieder gevoelde, dat de 

schilder zijn model intiem moest kennen. Door en door ver· 
standig, hartelijk voor zijne vrienden, blijmoedig voor zoover 
een heiden het kon wezen - zóó zag Hartman hem nu, en 
menigeen die het portret aanschouwde, moet gewenscht hebben. 

dat ook hij tot de vrienden van Horatius had kunnen behooren! 

I) Blz. 106. 
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men zou het best met hem hebben kunnen vinden; en die 
Romeinsche maatschappij mocht in allerlei uiterlijkheden van 
de onze verschillen, er mocht veel in zijn dat met onze zeden 
niet overeenkomt, daardoor moet men zich niet in de war 
laten brengen; wie innig met de Oudheid vertrouwd is, ziet 
veel meer gelijkenis dan verschil. En zoo moet men zich ook 
de zedelijke verdorvenheid te Rome vooral niet grooter voor
stellen dan zij in eene wereldstad heeft moeten zijn; uit de 
werken der dichters zou de onervaren lezer allicht komen tot 
onjuiste gevolgtrekkingen. 

Dat Hartman veel heeft gehouden ook van Ovidius kan men zich 

gemakkelijk voorstellen, en onder diens geschriften stelt hij de 
Ars Amandi het hoogst; in zijn boek De Ovidt'o Poeta (1905) 
zegt hij: "inter omnes Ovidii libros primarium Arfem ohtinere 
locum dudum sibi persuasum habent docti philologi" 1). Nu 
meenen sommigen, dat Ovidius met dit werk zooveel aanstoot 

heeft gegeven, dat Augustus hem ten deele daarom heeft ver
bannen; wat meer is, Ovidius zelf geeft dit vrij duidelijk te 
kennen. Ook Boissier is van dit gevoelen, maar hoeveel gezag 
deze ook voor Hartman heeft, hier kan hij Boissier geen gelijk 
geven. Hartman denkt, dat ook Ovidius zelf niet in ernst kan 
hebben geloofd wat men hem uit naam van Augustus moet 

hebben aangezegd. Want zijne Ars Amandt' was een "innocuum 

carmen" S), uitdrukkelijk verklaart hij het huwelijk te eerbiedigen, 
niemand spoort hij aan tot echtbreuk, hij blijft biIinen eene 
wereld waarbinnen aan een Romein alle vrijheid werd vergund, 
en de jonge Romeinen van dien tijd hadden waarlijk zijne 

zoogenaamde lessen niet noodig om te doen wat zij goed 
vonden. 

Neen, Ovidius was een hoogbegaafd leerling uit de scholen 
der rhetoren, en zijne eerzucht was, alle loci die in de voor
stelling der liefde te pas kwamen, zoo goed mogelijk te be-. 

handelen: "huic soli rei ibi quoque dat operam ut quaecunque 

') Blz. 72. 
') AId. 
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de ilIo argumento et dicta sint olim et omnino dici possint quam 
elegantissime exornet et quam aptissime rlisponat". Hartman 
betoogt, in navolging van Schömann, wien hij alle eer geeft, 
dat de vijandschap van Livia en van Tiberius Ovidius' ongenade 
bij Augustus heeft veroorzaakt, eene vijandschap waarin de eer 
van Ovidius ongerept bleef. Doch de oorzaken van zijne ver
banning, die wel nooit geheel zullen worden opgehelderd, doen 
hier minder ter zake. Ik wilde alleen hierop de aandacht vestigen, 
dat Hartman in de erotische Latijnsche poëzie meer en meer 
wilde zien niet eene beschrijving van werkelijkheid, maar eene 
behandeling van vaste themata. 

Dit denkbeeld heeft hij zeer uitvoerig toegelicht in twee ver

handelingen die hij in vergaderingen van deze Akademie heeft 
voorgelezen: de eene is van 1905 en heet Een en ander over 
Properlius 1), de andere is van 1911 en heet Onze waardeering 
der Latijnsche elegische poëzie 2). Hij zegt hier zelf, dat dit punt 

hem in den loop der jaren helderder is geworden. Toen hij in 

1891 over Horatius schreef, gaf hij reeds te kennen, dat menig 
erotisch gedicht van Horatius niet eene uiting zou zijn van wat 
deze zelf had beleefd. Maar reeds in 1905 ging hij veel verder, 
en verklaarde hij er van overtuigd te zijn, dat zelfs de Cynthia 
Van Propertius nooit had bestaan 3), die hij toch in 1891 voor 

zeer werkelijk had gehouden. De verschillende hoedanigheden 
- zoo betoogt Hartman - die nagenoeg tegelijkertijd aan 
Cynthia worden toegekend, zijn met elkander in slrijd: beurte
lings is zij beminnelijk, doortrapt, fijngevoelig voor poëzie, ruw 
en liederlijk. De minnaar van zulk een vrouw te zijn, indien zij 

kon bestaan, is inderdaad iets onmogelijks, en nog onmogelijker 
is bet, gesteld dat iemand het kon uithouden, telkens weer 
onberispelijke en innige gedichten te maken op al de tegen 
strijdige aandoeningen die zulk een minnaar zouden moete 
teisteren; menige~n zal zich ook nu nog herinneren, hoe ui 

J) Verst. en Med. 4e R., VU. 
2) 4e R., XI. 
3) DI. VII, bbc. 172. 
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bundig Hartman het leven van zulk een denkbeeldigen minnaar 
beschreef. Hoe in de practijk het leven van die minnedichters 
was, zal men nooit te weten komen en is ook van geen belang; 
zij moeten allerlei compendia tot hun dienst hebben gehad, 
waarin de verschillende loci waren aangegeven die zij ieder 
met zijn eigen talent hebben uitgewerkt. en door dat talent 
hebben zij het nageslacht voor waarheid doen aannemen wat 
alleen hunne phantasie had ontworpen. Niet· ieder durfde zoo 
ver gaan als Hartman, men vond hem zoo hartstochtelijk; al 
was hij volgens ieder deskundige een van de grootste kenners 
der Latijnsche poëzie, men vreesde toch, dat hij uit een op 

zich zelf juist denkbeeld te veel wilde afleiden, vooral toen hij 
in nog later jaren zelfs niet afkeerig bleek van de onderstelling, 
dat die geheele verbanning van Ovidius wel eens eene fictie 
van den speelschen dichter kon zijn geweest. 

Hartman wilde, vervuld van zijne kennis der Latijnsche tek

sten, met het gezonde en critische verstand onderscheiden, wat 
in die teksten het voortbrengsel was van de rhetorica, niets dan 
dat, en wat de taal was van de waarheid, hetzij de waarheid 
van het gemoedsleven, hetzij van de feiten buiten den mensch. 
Zoo kwam hij van zelf tot eene diepe studie van Tacitus, bij 

wien reeds een onervaren lezer een rhetorisch karakter kan 
waarnemen. Heeft Tacitus van de regeering van Tiberius en 

van die van Nero misschien niet een somberen roman gemaakt. 
terwijl de werkelijkheid eenvoudiger en minder erg is geweest? 
De Romeinen hadden zich aan het principaat onderworpen, 
aan een herstel van de Republiek dacht niemand, doch tegen 

den persoon van den princeps was dikwijls groot bezwaar, en 
in deftige kringen te Rome, die de keizers van nabij kenden. 
werden zeker vaak de ongeloofelijkste dingen over hen verteld. 
Ook Tacitus heeft nog zulke verhalen kunnen vernemen ener 
misschien een verkeerd gebruik van gemaakt ; helaas heeft ook 
Suetonius nogal veel vermeld dat men niet goed zal kunnen 

gelooven, doch het is zeer moeilijk hier de waarheid te bepalen. 
Maar ook wanneer Tacitus iets meedeelt dat zeer goed kan 
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zijn gebeurd, dan nog weet hij het vaak zoo te doen, dat hij 
den lezer een ongunstigen indruk geeft van den keizer, wiens 
woorden of daden in dit geval even goed gunstig kunnen 
worden uitgelegd, en dikwijls spreekt Tacitus eene verdenking 
uit waarvoor alle aanleiding schijnt te ontbreken. 

En zoo voegt Hartman zich uit volle overtuiging bij hen die 
Tiberius hebben verdedigd. Men heeft beweerd, dat Tacitus 
zulk een groot psycholoog is: "Sed quid apud Tacitum de 
Tiberio agentem "psycho!ogiam" quaerimus ? Dummodo terrorem 
horroremque incutiat legentibus satis ei est. De facinoribus 
eius dec1amat, atque huic uni rei dat operam ut quo magis ad 

finem accedat eo omnia fiant horrenda magis" I). Het is niet 
mogelijk hier de bijzonderheden uit dit hoofdstuk van de 
Analecta Tacz'tea te vermelden, en ook anderen hebben beproefd 
wat Hartman hier heeft gewild. Welk historicus laat zich niet 
onwillekeurig besturen door zekere al of niet verborgen ge

voelens? Dat geldt ook voor den zoogenaamd onpartijdigen 
beschrijver, die de grootste tegenstellingen met dezelfde kalmte 
verhaalt: in het diepste van zijn hart meent hij, dat er voor 
menschen geene waarheid is, die als regel kan dienen voor een 
oordeel over menschelijke handelingen. Zoo is Hartman waarlijk 
niet, maar hij bemint het oude Rome, gaarne zou hij bewijzen, 

dat de maatschappij aldaar in de eerste eeuw niet zoo verdorven . 
is geweest als oppervlakkige kennis ons doet gelooven, en de 
keizers, van wie zulke monsterachtigheden worden verhaald, 
wil hij dan ook verdedigen waar hij het kan. 

Met vreugde las hij een betoog van Prof. S. A. Naber S) 

waarin deze wilde verklaren hoe het verhaal van het schande
lijke huwelijk tusschen Messalina en Silius was ontstaan uit 
praatjes over de vertooning van een mimus, waaraan die beide 
personen - zeker vrij ongepast - hadden deelgenomen. Zoo 
ook betoogde Hartman, dat het verhaal hoe Nero zijne moeder 

I) Anal. Tac. blz. 159. 

') Fluctus in simp ulo, in Mnemos. XX (1892). 
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had willen ombrengen, een verhaal dat zich in de bijzonder
heden die Tadtus geeft niet laat verklaren, slechts uit leugens 
moest bestaan: die beraamde schipbreuk of liever dat laten 
zinken van een lek schip kan nooit een plan van Nero zijn 

geweest, maar zal uit de tooneelwereld bij de geschiedschrijvers 
zijn terechtgekomen 1). 

Ruim een jaar na het verschijnen der Analecta Tacite,a, in 
Januari 1907, droeg hij in eene Akademievergadering het opstel 
voor over Keizer Domitianus uit een nieuw oogpunt beschouwd 2); 
hij betoogde hierin, dat men in de Thebais van Statius een 
afdoend bewijs kan vinden tegen de geloofwaardigheid van 

Suetonius in diens ongunstige berichten over Domitianus; eene 
Latijnsche vertaling van dit stuk gaf Hartman in de Mnemosyne 
van 1916. Niemand zal kunnen ontkennen, dat hij hier met 
hartstocht zijne zaak verdedigt. Hij heeft helder voor zijn gees.t 
wat bij de auteurs over die eerste eeuw van het keizerrijk wordt 

gezegd, de eigenaardigheden van hun stijl, hunne onwillekeurige 
of opzettelijke verdraaiingen van de waarheid meent hij duide
lijk te zien, maar - zegt hij - het groote publiek der geleerden 
wil niet hooren van de conclusies waartoe men komen moel: 
Tiberius, Nero, Domitianus zijn niet zoo geweest .als die auteurs 
het voorstellen. Zoo is het b.v. niet waar, dat Nero de Christe

nen te Rome heeft laten martelen en ombrengen; het bekende 

hoofdstuk 44 in het 15de boek dei Annalen noemt hij eene 
mystificatie 3), zooals hij later nog uitvoerig heeft willen aan. 
toonen in zijne Paradoxa Tacitea van 1919 4). 

Wat een leek moet treffen is dit. Wanneer Hartman een tekst 
ontleedt, dan wijst hij op tegenstrijdigheden en onduidelijkheden, 

die de gewone lezer niet heeft opgemerkt doordat zijne kennis 
van het Latijn te flauw is. De groote philoloog laat hem zien, 
dat wat Tadtus ergens mededeelt, eene gebrekkige beschouwing 

I) Ana/. Tac;, blz. 15 en 41. 

.s) Versi. en Meded., 4e R., VIII. 
3) Blz .• 328. 
4) Mnem .. DI. XLVII. 
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of een gebrekkig verhaal is, ook zonder dat men daarom nog 
eene corruptie van den tekst zal durven aannemen. Dit te leeren 
inzien is een groot genoegen. Blijkbaar - zegt een leek - was 
Tacitus niet altijd critisch genoeg om aan zijne woordèn alle 
vereischte helderheid te geven, maar toch zou wat hij zegt nog 
op waarheid kunnen berusten .. Doch - zoo heeft Hartman 
gezegd, b. v. in zijn artikel over Boissier -, men zou .. geen 
oogenblik met de studie der Oudheid mogen doorgaan, indien 
men niet vast mocht gelooven. dat de Ouden menschen waren 
geweest zooals wij zelf zjjn, en dat alleen de uiterlijke om
standigheden van het leven zijn veranderd. En vandaar een 
onwillekeurig en sterk verlangen bij hem naar het zien van die 
overeenkomst: wat voor ons in de verhalen der historieschrijvers 
monsterachtig of grotesk moet wezen, dat zou Hartman gaarne 
willen bewijzen als overdreven of als onwaar. 

Ik geloof wel, dat dit gevoel op zijne redeneeringen eenigen 
invloed kan hebben gehad. Gaarne betoogt hij, dat in den tijd 
van Plutarchus over Tiberius en Domitianus volstrekt niet met 
afkeuring werd gesproken. of althans dat het algemeen gevoelen 
over hen niet ongunstiger was dan dat over Vespasianus. van 
wien veel goeds werd gezegd 1). En hier moet in het bijzonder 
worden vermeld zijn boek Honderd jaar geestelijk leven in den 
Romeinsehen Keizertijd (1918), dat voor een groot deel handelt 
over wat m~n leeren kan uit de correspondentie van Plinius. 
Men aanschouwt hier onder de regeering van Tra;anus eene 
maatschappij die niet alleen beschaafd en verfijnd is, maar die 
ook uitmunt in zedelijke hoedanigheden. Wat er aan ontbrak 
was de ootmoed van het Christendom. en ook de grootste be
wonderaar van de Oudheid zal dit gebrek moeten erkennen. 
Inderdaad heeft bij Hartman de studie der heidensche wereld 
het Christelijk geloof niet ondermijnd, maar die studie beeft 
hem wellicht eer nog in zijn geloof gesterkt. En hoe meer hij 
dat geloof ter harte nam, met des te meer ernst zal hij zich 

1) De Plutarcho, blz. 489 vlgg. en 675. 
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hebben afgevraagd wat reeds de heidensche wijsheid van den 
mensch verlangt: 

Ï!~noscis amicis ? 
Lenior et melior fis accedente senecta? 

Wie zal voor zichzelf durven antwoorden met een volmondig 
uja"? 

Dat iemand van het Latijn zijne studie zou maken en niet 
in het Latijn zou schrijven was voor Hartman eene ongerijmd
heid: immers de bekwaamheid daartoe moet vanzelf volgen 
uit eene innige vertrouwdheid met de taal en is daarvan het 
bewijs. En ook al mocht men willen beweren, dat eene taal 
die zoo lang geleden werd gesproken, en die wij ook niet 
kennen in al hare vormen, voor de uitdrukking van het moderne 
leven ongeschikt is, de onderwerpen der classieke philologie 
althans waren altijd in het Latijn behandeld, en Hartman volgde 
daarin zijne groote voorgangers. Zijn meesterschap werd erkend 
ook door geleerden die het met zijne stellingen niet eens waren. 
Wie artikelen of redevoeringen van Hartman leest, wordt altijd 
getroffen door het gemak en de ongezochtheid van uitdrukking, 
en hij beeft het gevoel. dat in het Latijn te schrijven voor 
Hartman niet eeneinspanning moest wezen maar een genot. 

Wie bet zoo ver had gebracht kon allicht verlangen zich ook 
aa.n de eischen van het metrum te onderwerpen, en zoo schreef 
Hartman dan ook dikwijls Latijnsche verzen: natuurlijk niet 
over onderwerpen uit zijn vak, want een geleerd betoog in 
geheel metrische taal vinden wij thans niet meer mogelijk. Doch 
Hartman was niet slechts een geleerde; en al wat in zijne ge
voelige verbeelding opkwam kree~ allicht een vorm in de taal 
die hij zoo liefhad. Hare middelen, die zoo groot waren, al 
heette zij eene doode taal, had bij t01 zijne beschikking, en dat 

het schrijven van Latijnsche verzen een geknutsel moest blijven, 
was voor hemeene dwaze stelling, Zijne gedichten hebben 
allerlei onderwerpen, ten deele beeft hij ze zelf gevonden, ten 
deele heeft hij ze van anderen, en vooral van zijn geliefden 
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de Genestet heeft hij veel vertaald. Voor den oppervlakkigen 
lezer komt Hartman's virtuositeit het meest uit in die stukken 
waarin hij ons modern dagelijksch leven afbeeldt, zooals b.v. 
in Me/us lnanis, een verhaal uit de studentenwereld van zijn 
eigen tijd. Hij was ouderwetsch, en heeft er zich altijd op 
beroemd: een van zijne vroegste gedichten, Reditus Augusti 
(ao. 1897), is gericht tegen veel in onze hedendaagsche litteratuur, 
waarvan een verstandig vader niet kan verwachten dat het op 
zijne kinderen een goeden invloed zal hebben. 

Doch wanneer Hartman zijne gedachten laat gaan over de 

ondeugden en dwaasheden der menschen, dan wo~dt hij niet 
een bittere Juvenalis, en zijne satire is ook niet zoo berustend 
als gewoonlijk die van Horatius, maar zijn godsdienstig geloof 
doet hem hopen, dat eens eene betere toekomst zal aanbreken 
Hij ziet achter de illusies die wij het werkelijke leven noemel 
eene "vita vera"l), en dikwijls denkt hij daaraan terwijl hl. 
dicht. Van de gevoelens die hem dierbaar waren maakte hij 
geen geheim, en ook aan zijne liefde jegens zijne moeder heeft 
hij uitdrukking gegeven in een publiek gemaakt ge.dicht, Matris 

Nataticia. Hij zou het eene soort van perversitas hebben ge. 
vonden natuurlijke en weldadige gemoedsaandoeningen te ver· 
bergen alsof men zich er over schamen moest, en hij meende 

ook niet, dat vriendschap en liefde bij hem iets anders waren 
dan bij alle andere menschen. Sprak hij over die gevoelens, 
dan verwachtte hij door zijne lezers te zullen worden begrepen. 
Zelden maar is in zijne voorstelling eene kleine onduidelijkheid, 
zoo b.v. in het gedicht Reditus Augusti, doch misschien had hij 

toen hij dit schreef, den voor hem natuurlijksten vorm nog 
niet gevonden; een gedicht als Laus Mitiae, schijnbaar van 
lager orde, heeft eene veel fraaier compositie, en is misschien 
wel zijn beste stuk. Doch ik denk, dat Hartman over bijna al 
zijne uitgegeven gedichten wel tevreden is geweest, maar die 
voldaanheid was toch stellig niet eene blinde ingenomenheid. 

1) Zie het nagelaten gedicht Viw. 
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Bij Cicero staat ergens: "Adhuc neminem cognovi poetam ... qui 
sibi non optumusvideretur" 1). Zonder twijfel heeft ook Hartman 
dikwijls het gevoel gehad, dat hij voor wat hij wilde zeggen 
eene zeer treffende uitdrukking had gevonden,ja de beste, de 
volmaakt juiste. Hij is er ook wel voor uitgekomen dat dit 
gevoel hem niet vreemd was, maar toch erkende hij, dat b. v. 
Pascoli hem overtrof in phantasie en in macht over het Latijn; 
over de poëzie van Pascoli heeft hij zelfs een geheel boekje 
geschreven (ao. 1919). In de poëzie van dezen Italiaan vond 
Hartman zulk eene diepte, dat hij er van overtuigd was hem 
niet in al zijne verdiensten te kunnen waardeeren, hoe aan
dachtig hij zijne werken ook gelezen had. Welke gaven moest 
iemand niet bezitten om een gedicht als Thallusa te kunnen 
schrijven? Het is niet alleen de kennis van de taal en van 
de Romeinsche maatschappij, maar het is het ontwerpen van 
eene situatie, wier voorstelling ons telkens treft door bare 
diepzinnige helderheid. 

In denkwijze moeten Hartman en Pascoli op elkander hebben 
geleken. Een Catholiek geestelijke verzekerde aan Hartman, dat 
Pascoli als Catholiek misschien niet geheel rechtzinnig was, 
maar dat hij toch een Christen mocht heeten I); Hartman zal 
in zijn Protestantsch geloof evenmin geheel orthodox zijn ge
weest: beiden moeten de behoefte hebben gevoeld aan een 
Christendom boven geloofsverdeeldheid, dat zich vooraf te 
kennen gaf in de deugden van nederigheid en van liefde jegens 
hen die in de wereld bescherming noodig hadden, onder dezen 
ook de kinderen. Hartman heeft· van Pascoli gezegd, dat hij de 
grootste Latinist van onzen tijd is geweest; maar ook het rij.ke 
en diepe realisme in de kunst van Pascoli moest Hartman aan 
de grenzen van zijn eigen talent herinneren. Die meerderheid 
kOD hij erkennen zonder afgunst,maar met dankbaarheid voor 
de gaven die hem zelf waren geschonken. 

I) Tusc. V, 22. 
') De Latijnsc!te poëzie van GiQvannj PascoJi, blz. 17. 
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Als hoogIeeraar heeft Hartman ten volle gebruik gem"akt van 
de vrijheid die bij het Hooger Onderwijs bestaat en bestaan 
moet. Een hoogleeraar van een klein talent, maar met een 
groot besef van zijn plicht, zal misschien met nauwgezetheid 
bepalen, welke onderdee1en men in het vak dat hij doceeren 
moet .kan onderscheiden, en hij zal zijn best doen om zijne 
studenten aangaande al die onderdeelen eenigszins te onder
richten. De erkenning van zijn goeden wil is dan wellicht niet 
voldoende om zijn onderwijs vruchtbaar te maken; de toe
hoorders hebben te vaak het besef, dat de professor met eenige 
moeite eene hem op~elegde taak vervult. Zulk een dwang heeft 
Hartman zich niet getroost, hij trachtte niet aan zijne leerlingen 
te geven wat hij niet zelf bezat, maar veel gaf hij hun van zijn 
eigen rijkdom. en deze was groot. Hij las en verklaarde de 
auteurs, critiseerde de teksten, en behandelde de geschiedenis 
en de antiquiteiten vooral in zooverre als het voor de verklaring 
der teksten noodig was. 

Van de teksten maakte hij met groote zorg Nedertandsche 
vertalingen op schrift, en wanneer hij alles had verklaard,droeg 
hij die vertalingen voor, ten einde zijn toehoorders den vollen 
indruk te geven van wat hij met hen gelezen had. De heer Dr. 
P. J.Enk te Leeuwarden, die een leerling van Hartman is en 
die thans zijne nagelaten papieren bezit, heeft de vriendelijkheid 
gehad mij o. a. te laten zien wat Hartman voor zijne colleges 
had opgesteld: in die zorgvuldig bewaarde manuscripten vindt 
men op de bladzijde rechts de vertaling, en op de bladzijde 
daartegenover de bij den tekst behoorende historische en taal
kundige aanteekeningen. De heer Enk zou met al zijne gejeveus 
het leven van Hartman als philoloog tot in bijzonderheden 
kannen beschrijven. Hijheeft,toen Hartman op 23 September 
1916 zijn 25-jarig professoraat zou vieren, in een artikel in 
Eigen Haard eenige mededeelingen gedaan over Hartman's. 
colleges, in het bijzonder over de bijeenkomsten die Hartman 
hield met zijne meergevorderde leerlingen, en waarin dezen 
eene krachtige aansporing vonden tot eigen werk. 
76* 
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Prof. Damsté vermeldt in zijn hierboven genoemd artikel, 
dat er wel eens opmerkingen zijn gemaakt over de zoogenaamde 
ouderwetschheid en eenzijdigheid van Hartman's werk als 
hoogleeraar. Had deze die opmerkingen kunnen hOOTen, waar
schijnlijk zou hij hebben gezegd: "ik geloof gaarne, dat men 
over het Latijn college kan geven op eene geheel andere 
manier dan de mijne, en ik geloof ook, dat die colleges in 
hunne soort voortreffelijk kunnen wezen, maar laten de stu
denten die deze willen hooren, eene academie bezoeken waar 
zulke colleges zijn; ik meen het recht te hebben mijne opvat

ting te volgen, en niemand wordt gedwongen naar mij te 
luisteren". 

In het jaar 1907-1908 was hij Rector Magnificus, en natuur
lijk heeft hij eenige van zijne meest geliefde denkbeelden uitge
sproken zoowel op 8 Februari in zijne Oratio de eloquentia 
pltt"lologo colenda als in zijn Verslag bij zijn aftreden. Hij zegt 
o. a., dat velen het vervullen van den ons opgelegden plicht 
als de hoogste deugd beschouwen. En toch is er iets dat daar
boven gaat, nl. het goede te doen omdat men er een genot in 
vindt: "quanto est excelsius non solum recte agere, sed libenter 
recte agere atque ex ea re summam percipere voluptatem". 

Zoo moet het zijn in onze studie; wij moeten haar liefhebben 
met hartstocht, ja met eenzijdigheid, en anders zullen wij niets 
uitrichten dat de moeite waard is. Door onze menschelijke 
zwakheid kunnen wij dat genot niet voortdurend hebben, maar 
gelukkig hij die het maar zelden mist: "amemus quae nostra 
sunt". Stellig was Hartman met dat geluk overvloedig gezegend: 

gedurende eene lange reeks van jaren heeft hij mogen leven 
voor die studie waarvoor hij naar het oordeel van alle des
kundigen zulk een uitnemenden aanleg had. En bij teleurstel
lingen vond hij troost in zijn huiselijk geluk: op 14 December 
1893 was hij getrouwd met Mejuffrouw P. C. Verpoorten. 

Sinds 1902 was hii lid van deze Akademie, hij was ridder 
in de orde van den Nederlandschen Leeuw, buitenlandsch lid 
van de 'E7t"t()"'TY]f.'~1I1)(,;Î 'E-roctpeioc te Athene, en van de Academia 
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Regia Virgiliana te Mantua. In 1921 bereikte hij den zeventig· 
jarigen leeftijd; van eene ernstige oogziekte, die hij met eene 
bewonderenswaardige geestkracht doorstond, kon hij nog worden 

genezen; doch zijn einde naderde, en hij overleed op 29 
Januari 1924. Een waardig priester was hij geweest van Pallas 
Leidensis. 

A. KLUYVER. 
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LIJST VAN GESCHRIFTEN 

In deze lijst zijn niet vermeld de vele artikelen van Hartman, 
die sinds 1882 in de achtereenvolgende jaargangen van de 
Mnemosyne zijn verschenen. 

1877 Studia Critica in Luûani Samosatensis Opera. Lugd. 
Bat. (Academisch Proefschrift). 

1880 Beknopt Leerboek der Latijnscke Syntaxis. Leiden. 
De HermocoPidarum mysteriorumque profanatorum 
judiciis. Lugd. Bat. et Lipsiae. 

1882 Studio, Antiphonteo, (in het Programma van het gymnasium 
te Leiden). 

1884 Lucianus, Het leven van Alexander den leugenprofeet. 
Voor Nederlandsche gymnasia bewerkt. Leiden. 

1887 Analecta Xenopkontea. Lugd. Bat. 
1888 Xenophon, Gedenkwaardigheden van Socrates. Met aan

teekeningen en inleiding uitgegeven. Leiden. 
Xenophon, Oeconomus. Geëmendeerd en van ophelde
ringen voorzien. Leiden. 

1889 Analecta Xenophontea nova. Lugd. Bat. 

Carel Gabriel Cobet, 1813-1889 (in Leidsck Jaarboekje 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde. VIII). 

1890 De Phaedri Fabulis Commentatio. Lugd. Bat. 
1891 De Horatio Poë"ta. Lugd. Bat. 

C. G. 'Cobet, Grieksch Leesboek voor eerstbeginnenden. 
Zesde druk. Haarlem. 
Lysiae Orationes ed. Cobet. Editio tertia' quam novis 
curis recensnit I. I. H. 
Oratio de lilerorum veterum amicis et inimicis. Lugd. Bat. 

1892 De Mattkia de Vries. Allocutio ad studiosos, Lugd. Bat. 
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1893 P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. Uitgegeven 
en van aanteekeningen voorzièn. Leiden. 
De M. Tul/ia Cicerone. Allocutio ad studiosos. Lugd. Bat. 

1894 Sophocles te Pari is. 
Een herinnering. 
Seneca tragicus en Vondel (deze drie artikelen in den 
eersten jaargang der Nieuwe Serie van Los en Vast). 

1895 De Terentio et Donato Commentatio. Lugd. Bat. 
1896 Epistola critica ad amicos J. van Leeuwen et· M. B. 

Mendes da Costa continens annotationes ad Odysseam. 
Lugd. Bat. 

1897 Reditus Augusti (gedrukt in Decennium Poetic1un; vgl. 
Hillen, Commenlatio de vita . . . NederJandorum, qUf' ••• 

carmina latina composuerunt, 67). 

Matris Natalicia (met eene eervolle vermelding uitge
geven vanwege het Legaat-Hreufft). 

1898 De emblematis in Platonis textu obviis. Lugd. Bat. 
Laus Mitiae (met den gouden eerepenning bekroond Aî 
uitgegeven vanwege het Legaat-Hreufft). 
Christus Servator (met eene eervolle vermelding nitge
geven vanwege bet Legaat-Hreufft). 

1899 Pater ad Filium (met den gouden eerepenning bekroond 
en uitgegeven vanwege het Legaat-Hreufft). 
Filiolae semestri (gedrukt m Decennium Poeticum). 
Epistola adamièos 

" " " " 
Carmina Convivarum "JO " " 

1900 Sancti Nicolai Feriae (met eene eervolle vermelding 
uitgegeveQ vanwege bet Legaat-Hreufft). 

1901 Genestetiana, sive Petri de Genestet poetae ne.erlandici 
carminaselecta latine vertit J. 1. H. Lugd. Bat. 
De kring van Catullus (in Onze Eeuw, I). 

1902 Homerus; de sland der zaken (in Onze Eeuw lIl. 
Ruhnkenii Epistola, recitata in convivio quod Naberus 
Mnem(Jsynes sodalibus mense Januario a.MDCCCCII 
obtulit (gedrukt in Mnem. 1902). 
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1902 Epoetae nostraUs J. J. L. ten Katecarmine "De Schep. 
Ping" locus nobilisst'mus' latine 'versus (in Propria Cures, 
en onderteekend "J. J. Hartman, oud-student der Amster
damsche Universiteit"). 

1903 Caroli Lévequelibellum aureum de Plutarcho mentis 
medico denuo edendum curavit 1. I. H. Lugd. Bat. 
Levensbericht van Dr. J. van der Vliet (in Jaarboek der 
Kon. Akad. v. Wet. 1903). 

1904 Cornelius Gallus Partkenio (met eene eervolle vermel
ding uitgegeven vanwege het Legaat·Hreufft). 
Lucretius (in Onze Eeuw,IV). 
Beknopt leerboek der LatiJnsche syntaxis. Derde herziene 
druk. Leiden. 
Beoordeeling van; Boissier, Tacite; en van: Norden. P. 
VergiUus Maro, Aeneis, Buch VI, erklärt (in Museum, XI). 

1905 Analecta Tacitea. Lugd. Bat. 
De Ovidt'o Poeta Commentatio. Lugd. Bat. 
Een en ander over Propertius (in Versi. en Med. der 

K. ,A. v. w., afd. Lett., 4 de R., VII). 

Hymnus ad Mnemosynen Nabero Naberaeque die IV m. 
luW a. MDCCCCV oblatus (gedrukt in Mnem. 1905). 

Protesi/aus. Metus Inanis, Tullus Proper/io (met eene 
eervolle vermelding uitgegeven vanwege het Legaat.Hreuft't). 
Lysiae Orationes ed. Cobet. Editio quarta quam curis 
novis recensuit I. I. H. Lugd. Bat. 
Hetzelfde werk, editio major. Lugd. Bat. 

Beoordeeling van: Corpus poetarum latinorum ed. Post
gate (in Museum, XII). 

1906 Beoordeeling van: Bacha, Le génie de Tacite (in Museum, 
XIII). 

1907 lacobi Ioannis Hartmani Batavi Decennium Poeticum. 

Lugd. Bat. (hierin komen behalve de reeds ,vroeger ver
scbenengedichtel'l ook voor Genestetiana nova en Ver
siones van·ae). 
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1907 Keizer Domilianus uil een nieuwoogfJuntbeschouwtl ( 
Venlo -. Metl. der K. A. V. W., Afd. Lelt., 4th H., VIII, 
Beoordeeling van: Ferrara, La .fi,lqlogia lalinanel pii. 
recente movimento scienlifico (in M.eu.,., XIV). 

1908 Ora#o de eloquentia philologo colendo,. Lugd. Bat. 
Verslag van de lotgevallen der (Leidsche) Universiteit in 
het afgeloopen jaar. Leiden. 

Beoordeeling van: Van Wageningen, Sc_nica Romana 
en Album Terenlianum; van: Anthologia Latina, edd. 
Buechler et Riese, 1, 2; en van: Lucianl,lS ed. t\ ilén, 
Proleg. 1-72, Vol. J, 1 (in Museum, XV). 

1909 Gasion Boissier (in Onze Eeuw, IX). 
Na vijfentwintig jaren: rede ter herinnering aan Co bet. 
Leiden. 

Beoordeeling van: Butler, Post Auguslan Poetry /rom 
Seneca 10 Juvenal (in Museum, XVI). 

1910 De Avondzon des Heidendoms : het leven en werken van 
den wijze vanChaeronea. Twee deelen. Leiden. 
Iets uit mijn avondvoordrachten van dezen cursus (waarin 
het gedicht Lacrima Matris) (in het weekblad Minerva). 
Doods talen (over: Postgate, Dead language and dead 
languages (in N. Rolt. Cour.). 
Beoordeeling van: Luciani quae feruntur Podagra et 
Ocypus ed. Zimmermann; en van: Postgate, Flaws in 

classical research (in Museum, XVII). 

1911 Flos delibatus elegiae romanae: Tibulli versiculos venus
tissimos elegit recognovit annotatiunculis instruxit et 
prae missa de Tibullo poeta disputatione adiectisque 
aliorum carminibus ad TibuUum pertinentibus illustravit 
J. I. H. Lugd. Bat. 

Onze waartleering der Latijnsche elegische· poëzie (in 
VersI. en Med. der K. A. v. W" Afd. Lett., 46e R., XI). 
Beoordeeling van: Capellanus, Sprecken Si, Lateiniseh? 
Fünfte Auft. (in Museum, XIII). 
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1912 De Avondzon des Heidendoms. Tweede druk. Haarlem. 
Van eene rectorale rede en nog heel wat meer (in N. Rott. 
Cour. v. 21 Sept.). 

1913 Beotus llle: een boek voor iedereen over Horatius. Leiden. 
Co bet, Griekseh leesboek voor eerstbeginnenden. Acbtste 
druk. Haarlem. 
Xenophon, Gedenkwaa1'digheden van Soerates. Met aan
teekeningen en inleiding. Tweede druk. Leiden. 
Beoordeeling van: Hirzel, Plutareh: en van: C. Plinii 
Caecilii Secundi Epz'stularum libri novem etc. ed. R. C. 
Kukula (in Museum, XX). 

1916 De Pluta1'eho seri'ptore et Philosopho, Lugd. Bat. 
Levensbericht van Dr. H. Tb. Karsten (in Jaarboek der 
Kon. Akad.v. W. 1916). 
Het pamflet flan Seneca tegen keizer Claudz'us (in Onze 

Eeuw, XVI). 
1917 De toekomst der klassieke oPleitUng (in N. Roti. Cour. v. 

29 en 30 Sept.). 
1918 Honderd jaar geestelijk leven in den Romeinsehenkeizer. 

tji'd. Leiden. 
Levensbericht van Dr. J. Woltier (in Jaarboek der Kon. 

Akad. v. W. 1918). 
Beoordeeling van: O. Prickard, Selected Essays of Plu. 
tareh, II; en van: W. P. Mustard, The Eclogues of Faustus 
Andrelinus and Ioannes Arnollefus (in Museum XXV). 

1919 De Latynsche poëzie, van Giovanni Pascoli. Leiden. 
Latijn: eenheidstaal der geleerden· (in N. Rott. Cour. 
v.JO Sept.). 
Een modern auteur, oud 23 eeuwen (in N. RuU. Cour. 
v. 13 Oct.). 
Beoordeeling van: H. M. R. Leopold. De ontwHlkeling 

van het heidendom in Rome; van : Van Wageningen, 
&neea' sPhaedra ;en van : Brakman, Opstellen over 
onderwerpen uit de Lati;nseheletierkunde (in Museum. 
XXVI). 
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1920 De Ioanne Pascoli poeta latino. Lugd. Bat. (uit Mnem. 
1920). 

Silentium (in Mnem. 1920; hierbij behoort het artikel 

Querimonia in hetzelfde deel). 
Antonius et Petrus: narrationem ltalicam in Latinum 
redegit carmen I. I. H. (in Mnem. 1920). 
Oplossing van een maatschappelijk waagstuk? (in N. 
Roti. Cour. v. 3 Febr.). 
Beoordeeling van: Phaedri Fabulae recogn. Posigate (in 
Museum, XXVII). 

1921 Beatus llle: een boek voor iedereen over Horatius. 
Tweede druk. Leiden. 
Uit de Romeinsche literatuurgeschiedenis (in N. Rolt. 
Cour. v. 27 Juni, 24 Juli, 22 Aug., 30 Sept.,9 Nov., 3 Dec.). 

Virgilius profeet? (in Nieuwe Theol. Stud,"ën, IV). 
1922 Plutarchus' boekje over de juiste gemoedsstemming, ver

taald en ingeleid. Leiden. 
Beoordeeling van: Zander, Phaedrus solutus (in Museum, 
XXIX). 

1923 Uit de geschiedenis der Romeinsche literatuur (in N. Rolt. 
Cour. v. 17 April, 12 Mei, 14 Juni, 16 Juli, 7 Sept., 22 
Oct., 7 Dec.). 
Beoordeeüng van: Elebaers. De katharsistheorie bij Plu
tarchus (in Museum, XXX). 

1924 Uit de Latijnsehe literatuurgeschiedenis (in N. Ro.tt. Cour. 
v. 11 Jan. en 27 Febr.). 
Vita:satiram composuit 1. 1. H. (in Mnem. 1924). 
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