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LEVENSBERICHT 

VAN 

KOENRAAD KUIPER 
(8 Maart 1854-7 Februari 1922) 

Het was in het voorjaar van 1905, te Athene, bij het late 

Archaeologisch Congres, toen hebben wij het elkander beloofd, 
wie onzer het eerst zou worden weggenomen. zou door zijn 
vriend in de Akademie worden herdacht. Een week daarna 
scheen het dat Kuiper welhaast zijn belofte zou hebben gestand 
te doen. 

Thans, na 18 jaren, aan mij de weemoedige taak het beeld 
van den vriend te schetsen, wiens trouwe hulp mij in die dagen 
bijstond, wiens hand mij niet losliet vóór het dreigend levens
gevaar geweken was. 

Een vriendschap van 50 jaren heeft ons verbonden. Bij het 
doorlezen van zijne brieven is geheel zijn en mijn leven, van 
onzen studietijd af, aan mijn geest voorbijgegaan. Zijn eerste 
brief, noodigend tot eene inauguratie van nieuwe leden op 
U. N. I. C. A., ons dispuutgezelschap, dateert van November 1874 
de laatste, aan het hoofd de oude nooit voor deftiger vorm 
geweken studentennaam, van IS Januari 1922. Het is een geestig 
relaas van de plechtige opening der nieuwe Handelsfaculteit. 

Maar de diesviering heeft hij niet meegemaakt: "ik ben wat 
asthmatisch en voelde mij dien dag bijzonder benauwd". Maar 
het was geen asthma. Drie weken later maakte een nieuwe 
benauwdheid een einde aan zijn leven. Den 11 den Februari stpn
den wij aan zijn graf. 

Koenraad Kuiper werd den Ssten Maart van het iaar lS54 te 
Zaandam geboren. Zijn vader, Taco Kuiper, Fries van afkomst, 
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die later als predikant der Doopsgezinde gemeente van Amster
dam, door' zijn woord en werk grooten invloed heeft gehad op 
het godsdienstig leven in zijne gemeente en daarbuiten, stond 
toen, in de jaren van 1852-1859, aan de Zaan. Koenraads 
moeder, Elisabeth Hovens Greve, was de dochter van Koenraad 
Hovens Greve. predikant, ook Doopsgezind, te Steenwijk en 
Giethoorn, een man van een groote wils- en werkkracht, die 
ook het erfdeel van zijn dochter was' geworden. Naar dezen 
Koenraad Hovens Greve werd hun derde kind, maar eerste 
zoon, door de ouders geheeten. Wie in deze het beste oordeel 
toekomt meenen dat Kuiper' meer trekken met zijn moeder ge
meen heeft gehad dan met zijn' vader; zeker is het dat hij aan 
beiden met groote aanhankelijkheid is gehecht geweest. Van 
zijn liefde voor zijn vader getuigt een woord in zijn Atheensch 
Jongensleven: "Ook een Grieksch vader heeft dus de ontroering 
gekend, waarmede een onzer aan zijn hulpeloos klein kind den 
naam toevertrouwt, die hem als zijns eigenen vaders naam heilig 
is en dierbaar" (blz. 18). Ook voor zijn twee oudere en twee 
ongere zusters en voor zijne beide broeders, de jongsten van 
het gezin, heeft hij steeds een warm hart gehad en getoond. 

In 1859 werd zijn vader naar Zwolle beroepen. Hij bleef er 
tot 1862, toen de Amsterdamsche gemeente hem tot zich riep. 
In deze jaren ging de jonge Koenraad er op de lagere school. 
Hij had aan die school een vriendelijke herinnering behouden, 
maar sprak toch in geheel andere bewoordingen over het onder
wijs van den heer G. Vos Az., dat hij in Amsterdam genoot. 
Hij roemde nog in later jaren den ouderwetschen, degelijken en 
rechtvaardigen leeraar,die zeker ook in den kring van zijn leer
lingen de~en bijzonder zal hebben opgemerkt en lief gekregen. 
Maar hij werd er' niet zelden gemist. Hij was veel ziek en een 
heupontsteking heeft hem zelfs maanden achtereen thuis gehou
den. Zijn jongere broeders herinneren zich hoe prettig en vroo
lijk hij, op bed of ruststoel liggend, met hen speelde. Zijn ouders 
vreesden soms hun teer, ziekelijk kind te zullen verliezen. Eens 
hoorde hij, hoe zijn vader, meenend dat hij sliep, een vriend 
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toefluisterde "dat kind zullen wij wel niet mogen behouden". 
Tengevolge van zijn zwakke gezondheid kwam hij eerst veer

tien jaren oud op het Gymnasium. Indien hij zich in zijn latere 
jaren, het voorbeeld van Keizer Marcus Aurelius volgende, de 
vraag had willen voorleggen van wie van zijn leermeesters op 
de Latijnsche school hij eigenschappen van geest en gemoed, 
die hij bij zich waarnam, had te danken, zou hij hebben kunnen 
getuigen: van Nieuwveen mijn minutieuze nauwkeurigheid in het 
bekijken van elk woord, van Karsten mijn belangstellingi,n litte
ratuur, van Dornseiffen mijn aandacht voor woordschikking en 
zinsbouw, van Hofdijk mijn gevoeligheid vOOr stijl en mijn 

historische zin, van Kappeyne mijn liefde voor de oudheid in 
het generaal. Eenzijdig als deze opsomming zou zijn, ook maar 
niet alleen, omdat de kiemen van onze latere geestesgesteldheid 
door onze leermeesters niet in onze ziel gelegd maar slechts 
ontwikkeld kunnen worden, is zij daarom toch niet geheel zon

der waarde. Kappeyne, met wien hij ook na zijn promotie tot 
de universitaire studiên nog Grieksche auteurs heeft gelezen, 
heeft bij hem als bij zoo velen van zijn l.eerlingen de belang
stelling in de klassieke oudheid levend gemaakt; en hoe grooten 
invloed Hofdijk, dien de hedendaagsche opvoedkundigen, zeker 

niet geheel ten onrechte, het tegenbeeld zoo niet de karikatuur 
van een paedagoog zouden noemen, door zijn geestdriftige liefde 
voor zijn land en zijn volk, door zijn poëtisch met de vader
landsche natuur dweepend gemoed, door zijn echt historisch 
zien, dat miszien niet uitsluit, door zijn bloemrijke en hem ge
heel eigen taal, door geheel zijn aan den rasechten schoolmeester 
tegengestelde romantische natuur op velen van de besten zijner 
leetlingen heeft uitgeoefend, is herhaaldelijk door hen, als zij 
op hun jeugd terug zagen, met dankbaarheid erkend. Ook door 
Kuiper, wiens gedachten bij het schrijven van zijn Grieksche 
landschappen teruggingen naar den man, wiens Historische land
schappen, op het Gymnasium voorgedragen, ook bij hem den 
zin voor het beleven van een historisch verleden hadden gewekt. 

In 1873 werd Kuiper ingeschreven als student in de klassieke 
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letteren aan het Athenaeum Illustre van Amsterdam. Daar 
doceerde Naber, kortelings in de plaats van Boot opgetreden, 
het Grieksch en het Latijn en Grieksche en Romeinsche Anti
quiteiten, Jorissen Nederlandsch en Geschiedenis. 

Nabers uiterst zorgvuldige grammaticale interpretatie der oude 
schrijvers stevigde bij zijn leerling de fundamenten reeds op 
het Gymnasium gelegd; zijn kritisch vernuft riep het talent voor 
tekstkritiek in hem wakker; zijn methodisch onderwijs werd 
tot voorbeeld, straks nagevolgd, maar op eigen wijze, door den 
gymnasiaal docent, later door den hoogleeraar. 

Er werd in die jaren aan het Athenaeum onder de litteràtoren 
goed gewerkt. Bewoog het onderwijs dat men ontving, voor wie 
het uit het heden beziet, zich in wat te engen kring, onmisken
bare voordeelen stonden daar tegenover. Men kon zich concen
treeren, zich met volle kracht toeleggen op zijn eigen en eigen
lijke studie. En evenmin werden toen de nog jonge en onrijpe 
geesten afgeleid en her- en derwaarts getrokken door lezingen 
pver of meedoen aan sociaal werk, door propaganda maken 
voor religieuze of filosofische systemen, door ijveren voor natio
nale of internationale organisaties; of ook door op te gaan in 
sport. Zeker werden ook toen de maatschappelijke vragen en 
de groote levensproblemen op de studentenkamers met ijver 
en groote geestdrift besproken, maar in den regel toch omstreeks 
het middernachtelijk uur en overdag bleef men aan zijn werk. 

Van zijn vrienden op het Gymnasium, met wie hij het gezel. 
schap O. D. 1. G. I. O. S. had opgericht, stierf de begaafdste en 
beminnelijkste, met anderen werd de band, zooals dat pleegt 
te gaan, losser, één die reeds als student zijn' ondergang tege
moet ging heeft hij in later iaren, met groote opofferingen maar 
te vergeefs, van het verderf trachten te redden. 

Maar nieuwe vriendschapsbanden werden aangeknoopt en aan het 
studentenleven dat, hoe klein het aantal corpsleden ook zijn mocht, 
misschien iuist daardoor zeer opgewekt was en opwekkend,nam hij 
ijverig deel. De weinige klassieke litteratoren werden uitteraard zeer 
na tot elkander gebracht. Onze vriendschap dateert van dien tijd. 
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Tot begrijpelijk leedwezen van Naber vertrokken de Amster
damsche klassieke litteratoren na een twee- of drietal studiejaren 
in de hoofdstad naar Leiden; niet zoozeer, omdat zij, vóór het 
Athenaeum tot Universiteit geworden was, daar of in Utrecht 
hun examens hadden af te leggen - Groningen kwam wegens 

den verren afstand niet in aanmerking - maar bovenal aamletrok
ken door den grooten naam van Cobet. Cobet's pakkende Variae 
Lectiones hadden zij op aanraden van hun leermeester ijverig 
bestudeerden zijn Mnemosyne-artikels, in hun frischheid en 
levendigheid zoo sterk afwijkend van den gewonen geleerden 

betoogtrant, hadden hen doen verlangen van hem, die z~o in 
zijn geschriften sprak, het levend woord, de vi va vox, uit den 
mond zelf te beluisteren. 

Zoo kwam Kuiper in 1875 naar de Leidsche Alma Mater. De 
Amsterdammers onder de litteratoren sloten zich als van zelf 
bij elkander aan en bleven, de meesten eerst in hun latere 

studiejaren in Leiden gekomen, ietwat geïsoleerd van het Leidsch 
studentenleven. Misschien werd ook daardoor de onderlinge 
band te vaster. Tot deze Amsterdamsche club, waarin Kuiper, 
J.W. Lely, de latere Rector van Noortheij, en ik de klassieke 
letteren, J.W. Muller en Kalff de Nederlandsche vertegenwoor
digden, behoorde een tijd lang ook, in losser verband, een aan

komend ingenieur, W.F.C. Momma, later secretaris van de 
Delispoorwegmaatschappij, en als eenige niet-Amsterdammer 
J. Hartelust, ook deze klassiek litterator. Het was een tijd van 
ernstige en ingespannen, vaak tot in den nacht voortgezette studie. 
Wandeltochten en samenkomsten op elkanders kamers en de 

. gemeenschappelijke maaltijd onderhielden de gezelligheid en de . 
gezondheid - die van Kuiper waS veel beter dan in zijn ion
gere jaren, maar toch niet vast - en gaven aan de onderlinge 
vriendschap dien frisschen glans, waarvan de naschijn ook het 

oudgewordenhart nog bekoren kan en ontroeren. 

Hoe heeft Leiden op Kuiper ingewerkt? Ook hij is onder de 
. betoovering geweest van Cobets geniale persoonlijkheid en zijn 
levendig artistiek temperament, maar hij was niet blind noch 
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voor de éénzijdigheid van zijn aesthetisch oordeel noch voor 
de zwakke zijde van zijn eminent kritisch vernuft. Zijn ook hem 
de uren van Cobet's privatissimum op de Bibliotheekkamer aan 
bet Rapenburg altijd onvergetelijk gebleven; die uren waarin 
zich al de rijkdom van zijn taalkennis, al de fijnheid en spon
taneïteit van zijn kritisch en geest, het meeslepende van zijn 

bewondering voor zijn geliefde Attische schrijvers zoo schitte
rend openbaarden - een kleineerend woord over Pindarus of 
Aeschydus, dien geestigen mond ontvallen, deed hem pijn en 
ook begon hij zich af te vragen of niet het besef van het ver
anderlijke, van groei en vergroei van taal en taalvormen, en het 

inzicht in de rol, die het onlogische maar psychologisch vol
komen begrijpelijke in de uiting der menschelijke gedachte 
speelt, aan Cobet zoo goed als geheel ontbrak. 

Naast Cobet stond Pluygers, de bedachtzame, zijn tegenbeeld 
in vele opzichten, sober en koel haast, behalve in zijn bewon

dering voor zijn collega en zijn belangstelling in diegenen van 
zijn leerlingen, die zich door zijn terughoudendheid niet lieten 
afschrikken om tot hem te naderen; die even methodisch onder
wijs gaf als Co bet desultorisch te werk ging, scherpzinnig, nauw
gezet, volkomen eerlijk in zijn interpretatie der Latijnsche schrijvers. 

Andere colleges heeft Kuiper niet gevolgd, ook niet die van 
Kern; want hij gevoelde zich steeds meer aangetrokken tot litte
ratuur, ook tot de moderne; de taal om haar zelfs wil te bestu
deeren, haar te vergelijken met andere verwante idiomen trok 
hem niet aan. 

Maar hij wist wel en wist het steeds zekerder dat slechts de 

> beheersching van een taal de werken in die taal geschreven 
volkomen kan doen verstaan en overtuigde zich meer en meer 
van deze waarheid dat de voortreffelijkheid van een litterair 
werk afhangt van vorm en inhoud beiden en dat wie den inhoud 
wil waardeeren den vorm tot in zijn fijnste details moet kunnen 

doorzien. 
Leiden bevestigde en vermeerderde zijn vertrouwdheid met 

het Grieksch en zijn kennis van het Latijn; aan de bevruchting 
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door den geest der Leidsche school, waartoe immers ook zijn 
Amsterdamsche leermeester Naber behoorde, had hij zijn fijn 
taalgevoel en zijn kritischen zin te danken. Van beiden getuigen 
in ruime mate zijn meer zuiver filologische, niet litterair-aesthe. 
tische of filosofisch getinte werken: het eerste deel van zijne 

Studia Callimachea, vele excursen in zijn EuriPides, verschil
lende stukken in de Mnemosyne, de gecommentarieerde uitgaven 
van Euripides' 10 en Medea, en de critische editie van Sophocles 
in de Biblt'otheca Batava. Aan conjecturenjagerij heeft hij nooit 
gedaan; de ars critica was hem, wat zij behoort te zijn, middel 
geen doel. Maar hoe gelukkig zijn divinatorische gave was, moge 

een enkel voorbeeld aantoon en. 
Het is een gissing, die onder de emendationes palmarl'ae 

mag geteld worden, mede daardoor omdat zij behoort tot die 
conjecturen, die iedereen, schijnt het, zou kunnen maken en 
die ook palaeografisch zoo eenvoudig zijn. "Men behoeft het 

maar even met den vinger aan te raken", zei Cobet van zulke 
verbeteringen. Het is een plaats in het 43ste boek van Cassius 
Dio (c. 35). V óor den slag bij Munda worden er voorteekenen 
gezien die aan Pompeius niets goeds voorspellen. Een vooral. 
De adelaars van zijn legioenen laten de bliksems uit hun klau

wen vallen, onmiskenbaar teeken dat de overwinning hem niet 
ten deel zal vallen; i:ÜÀl') Te yèJ.p TO dCf.lfÛMOIJ tIJ Te óÀtywpittr 
Cf.~d brolYprCf.TO ltO:t "'-.T.À. leest dan, zonder zin, het handschrift, 
waarvan alle latere, direct of indirect, zijn afgeleid. De scriba 
van den Mediceus B, een renaissance.codex, corrigeerde suo 
Marte b.À).' Z ye nOp;7l"~tOç ëIJ Te óÀtywp{'Y; Tt; dCf.tp;ÓIJIOIJ è7l"Ot~U'OCTO: 

"maar Pompeius sloeg geen acht op de godheid (en leverde slag)". 
Aan deze lezing hebben de uitgevers, zelfs Bekker, zich gehou
den. Dindorf herstelde de lezing van het handschrift, nam vóor 
~ÀÀl') een lacune aan en liet overigen!! de woorden voor wat 
ze zijn. Kuiper verandert de T van het eerste Te in een r -
een verwisseling van de r en T van het unciaalschrift komt 
begrijpelijk genoeg herhaaldelijk voor - voegt de l') van a.ÀÀl') 

aan ye toe en de bedorven plaats is hersteld: !xJ.../..' hye yèJ.p Tb 
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d<xtpimoll, Eli Te éÎ../YWpf'1 :x~~ ;7rOclja-a:ro "maar de godheid dreef 
het zoo, wilde het zoo, dies sloeg hij het voorteeken in den 
wind (en leverde slag). 

Aan Leiden, waaraan hij zooveel te danken had, ook omdat 
het hem niet met colleges had overstelpt maar tijd, ruimschoots 
tijd, had gegeven voor studie naar eigen aard en geneigdheid, 
heeft hij altijd met liefde teruggedacht. Na 25 jaren klinkt die 
liefde nog op in hetgeen hij schrijft, levende weer voor een 
oogenblik in de oude dagen: "Het zou niet gemakkelijk zijn 
het aantal te bepalen van die Nederlanders, die tot hun beste 
herinneringen de dagen rekenen toen zij onder de hooge boo
men van het onvergelijkelijk Rapenburg - steenen belichaming 
van Leidschen studiegeest - ter bibliotheek wandelden en in 
de stijlvolle gemoedelijkheid van hare eenvoudig-deftige studie
zaal de stof begonnen bijeen te garen voor hun eersten - niet 
zelden hun eenigen - wetenschappelijken arbeid" (Onze Eeuw, 
V, 4, blz. 311). 

En met welk een plastiek en piëteit teekende hij de colleges 
van Cobet en Pluygers in zijn nekroloog van Van der Vliet in 
het Jahresbericht über die Forlschritie der classischen Alter
tumswissenschaft, een te weinig gekende meesterlijke proeve 
van psychologische ontleding en gevoelige waardeering van den 
mensch en den geleerde, dien hij in zijn Haarlemsche dagen 
zoo goed had gekend. 

Maar zijn Leidsche leermeesters hebben zijn studierichting 
geenszins bepaald. Wèl 2l6U zijn dissertatie Commentatio de 
vita Niciae het doen vermoeden. Cobetnoemde in die jaren 
wie hem over een onderwerp voor zijn proefschrift raadpleeg. 
den veelal een leven van Plutarchus. Men moest trachten te 
weten te komen welke bronnen hij gebruikt had en zijn fides 
en auctort'fas bepalen. En wie het leven van Nicias beschrijft 
heeft vooral te werken met de biografie van Plutarchus. Echter 
is het onderwerp van zijn dissertatie, blijkens zijn brieven uit 
dien tijd, eigen schoon vermoedelijk toch eenigermate onder 
Cobet's invloed staande keuze geweest. "Het eenige wat ik 
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vasthoud", schrijft hij 9 Januari 1879, "is dat ik van historische 
zij wat hoop te vinden in de oude Comoedia" en, op een 
opmerking dat er weinig nieuws over Nicias' figuur zou te 
zeggen zijn, eerst de vraag of van literatorculi wel geëischt 
mag worden dat zij in hun proefschrift met nieuwe ontdekkingen 

aankomen, maar dan "ten eerste kan ik er niet toe komen om 
dien tijd los te laten, die mij voor een nauwkeurige bestu
deering èn het aanlokkelijkst èn het rijkst èn het loonendst toe
schijnt" enz. Woorden, die zijn voorliefde, toen reeds, bewijzen 
voor dit glanspunt in de geschiedenis van Hellas, die hem zijn 
geheele leven is bijgebleven, in hoe wijden kring zich zijne 

studiën in later jaren ook hebben uitgebreid. 
De dissertatie steekt niet boven de middenmaat uit en geeft, 

hoewel van zijn begaafdheid blijken gevend, weinig dat den 
lateren Kuiper aankondigt. Die vertoont zich eerst in zijn in 
lange en ernstige studie voorbereid werk over den derden der 

drie groote Attische tragici, in het licht verschenen in 1888. 
Een half jaar vóór zijn promotie op den I6den Februari 1880 

was Kuiper tot leeraar in de klassieke talen aan het Gymnasium 
te Zwolle benoemd. Daar, in de stad waar hij een deel van 
zijn kinderjaren had doorgebracht, had hij de vrouw gevonden 

die zijn leven zou rijk maken, Johanna Margaretha Tjeenk 
WiIlink, dochter van den Zwolschen uitgever W. E. J. Tjeenk 
WiUink. Hij huwde haar den 21 sten Juli 1880. Meer dan 40 jaar 
is hij met haar vereenigd geweest. In volle eendrachtigheid, 
vrucht Van wederzijdsch vertrouwen, zijn zij samen door het 
leven gegaan, hij gesteund door haar begrijpend zich inleven in 

zijn werk en zijn wenschen, zij nooit zich vooropstellend, toch 
de eerste in al zijn denken en gevoelen. 

De eerste jaren van intiem huiselijk geluk, te Zwolle eerst, daäruit 
in Haarlem doorgebracht, dat hem in 1883 aan zijn Gymnasium 
verbond, waren tevens jaren van ingespannen arbeid in de 
richting, die ingeslagen reeds in zijn studententijd, niet meer door 
hem zou worden verlaten. De schooluitgaven van de 10 en 
de Medea van Euripides, die ik reeds noemde, zeer degelijk 
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werk, waarvan de aan het eind toegevoegde Latijnsch geschreven 
adnotatio critica de aandacht trok der latere uitgevers van den 
Attischen treurspeldichter, hangen ten nauwste samen met de 
studie waarmede hij zich in deze jaren naast zijn steeds zorg
vuldig voorbereid schoolwerk bezig hield, die der tragici en in 
het bijzonder die van Euripides. "Met klimmend genot studeer 
ik de Grieksche tragedie" heet het in een brief van November 
1880. Bij de boeken, die hij in de zomervacantie van 1881 lezen 
zal, ligt bovenaan Euripides "die", schrijft hij, "me hoe langer 
hoe meer bevestigt in mijn opinie dat men nooit beter in de 
Grieksche litteratuur thuis raakt dan door zich weér eens een 
tijd lang geheel in een schrijver te verdiepen. Hij is juist iemand 
om te ontleden". 

Vrucht van dien arbeid is het lijvige boekdeel Wijsbegeerte 
en Godsdienst t'n het drama van Euripides. Het heeft den onder
titel Bijdrage tot de kennis van het godsdienstig leven de,. Athe
ners ten tijde van Perikies. Die ondertitel is niet ijdellijk toege
voegd. Want wel is hij uitgegaan van de bestudeering van Euri
pides' drama en den geest die zich daarin openbaart, maar het 
is hem te doen geweest, om - het zijn zijn eigen woorden -
.. in den persoon van Euripides den strijd te schetsen, die in 
het laatst van de vijfde eeuw vóór Christus de harmonie van 
het geestelijk leven der Atheners begon te verstoren, den strijd 
tusschen nieuwe wijsheid en oud geloof'. 

De ontleding van des dichters gemoeds- en geestesleven, waar· 
van hij was uitgegaan, moest zijn onderzoek van zelf brengen 
tot de nieuwe stroomingen in het geestelijk leven van het Peri· 
kleÏsch en na-Perikleïsche Athene, die, in den aanvang vooral 
in de hoogere klassen der maatschappii naast scepticisme een 
~renzenloos subjectivisme en hoovaai'dig rationalisme kweek end, 
afval van den voorvaderlijken godsdienst en de voorvaderlijke 
zede ook in de lagere kringen van het volk zouden verspreiden. 

De Wijsbegeerte en Godsdienst in het drama van Euripides 
is een gedegen studie, goed geschreven, schoon ietwat breed 
van opzet en uitvoering, vooral in de inleidende hoofdstukken 
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over de ontwikkeling derreli~Heuse voorstellingen bij de Grieken 
tot aan den tijd van Euripides; tot in de kleinste bijzonderheden 
gedokumenteerd en voorzien, elk hoofdstuk afzonderlijk, van 
hier en daar tot verhandelingen aanzwellende aanteekeningen, die 
bewijzen hoe veelzijdig en grondig tevens zijn voorbereidende 
onderzoekingen waren geweest en met welk een gezond kritisch 
oordeel hij de talrijke, veelal zeer netelige vraagstukken, die het 
onderwerp hem voorlegde, had behandeld. 

Het boek werd met ingenomenheid begroet door la Saussaye 
in een opstel in de Gids van 1888 en door Doorenbos in den 

Spectator. 
De eerste bespreekt tevens de ongeveer gelijktijdig verschenen 

belangrijke dissertatie van J. Berlage De EuriPide philosopho, 
waarin dezelfde problemen zijn behandeld. Met name wat den 
invloed betreft van< de orphische mystiek op Euripides' tijdgenoo
ten en op den dichter zelf staat la Saussaye aan de zijde van 

Berlage tegenover Kuiper, die dien invloed bijna geheel uitschakelt. 
Een tweede punt van verschil, dat mij trof, is dit, dat Berlage 
door zooveel doenlijk de tragedies chronologisch te fixeeren, drie 
perioden in de ontwikkeling van Euripides' godsdienstig bewust
zijn heeft willen opmerken, de eerste, waarin hij nog staat op 

den bodem van het oude volksgeloof, althans daarmede niet 
heeft gebroken, een tweede, waarin hij met dat geloof breekt 
en het met felheid bestrijdt en bespot, terwijl hij in de derde, 
overtuigd geraakt van het onvruchtbare en hopelooze van 's men
schen peinzen over de goddelijke dingen, ophoudt de goden te 
bestrijden en integendeel tot het kinderlijk geloof in der goden 

macht opwekt, en in - zooverre weder tot zijn oude standpunt 
terugkeert. Kuiper, hoewel ook hij de data der verschillende 
tragedies, Welckers en Wilamowitz' voetsporen volgend, in een 
uitvoerigen excurs tracht vast te leggen, kent aan die vastleg
ging voor zijn doel weinig waarde toe, "omdat", zoo zegt hij, 

"vaneen trapsgewijze geregelde ontwikkeling van des dichters 
theologische voorstellingen in zijne drama's geen sprake kaQ 
zijn bij de sceptische en wisselzieke wijze van denken die Euri-
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pides eigen was". Wie bedenkt hoe gaarne en met hoe sterken 
innerlijken drang men zich, oud geworden, inden gedachtenkring 
van zijn jonkheid terug verplaatst zal Berlage's meening zeker 
niet onaannemelijk achten. 

Hoe hoog ook de innerlijke waarde van Kuiper's EUTipiáes 

te schatten is, van grooter beteekenis is het feit zelf. dat de 
Nederlandsche klassieke philologie een dergelijk werk aan het 
lezend publiek aanbood. Naber had, het is waar, een enkele 
maal in de Gids een artikel op de oudheid betrekking hebbend 
het licht doen zien, een boek als dit was in de laatst ver100pen 
halve eeuw hier te lande niet verschenen. Of wat werk van 
gelijksoortigen aard ligt er tusschen den EuriPides van Kuiper 
en P. van Limburg Brouwer's Ht'stoire de la ciVtlisation morale 
et religieuse des Grecs van 1833-1841. "De verschijning van 
beide geschriften (dat van Kuiper en dat van Berlage] verblijdt 
ons zeer", schrijft la Saussaye, "omdat er uit blijkt dat onze 
philologen niet uitsluitend zich op de kritische en grammatische 
zijden van hun studie toeleggen, maar dat er onder zijn die de 
werken der oudheid om hun inhoud lezen" (blz. 315). 

Zou het Nederlandsche publiek waardeeren wat hun aange
boden werd? "Ik heb hooren beweren dat de schrijver zich een 
illusie maakt, want dat er ten onzent geen publiek is aan te 
wijzen voor dergelijke lectuur", aldus la Saussaye (blz. 316), en 
Doorenbos, die zich de vraag ook stelde, bracht een woord 
van Geel in herinnering: "er moet een publiek zijn dat leeren 
wil, een rijk onderwerp, en een schrijver die geleerd heeft". 
Aan de twee laatste voorwaarden was ongetwijfeld voldaan. Het 
onderwerp was rijk. en daarbij in hooge mate actueel. De strijd 
der ideeën in het Nederland van 1870 bewoog zich op hetzeHde 
terrein en in dezelfde richting als in het Athene van Euripides, 
en er was een schrijver die niet alleen geleerd had maar ook 
hetgeen hij geleerd had wist mede te deelen. 

Is het publiek er geweest? Het antwoord is moeilijk met 
zekerheid te geven, maar ik .geloof het wel. Met groote stellig
heid zegt Naher, sprekend over Pierson's Hellas van 1889: 
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"dat was juist wat het publiek verlangde te weten. Onze aca
demische jeugd wordt jaren lang bezig gehouden met de Griek
sche taal- en letterkunde. Succès was verzekerd enz." (Pierson 

herdacht, blz. 268), en meent dus de tegemoetkoming van het 
publiek aan werken als Pierson's Hellas en, mag er immers 
aan toegevoegd worden,· als Kuiper's Eun·pides, toe te mogen 
schrijven aan de opleiding op gymnasium en academie door 
de jongeren genoten. Zou daarnaast en daarboven niet iets 
anders hebben gewerkt? Er was geluisterd naar Huet en naar 
Potgieter, en de tachtigers waren gekomen en Vosmaer's stem 

had geklonken, luide en lokkend: dat had de geesten ontvan
kelijk gemaakt, al kon de tijdgenoot die ontvankelijkheid nog 
nauwelijks zien of, zoo hij ze zag, er de causa movens van 
waarnemen. 

Eerst acht jaren later verscheen Kuiper's tweede groote werk 
de Studia CalHmachea. Hoe hij, wiens voorliefde voor het 

Athene van de vijfde eeuw, door hem zelf, zoo als wij zagen, 
reeds vroeg uitgesproken en door den litterairen arbeid van zijn 
lateren leeftijd zoo duidelijk gestaafd, tot de studie van Calli
machus en de Alexandrijnsche litteratuur in het algemeen 
gekomen is, laat zich gemakkelijk verklaren. Immers is Euripides 

de voorlooper der Hellenistische kultuur, haar profeet en apostel. 

Den dichter en zijn drama's behandelend moest zijn aandacht 
ook in sterke mate worden getrokken door den invloed die er 
van zijn werk en streven was uitgegaan, een invloed op gods
dienstig en ethisch gebied vooral niet minder sterk te bespeuren 

dan op politiek terrein. "Ik ben diep onder de Alexandriinsche 
geleerdheid begraven geraakt", schrijft hij in Februari 1890. 
Geen wonder dat bij zoo conscientieus een onderzoeker als hij 
was er jaren verliepen eer zijne Callimachea tot rijpheid waren 
gekomen. 

Intusschen, terwijl hij zich ineen essai over de letterkundige 

werkzaamheid van Critias, den bekwaamsten misschien, den 
gewelddadigsten zeker der dertigmannen, voorgedragen op het 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap, nog beweegt op het tot 
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nog toe . bewerkt terrein, toonden eenige kleinere opstellen in 
de Mnemosyne, over het 16de gedicht van Theocritus, over den 
brief van Aristeas, over de fragmenten van Hecataeus van AbderR, 
conjecturen op de 4de hymne van Callimachus, ook een lezing op 
II,xllTiX lIcr,6. naar welken kant hij zijn belangstelling gericht had. 

De Studia Callimacltea bestaan uit- twee deelen. Het eerste 
van 1896 (de hymnorum I usque ad IV dt'ctione) behandelt de 
dictie van de vier in episch dialekt geschreven hymnen, het 
tweede van 1898 (de Callimachi theologumenis), des dichters 
godsdienstige inzichten en gevoelens, op grond allereerst van 
de hymnen, maar tevens van zijn verdere overigens slechts 
uiterst fragmentair tot ons gekomen nalatenschap. De taal van 
Callimachus, CUt: zoo als Kuiper het ergens uitdrukt, eruditio 
pro Musa est, is een zonderling kunstproduct, navolging van 
meest epische, veelal Homerische, ook wel lyrische en tragische 
pOêzie maar navolging van een hoogst eigenaardige soort. De 
Alexandrijnsche dichters, zegt Polak, komen er slechts zelden 
toe Homerische zinswendingen ongewijzigd over te nemen, 
"Bedienen zij zich van Homerische uitdrukkingen, het zijn bij 
voorkeur de zoodanige omtrent wier opvatting verschil van 
gevoelen heerschte in den geleerden kring, en de omgevin:g 
waarin zij die plaatsen is zoo gekozen dat ze tevens hun 
interpretatie aanduidt. - - Of wel ze wijzigen de werking en 
beteekenis van het gebezigde epische woord, hetzij door die 
te beperken hetzij door haar uit te breiden: door tropisch aan 
te wenden wat letterlijk, door eigenlijk te nemen wat tropisch 
bedoeld was; door de epische in de nabijheid te brengen van 
lyrische en tragische zegswijzen; door eigen woordscheppingen 
naar episch model; door de litteraire taal te kruisen met de 
zeldzaamste glossen uit weinig gekende niet litteraire dialecten; 
door eindelijk uit deze heterogene bestanddeelen een geheel 
samen te stellen, welks gekunsteldheid en duisterheid baar 
wedergade zoekt,en gelukkig zelden vindt" (Museum V, blz. 4 v.}. 

Kuip.er bekijkt regel voor regel der hymnen met de loupe en 
toont aan uit welke stiften dit curieus mozaiekwerk is samenge-
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steld, en hoe en met welke ~bedoeling een woord, een zins
wending aan Homerus, Hesiodus, Pindarus, de tragici ontleend 
naar vorm en beteekenis is gewijzigd. 

Een intieme en vaste kennis van de epische en lyrische poëzie 

en van de tragedie is van zulk een onderzoek de onmisbare 
g.rondslag, en terecht roemde Polak Kuipers "ongemeene belezen
heid in de poëtische litteratuur der Grieken en zijn in Neder
land vermoedelijk geheel ongeëvenaarde vertrouwdheid met de 
Alexandrijnsche dichterschool". 

Dit eerste deel der Studia Callimachea is door de wijze van 

behandeling, die ik aangaf, een doodoopende taalkundige com
mentaar van de Hymnen geworden en als zoodanig voor den 
lezer dezer duistere gedichten een kostbaar hulpmiddel; doch 
het doel dat hij zich voor oogen had gesteld ware door een 
systematische uiteenzetting van de resultaten van zijn onderzoek, 

waaraan hij ook wel gedacht heeft, beter bereikt. De toegevoegde 
uitvoerige indices kunnen slechts gedeeltelijk goed maken wat 
in den opzet minder gelukkig moet worden genoemd. 

Die systematische indeeling ontbreekt geenszins aan de Theo
logumena van het tweede deel. Hierin wordt, na een korte 
inleiding over den strijd in Egypte van den inheemschen met 

den van Griekenland ingevoerden godsdienst, achtereenvolgens 
uiteengezet hoe Callimachus de Grieksche goden als zuiver 
HeUeensch voorstelt en zooveel mogelijk de tradities omtrent 
de goden bij de oudste Grieksche volksstammen naspeurt en 
in eere brengt; hoe hij zich weert tegen alle pogingen der 

<xl'YJ7I'Tt&.~OllT'" en zelfs den Serapisdienst, hoe begunstigd ook 
door de Lagiden, zoo goed als geheel negeert en voorts zoo wel 
syncretistische en orphische tendenties als de leer der physici 
en het Euhemerisme bestrijdt. 

Een oordeel over de godsdienstige gevoelens van Callimachus 

zelf acht hij moeilijk, zoo niet onmogelijk. Inderdaad zal wel 

nooit blijken wat van 's dichters reNgiosz'tas te denken is, tenzij 
meer van zijn nalatenschap mocht te voorschijn komen dan tot 
nog tQehet geval was. "Ik voor mij", verklaarde Polak, "geloof 
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niet aan Callimachus' geloof. het eenige wat zijn mythologischen 
toestel, zelfs zoo menigmaal recht smakeloos, nog eenigermate 
dragelijk zou maken". 

Kuiper komt ook zelf bij zijn onderzoekingen herhaaldelijk 
tegen zijn auteur in verzeten zijn brieven uit dien tijd getuigen 
er van, als hij hem in arren moede het woord van zijn tegen
stander Apollonius naar het hoofd werpt K<XÀ/JfL:X?<PÇ T~)e!x;hPfL!X, 

TO ?f"lXi'Y/ll~/I, Ó f;t~)..t/l:;ç /lcDç. Maar deze jaren. waarin hij zich zoo 
geheel en al in het Hellenistisch geestesleven heeft verdiept. 
zijn voor zijn verdere studiën van onschatbare waarde geweest. 

Door het naspeuren van alle finessen van dezen woordkunste
naar en -kunstenmaker is zijn vertrouwdheid met de Grieksche 
taal gerijpt tot die volkomenheid, die wij in hem bewonderden. 
en door zich in te leven in de evolutie van den Griekscben 
geest op elk gebied van wetenschap, kunst, religie, die het ken
merk is van het Hellenisme, heeft hij zich, onwetend, voorbereid 
voor de taak die hem wachtte, Pierson's scltildering van de 
Hellenistische kultuur in zijn Geestelijke Voorouders, na diens 
dood voort te zetten - een taak die in de eerstvolgende jaren, 
de eerste jaren van zijn hoogleeraarschap tevens, den tijd die 
hem van zijn professoraal werk overbleef, bijna geheel zou in 
beslag nemen . 

. Met begrijpelijken schroom en niet dan na lange aarzeling 
heeft Kuiper op zich genomen Pierson's Hellenisme te voltooien. 
Hij begreep dat hij, dit doende, tot vergelijking met het werk 
van zijn voorganger haast uitdaagde. Het woord is van hem 
zelf. Hij behoefde die vergelijking niet te schrQmen; ongetwijfeld 
ook daardoor niet, omdat hij terstond begrepen heeft dat hij 
niet moest trachten, bij noodzakelijke handhaving van opzet en· 
karakter der Geestelijke Voorouders, Pierson na te volgen in zijn 
meest persoonlijke eigenschappen. Op zij ne wijze wilde hij 

zijn werk doen. 
De grondgedachte van Pierson, de Hellenistische kultuur te 

schetsen in haar vijf groote centra Athene,· Alexandrië, Alltioehiê, 
PerpUlum, Rome, houdt hij lliet alleen ten volle vast, maar hij 
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wijst er ook op hoe die indeeling,' reeds op zich zelf gewet
tigd, bovendien de voordeelen heeft van eene chronologische 
behandeling. "Eerst nadat de Alexandrijnsche beschaving haar 
glanspunt heeft bereikt, bloeit het Hellenisme in Syrië en te 
Pergamum, en het is niet in het republikeinsche Rome, maar 
in de stad der Keizers, dat het zijn laatste triumfen viert" 
(Voorbericht, blz. II). 

Ook Kuiper toont ons de verschillende uitingen der Hellenis. 
tische kultuur in hare dragers. Hij schetst, als Pierson, in een 
beknopt overzicht de voornaamste werken van diegenen onder 
hen, die representatief kunnen geacht worden: zoo in Alexandrië, 
het werk van Euclides voor de mathematische, dat van Hem· 
philus en Erasistratus voor de geneeskundige wetenschap, dat 
van Eratosthenes voor de geographie, voor de poëzie Aratus, 
Callimachus, ApolIonius, Theocritus, en, schoon niet zoo uitslui· 
tend, Euhemerus en Hecataeus van Abdera voor de religie. 

Het verschil is, naar het mij voorkomt, vooral gelegen in den 
stijl eenerzijds, anderzijds hierin dat Pierson, ruimer van belang
stelling maar minder exact, dit werk schreef aan het eind van 
zijn vollen geestelijken wasdom, Kuiper, grondiger maar minder 
universeel, het althans begon toen hij, hoe ver ook reeds ge
vorderd, toch nog im Werden war. Ik meen in de verschillende 
stukken Van het' Hellenisme, waarvan het laatste in 1905 ver· 
scheen, een toenemen van geestelijke kracht te bespeuren. Van 
Pierson zegt een tijn beoordeelaar, Polak, Piersons eigen definitie 
tot de zijne makend, dat hij stijl bezat "in dien praegnanten 
zin dat de schrijver meer dan eenmaal zijn woorden zoo 
drukt in het geheugen van zijn lezers dat zij tot hun blijdschap 
of tot hun ergernis die woorden niet meer kunnen vergeten" 
EPische. Bespiegelt'ngen, Gü1s 1890, III (blz. 18). Zijne wijze 
van uitdrukking is buitengemeen levendig. Vaak korte pakkende 
volzinnen; vragen tot zich zelf, tot zijn lezer, tot het graot 
publiek gericht; uitroepen, blijde en zuchtend, ook toornig, ook 
ironisch,ook peinzende en als in zich ·zelf geuit. Hij vermeidt 
zich ia antithesen, die niet gezocht worden, maar van zelf in 
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zijn geest opkomen, omdat die geest alle dingen altijd van ver
schillende kanten beziet. En de taal waarin dit alles gezegd 
wordt is rijk, èn teekenend èn kleurig, vol rhythme en melodie. 

"Kuiper's stijl", zegt van der Wijck in een recensie van "Alexan
drië", "is die welke in een salon tot een beschaafde dame 
gesproken wordt". En hij bedoelt daarmede een lofprijzing, die 
men er ook in vinden kan, maar zij is veel te zwak. Van Pierson 
tot Kuiper overgaan de heeft de lezer ongetwijfeld het gevoel 
dat hij iets mist. De taal is even helder, rhythme en melodie 
ontbreken allerminst, de woordenkeus is veelal even rijk, maar 
er tintelt minder leven in zijn woord. Het heeft, mede door e,en 
ook in zijn andere geschriften wel waarneembaar te mild gebruik 
van woord-koppelingen, die meer met het Duitsch dan met ons 
taaleigen stroken, en door een neiging tot het rhetorische, soms 
iets eenvormigs, maakt ook wel den indruk ietwat te zeer ge
dragen te zijn. Een indruk, dien het zonder de vergelijking, die 
men van zelf maakt, wellicht .niet wekken zou. 

Een analoog verschil ontwaar ik wanneer ik beider geestes
gaven toets, zooals zij zich toonen in dit werk. Pierson's geest is 
wijsgeeriger en omvattender : hij overziet de dingen en de 
menschen en de stroomingen in deze wereld van hooger top. 
Kuiper is in zijn uitspraken en opvattingen· gematigder zou men 
het kunnen noemen, ook zuiverder soms en juister, juist omdat 
hij niet van zoo hoog een uitkijk den blik werpt. Wil men het 
eenvoudiger: Pierson heeft veelzijdiger talent, Kuiper is weten
schappelijker. 

Lang vóór het Hellenisme voltooid was, was er in Kuiper's 
lev,en een groote verandering gekomen. Den 17den October1898 
had hij het professoraat in de Grieksche taal. en letterkunde 
te Amsterdam, als opvolger van Naber, aanva;ud. Toen voor 
dezen de tijd gekomen was, waarop hij moest afscheid nemen 
van het ambt dat hem lief was, stond het bij hem en bij alle 
filologen in den lande, behalve voor Kuiper zelf, vast, wie· hem 
zou moeten vervangen. Kuipers uitnemende kennis van het 
Grieksche taaleigen was in zijnCallimackea, in de uitgaven van 
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de 10 en de Medea, uit zijn artikelen in de Mnemosyne gebleker 
en daarenboven hadden zijn EuriPides, de eerste afleverin; 
van zijn Hellenisme, ook enkele lezingen, in Haarlem en elders 
gehouden, doen zien dat in hem meer dan, een goed Graecist, 

dat in hem een geestdriftig, schoon allerminst eenzijdig bewon
deraar der klassieke oudheid, een kenner van Attica's geestelijk 
en maatschappelijk leven, een filoloog in Boeckh's zmzou 
worden gevonden. En wat hij als academisch leeraar zou zijn, , 
de gymnasiaaldocent, door zijn leerlingen op de handen gedra
gen, liet daaraan geen twijfel over. 

Zijn inaugureele rede De beteekem's en de grenzen van het 
classicisme was een program. Als hij in even vlugge als rake 
lijnen den loop van de classicistische theorie en praktijk ,ge
schetst heeft, van de Alexandrijnsche geleerdheid tot op Gottfried 
Hermann en Boeckh, spreekt hij deze geloofsbelijdenis uit: "Niet 

om de oudheid zelve is het (der philologische wetensèhap) te 
doen, niet om den antieken mensch alleen: zij wil geen zuiver 
historische wetenschap zijn. Maar zij vraagt hoe zich in den 
mensch der oudheid de natuur, de wereld, het schoone, God; 
doch ook de dood, het leelijke, de zonde heeft gereflecteerd. 
En zij stelt die vragen niet zooals het classicisme het had ge

daan met de bedoeling hier iets te vinden dat moet worden 
gecopiëerd, al ziet zij, duidelijker wellicht dan diezelfde classi-' 
eisten, dat een gunstig lot haar leidt langs paden van onver
gankelijke schoonheid". En dan: "Zij vertrouwt dat geduldig 
luisteren naar de woorden, w.aarin de bevoorrechten der ge
slachten die zijn heengegaan, hebben gesproken van 't geen zij 
hebben erkend, ons oor ontvankelijker voor de stem der waar
heid, ons oog helderder en ons hart ruimer kan maken". 

Bijna vierentwintig jaren heeft hij aan de Amsterdamsche Uni
versiteitgewerkt en haar gegeven zijn groote werkkracht. en 

zijn volle liefde. Toen hij na del} dood vanValeton ook de 
Grieksche antiquit.eiten op zich had genomen heeft hij in den 
regel twaalf uren college gegeven. Maar dat niet alleen. Had 
hij reeds als docent aan het Haarlemsch gymnasium waardeering 
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van de klassieke oudheid door voordrachten hier en daar trach
ten op te wekken en. wakker te houden in wijder kring, na de 
aanvaarding van zijn professoraat heeft hij zich met verdubbel
den ijver aan die t.aak gewijd. Al zeer spoedig begon hij voor 
studenten van alle faculteiten een algemeen college te geven. 
Dank zij de keurige en gemakkelijke voordracht van zijn steeds 
zorgvuldig voorbereide improvisaties boeide hij zijne hoorders 
en hield hen vast. Medici en natuurfilosofen bevonden zich in 
grooten getale onder zijn gehoor. dat bij enkele dier colleges 
tot honderd klom en daarboven uitging. 

Maar ook buiten de Universiteit en buiten Amsterdam ging 
hij voort met zijn propaganda voor Hellas en haar kultuur. In 
Haarlem, den Haag, Arnhem en elders trad hij op voor een 
talrijk en belangstellend publiek. 

En in nog veel wijder kring kon hij voor hetzelfde doel wer
ken sedert hij in 1903 toegetreden was tot de redactie van het 
twee jaren te voren opgerichte tijdschrift Onze Eeuw. 

Zijn talrijke zelfstandige studiën en verschillende ook van zijn 
recensies in Onze Eeuw bewegen zich allen op hetzelfde terrein 
en zijn alle geschreven in éenzelfde overtuiging van de onver
gankelijke waarde der Helleensche kultuur ook voor ons, ook 
voor de geslachten, die na ons komen zullen. 

Uit deze voordrachten en essais zijn vele van de talrijke 
werken uit zijn latere levensperiode ontstaan: zijn Atheenseh 
jongens/even en De Atheensehe vrouw, De Helleensche cultuur 
(in de Wereldbibliotheek), de Ontwikkelingsgang der Grieksche 
letterkunde, de Vier voordrachten over Plato. Ook de geestige 
en bekoorlijke Grieksehe landschappen zijn den lezers van Onze 
Eeuw het eerst aangeboden geweest. En daarin verscheen nog 
zijn laatste werk Adikia, de aehtergrondvan Plato's Gorgias, 
dat na zijn dood, onder den titel Recht en onrecht t·n Athene's 
bloeitijd, afzonderlijk is uitgegeven door zijn zoon, voorzien van 
een uiterst gevoelige schets van zijns vaders persoonlijkheid, 
zooals die zich in zijn werk openbaart. 

Merkwaardig is voor wie zich in Kuiper'sliteraire nalatenschap 
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verdiept zijne gave om als Plato's Socrates 7f'~pi rWlI a&rWlI, over 
dezelfde dingen, te spreken, maar in telkens gevarieerden vorm, 
uit telkens ander oogpunt beschouwd, in telkens anderen samen
hang voorgedragen. 

Er zijn niet weinigen die, als zij zich eenmaal over iets wat 
hun belangstelling heeft, hebben uitgesproken, hetzij uitvoerig 
of in kort bestek, datzelfde onderwerp, al blijft het hun aan
dacht behouden, niet gemakkelijk op nieuw in behandeling nemen, 
veel minder nog de behoefte gevoelen het wederom aan het 
publiek voor te leggen. Niet aldus Kuiper: Daarvoor ging hem 

de zaak, die hij voorstond, te na aan het hart. En welk een 
rijkdom en lenigheid van geest toont het om over de oudste 
historiografie der Grieken, oVer Herodotus,· over Thucydides 
- ik neem éen voorbeeld uit vele - driemaal te kunnen 

schrijven, in On/ze Eeuw, in De ontwikkelingsgang der Grieksche 
letterkunde en in De Helleensche cultuur, en zóo te schrijven 
als hij het deed. 

Het afscheid van het Haarlemsch gymnasium was hem zwaar 
gevallen, maar de achting en de genegenheid die hij daar bij 
zijne leerlingen gevonden had, en waarvan hij aan het slot van 

zijn inaugureele rede getuigde, toen hij het "onwaardeerbare 
geluk" herdacht,,, van den bemoedigenden omgang met een steeds 
vertrouwende, liefhebbende en belangstellende jeugd", zijn hem 
in niet mindere mate als academisch docent geworden. 

Zijn colleges, eerst nog in hèt Latijn, later in het Hollandsch 
gegeven, . muntten uit door helderheid en soliditeit. Maar thans 

geef ik het woord aan zijne leerlingen. Drie hunner, twee tot 
de ouderen, éen tot de jongeren behoorende, hebben mij hunne 
indrukken van zijne lessèn bereidwillig medegedeeld. Als ik de 
hoofdpunten van hun oordeel samenvat, zal men den docent 
Kuiper voor zich zien. Wie gehoopt hadden terstond en bij 

uitnemendheid den aestheticus te zullen hooren werden eenigs
zins teleurgesteld. Zij hadden misschien vergeten dat voor aesthe;. 
tische waardeering de onmisbare grondslag moet zijn de kennis 
van de taal. Die grondslag moest eerst gelegd Zijn, en stevig. 
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•• Van elke moeilijkheid, zoowel van den tekst als in den ge
dachtengang hadden wij ons rekenschap te geven". "Tekstkritiek, 
grammatica. vooral ook syntaxis kregen hun deel rijkelijk toege
meten; maar het was geen gratos decerpere ftores, wat hij deed; 
bij hem gold: ~1JlIeK7I"CT? ~erTi erCl Kxi T~,11 TPbyX". "Van alles 
echter, wat naar linguistiek zweemde, onthield hij zich absoluut; 
grasduinen op niet volkomen bekend terrein deed hij nooit". 

In het bijzonder wordt zijne behandeling van Thucydides "als 
voortreffelijke les in de phiLologische akribie" geroemd. "Hij liet 
niet af~,·steeds opnieuw de beteekenis' van de kleine partikels en 
hun plaats in den zin in het licht te stellen; kritische bespre
king van den ovetgeleverden tekst was uiteraard herhaaldelijk 
aan de orde". Zuiver taalkundige colleges waarin systematisch 
grammaticale vraagstukken behandeld zouden zijn, gaf hij niet; 
.. hoofdzaak bleef de interpretatie der geliefde auteurs", een 

interpretatie "waarin men perspectieven kreeg op velerlei 
gebied". 

Naast de interpretatie-colleges stonden voor de meergevor
derden litterair-aesthetische. "Hier was Kuiper in zijn element". 
"Zelf de benijdbare gave bezittend om op ieder oogenblik 
zonder moeite het goede woord te vinden, toonde hij ons dui
delijk en ftjnzinnig de deugden en gebreken der Grieksche 
eloquentie." "Wij waardeerden het vooral dat bij de behande
ling van de problemen in de Grieksche tragedie behandeld, 
niet alleen de geleerde aan het woord was, maar ook de mensch 
met zijn eigen gevoelsleven soms zich deed kennen." 

En nog dit portret: hij was een docent "van bizondere be
gaafdheid, en dat waarlijk niet alleen om den helderen betoog
trant en de smaakvolle voordracht, maar dáarom wel vooral, 
omdat zijn colleges nooit louter ,voordracht' waren, doch steeds 
(ook dan wanneer de hoofdzaak mededeeling was) het karakter 
droegen van den animeerenden dialoog. Hij sprak niet tot,doch 
met zijn leerlingen. Zoo werd ongemerkt vrijwel ieder college 
t.evens responsie-uur; nu eens werd in het algemeen een vraag. 
gesteld, dan weer een plaats voorgelegd,dan weer een vraag 
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beantwoord en een bedenking opgeheven. Zoo was er steeds 
een persoonlijke verhouding tusschen spreker en toehoorders 
en kreeg de zakelijkheid van het geleerd betoog een eigenaardig 
leven door de bewegelijkheid van het woord". "Met die geestige 

hoBijkheid, waarvoor de benaming urbantÏas zoo bij uitstek 
past, en die hem zoo bij uitstek eigen was, werd ieder, al naar 
den eisch van het oogenblik, beantwoord; meest aanmoedigend, 
soms ironisch, altijd z60, dat allen luisterden". 

En ten slotte: "Dit was wel de grootste kracht van Kuiper's 
onderwijs, dat men aan zijn voorbeeld kon ervaren, hoezeer de 
Helleensche cultuur, van binnen uit begrepen en doorvoeld, 
éen kan worden met den modernen mensch. Hij had zich een 
huis gebouwd in Attica, en wie daar met hem aan het venster 
heeft gestaan, vergeet het uitzicht niet". 

Ook in deze tweede periode van zijn leven heeft Kuiper 

naast zijn meer voor het groote publiek geschreven wetenschap
pelijk werk een aantal studiën van meest geringeren omvang, 
maar niet geringe waarde, het licht doen zien. Eenige heeft hij, 
sinds 1904 lid van onze Akademie geworden, hier voorgedragen 
en in hare Mededeelingen gepubliceerd; andere zijn in de vak
tijdschriften, met name in de Mnemosyne, opgenomen; een vier

tal, uitteraard zeer korte, vindt men in de feestbundels ter eere 
van Kontos, Boot, v. Herwerden en Naber. 

Velen staan in een hetzij onmiddellijk of meer verwijderd 
verband met zijn EuriPides en zijn Alexandrijnsche studiën. 

Zoo de twee opstellen inde Mnemosyne waarin hij den Pirithous, 
dien von Wilamowitz aan Critias toeschrijft, voor zijn geliefden 
dichter opeischt, zoo ook de opmerkingen over Lycophron's 
Alexandra en den Hermes van Philetas. Op het terrein van 
het Joodsch Hellenisme liggen twee belangrijke studiën over 

den dichter Ezechiel, wiens drama, de uittocht van Egypte, hij, 

van kritische noten en kommentaar voorzien, eerst in de Mne
mosyne uitgaf, daarna in de Revue des Êtudes Juz·ves. 

Een verdediging van zijn teksten van 'tgeen in zijn kommen
taar over Ezechiel als navolger van Euripides, over de beteekenis 
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van den term ~Ûàq ),óyc.; e. a. gezegd was, tegen de aanvallen 
van den Italiaan Girardi verscheen in de Rivista di Storia an
tica. Ook de epische parafrase van het Evangelie van Johannes 
door den dichter der Dionysiaca trok zijn aandacht door de 
eigenaardige afwijkingen van den tekst van Johannes, waarin 
hij bepaalde bedoelingen van den zoo pas tot het Christendom 
bekeerde meende te erkennen. 

Enkele opstellen uit de latere jaren bewegen zich op het 
voor velen tegenwoordig aanlokkelijke, hem ook aantrekkend, 
mythologisch-religie us-folkloristisch gebied. Over het verhaal 
van Bathycles' beker in het lambenboek van CaiNmachus las 
hij in onze Akademie, ie mariage de CydiPPé, étude sur Ie rite 
prénuptial de Naxos verscheen in de Revue des Études Grecques; 
beide stukken zijn geschreven naar aanleiding van nieuw gevon
den fragmenten van Callimachus. De Admeto Messeniaco schreef 
hij in de Mnemosyne. 

Afgesloten wordt de rij van deze geschriften - ik liet enkele 
onvermeld - door studiën van ethisch-filosofischen aard, over 
Epictetus en de ChristeliJke moraal, over den Academicus Crantor, 
over den sophist Antiphon, terwijl hij eindelijk, in een bijdrage voor 
de Akademie bestemd maar in onze Vergadering niet meer gele
zen, tot zijn Euripides terugkeerde, van wiens "Smeekelingen" 
hij het politieke karakter in subtiele analyse uiteenzet. Wij mogen 
ons medelid Hartman dankbaar zijn dat hij dit postume werk, 
waarin de scherpzinnigheid en de fijnheid van Kuipers geest 
zich onverzwakt openbaart, door zijn vertaling in het schoone 
Latijn, dat wij van hem kennen, toegankelijk heeft gemaakt 
voor hen, aan wie onze Mededeelt'ngen niet in handen plegen 
te komen of, indien al, onverstaanbaar zijn. 

Ten slotte zij, schoon binnen dit kader niet vallend, toch hier 
vermeld zijn meesterlijke rectorale rede M~thologie en Weten
schap, een schets in sobere, vaste lijnen van de oudste fase in 
de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken van Hellas, 
,dat als mythologisch denken geboren in de opeenvolgende reeks 

/ 

harer denkers steeds meer dat mythologiscn element gaat ver-
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liezen, steeds bewuster streven naar metaphysische uitbeelding 
der gedachte toont, tot het in Anaxagoras' grondstelling "in den 
beginne was alles dooreen; toen heeft de Geest alles in orde 
gescheiden", zich van den mythologischen inslag geheel schijnt 

te ontdoen, die zich toch nog weder in Plato's ideeënwereld 
openbaart "zoo vaak de bezieling der intuïtie hem wegvoert 
uit de wereld van het redeneerend denken" (blz. 30). 

Al de genoemde opstellen, die. waard zouden zijn in een 
band opuscula vereenigd te worden, dragen het kenmerk van 

zelfstandig, onbevooroordeeld onderzoek de vrucht te zijn, be
wijzen zijn rijke fantaisie, in toom gehouden door een voor~ichtig 
oordeel, en bekoren, hetzij ze in het Latijn of in het Neder
landsch gesteld zijn, door de elegante dictie en de humaniteit 

en voornaamheid van zijn polemiek. 
En voor wie het in zijn meer populair-wetenschappelijke 

werken niet opmerken mocht, toonen zij op hoe stevigen grond
slag berust wat daarin zonder geleerden toestel wordt gezegd. 

Hoewel de innerlijke behoefte van zijn geest slechts in. synthese 
bevrediging vond, in de zooeven genoemde studiën van analy
tisch karakter blijkt hoe diezelfde geest ook voor wat geleerd 
onderzoek pleegt genoemd te worden èn de geschiktheid èn 
de volharding bezat. En hij meende wel eens dat hij zich met 
zulk speciaal filologisch werk te weinig bezig hield. "Ik geloof 
dat het heel goed voor mij is ook eens iets anders dan litte
rair werk te doen", schreef hij mij eens. En het heeft weinig 

gescheeld of hij had in 1902 een reuzentaak van dien aard op 
zich genomen, die hem voor lange jaren, misschien voor goed, 
synthetischen arbeid van eenigen omvang onmogelijk zou hebben 
gemaakt. Hij had mij in mijne uitgave van Dio Cassius, bij het 
lezen der drukproeven, bijna de geheele drie lijvige deelen 

door, met raad en daad bijgestaan. Dat werk was hem, ten 

deele ook omdat het ons wetenschappelijk verkeer levendig 
hield, lief geworden. En toen de firma Teubner een nieuwe 
uitgave wensdue van de Fragmenten der Grieksche Historici, 
het groote werk van C. Maller, in vier deelen bij Didot in Parijs 
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uitgekomen, ging hij op het denkbeeld om te zamen te beproe
ven wat VOOr één te zwaar kon schijnen, niet zonder geestdrift 
in. De onderhandelingen met de firma Teubner, gedurende ruim 
een half jaar voortgezet, zijn ten slotte op niets uitgeloopen, 
hoofdzakelijk omdat aan onze eischen van wetenschappelijke 
nauwkeurigheid niet kon worden voldaan. "Ik heb een gevoel 
alsof ik iets verloren heb, dat mij lief was", zuchtte hij eerst. 
maar een paar maanden later is hij der T0<,)'] dankbaar "die 
ons nog op het laatst heeft teruggehouden van een weg die ons 
noodlottig had kunnen worden." 

Ik 'geloof dat hij gelijk had, ook wat mij aangaat, maar hem 
zou zeer zeker dit werk, dat zijn geheete werkkracht zou heb
ben gevergd, op den duur geen bevrediging geschonken hebben, 
omdat het hem den tijd zou hebben geroofd om zich, naar den 
aard van zijn aanleg, steeds dieper io te leven in deo geest 
van Hellas en er van te getuigen hoe ook voor onzen tijd en 
onze maatschappij wat Hellas heeft gedacht en geloofd, wat het 
heeft bereikt· en waarin het heeft gefaald, richtsnoer kan zijn 
èn waarschuwingsteeken. 

Wij zagen reeds dat deze drang een der drijfveeren geweest 
is voor zijn toetreden tot de redactie van Onze Eeuw. Hij 
werd een der vruchtbaarste medewerkers vao het nieuwe tijd
schrift, zich gevende, als steeds ook hier, met vollen ijver en 
onvermoeid. Hij heeft er niet alleen, zooals ik reeds opmerkte, 
de vruchten van zijn Grieksche studiên, naarmate zij rijpten, 
in gepubliceerd, maar ook water aan voortbrengselen der Neder
landsche letterkunde in proza of pOêzie op de leestafel werd 
gelegd, in veelal korte soms uitvoeriger kritiek, op steeds humane, 
vaak geestige, ook wel lichtelijk ironische wijze besproken, wat 
hem sympathiek, was prijzend gaarne, met ingetogenheid, afkeu
rend, maar zonder vooringenomenheid, wat hem tegen de 
techniek van prosavorm of vers of tegen de eischen van den 
goeden smaak gezondigd scheen, bovenal wat hem voorkwam 
onecht te zijn; onvoorwaardelijk verwerpend een onharmonisch 
en . plat vers, gedachtig misschien aan het woord van een van 
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zijn meest geliefde dichters, Sully Prud'homme: une seule con
dition, en effet, s'impose essentiellemenf au vers, c'est de ne 
jama,s être Plat, ... Un vers plat n' est pas vrm'ment un vers, Pflrce 
que r harmonie la Plus expressz've, cette harmonz'e aUée, qui ne se 
définit nt' ne s'enseigne, en est absente (Le Bonheur, Préface). 

Toonen deze recensies, meer dan driehonderd in getal, zijn 
duurzame belangstelling in onze hedendaagsche letterkunde, niet 
minder getuigen zij van zijne belezenheid in de Engelsche, de 
Duitsche en bovenal in de Fransche litteratuur. Want zijn geest

drift voor de klassieken had tot correlaat geenkleinachting van 
de litteraire scheppingen der cultuurvolken van den nieuwen tijd; 
zij liet hem integendeel die te beter begrijpen en te inniger 
genieten. Wekte hij niet op om te zien, "hoe verschillend zich 
de schoonheid en de waarheid weerkaatsen in het kristal van 
verschillende tijden" (Inaugureele rede, blz. 25)? 

Ofschoon hij ook enkele wetenschappelijke werken van in
heemschen of vreemden bodem in Onze Eeuw heeft besproken 
- ik denk aan een boek als Eugàne Bacha, Le génie de Tacite, 
v. Veldhuizen, Taaleigen van het Nt'euwe Testament, W. Lermann, 
Altgriechische Plastik e. a. - heeft hij recensies van geschrif

ten op de oudheid betrekking hebbende, meest voor het Museum 
geleverd. Ook in deze, een zeventigtal, trekt naast het smaak
volle van den vorm, vooral het gemak de aandacht, waarmede 
hij zich, gesteund door zijn algemeene kennis ook op het gebied 
van kunst en archaeologie, kon inwerken in eene materie, die 

niet tot zijn arbeidsveld behoorde, en de vastheid van zijn 
weten en helderheid van oordeel op de terreinen, waarop hii 
meer in het bijzonder te huis was. 

Hoeveel zijn wetenschappelijk werk en het vervullen van zijn 
taak als gymnasiaal, later als academisch docent van zijn tijd 

en zijn energie vergen mocht, hij weigerde niet wanneer hij 
geroepen werd op een plaats. waar hij meende met vrucht werk· 
zaam te kunnen zijn. Zulk een roepstem geen gehoor te geven 
zou hem een verzaken van zijn plicht toegeschenen hebben. 
Van 1896 tot 1913 was hij medebestuurder der Doopsgezinde 
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Societeit; kort na zijn komst in Amsterdam werd hij lid van 
het Curatorium van het Stedelijk gymnasium, weldra zijn Voor
zitter; en na eenige jaren Ondervoorzitter van onze Afdeeling 
geweest te zijn werd hem in 1915, als opvolger van Karsten, 
het secretariaat opgedragen. 

Vooral dit laatste ambt was hem lief en het ging hem 
zeer aan het hart toen hij zich in 1920 door zijn toenemende 
doofheid gedwongen gevoelde het neer te leggen. Het niet meer 
kunnende vervullen zooals hij het alleen wenschte te doen, vol
ledig en goed, zag hij er van af, noode maar vastberaden. 

Deze allengs zeer sterk geworden doofheid was hem een 
kwelling, omdat zij hem belemmerde z60 deel te nemen aan 
het geestelijk en maatschappelijk verkeer als hij in vroeger jaren 
zoo gaarne gedaan had. Want geenszins kamergeleerde genoot 
hij van vriendschappelijken omgang. En men zocht het gezel
schap van den geestigen causeur, wien het woord even gemak
kelijk uit den mond als uit de pen vloeide, en die zoo gaarne 
in ernstig of luchtig debat den degen kruiste met wie een andere 
meening als de zijne voorstond. Wie zich door zijn geestig of 
ironisch woord soms gekwetst mocht gevoeld hebben heeft niet 
opgemerkt hoe zijn oog ook tintelde van genoegen wanneer zijn 
floretstoot door den tegenstander behendig en gracieus was ge
pareerd. "L'esprit va bien rarement sans quelque malignité 
(Renan), maar Kuiper's malign#é was van een zeer goedaardige 
soort. Ook in zijn academisch onderwijs, in zijn medeleven met 
zijn gezin, in den omgang met zijn naaste vrienden stond zijn 
doofheid hem in den weg en zij deed hem vreezen welhaast 
naast het leven te komen staan. 

Maar ook een vrees van geheel anderen aard heeft hem ge
kweld. Deze, dat wat hem zijn levensdoel was geweest ten slotte 
blijken zou een utopie te zijn. Moest hij het zich niet zeggen 
dat de studie der Helleensche oudheid,wel verre van tot een 
nieuw leven gewekt te worden, steeds meer uitteerde, dat de 
dagen van het Grieksch op het gymnasium geteld waren en 
daarmede, althans ten onzent, de bevruchting van ons geestelijk 
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leven door dep geest van Hellas dreigde te niet te gaan? Werd 
de strijd, door hem reeds in 1889 met Naber gestreden, die het 
Grieksch van het gymnasium wenschte te verbannen, niet gaande
weg in tegenstelling met zijn overtuiging beslist? Hoe moest 

het dan hem te moede zijn. die in het levensbericht dat hij in 
onze Akademie van zijn leermeester gaf, getuigd had: "menig
maal heb ik .... tegenover Naber de meening uitgesproken dat 
de facultatiefsteUing of afschaffing van het Grieksch den onder
gang der klassieke opvoeding beteekende" (blz. 93) en die in 

1906 zuchtte: "zou dan ten slotte, nu het dogma der absolute 
sch.oonheid van de antieke wereld is verbroken, dit het eenige 
gewin zijn dat wij het dogma van hare absolute verwerpelijk
heid er voor in de plaats hebben gekregen" (Onze Eeuw, VI,I, 
blz. 165). 

Was en is het schip dat hij. hielp besturen zinkende? Velen 

meenen het, velen ook verheugen er zich in, zien het althans 
zonder weemoed aan, omdat zij gelooven dat de moderne mensch 
een andere opvoeding behoeft dan hem in de studie der oudheid 
geboden wordt. Inleiding in de natuurwetenschappen of studie 
der moderne talen of ook beiden gezamenlijk zullen de taak 

moeten op zich nemen die de klassieke oudheid hun zal hebben 
over te laten. Ik voor mij sta niet aan hun zijde. Ik geloof, met 
Kuiper, niet dat de opvoedkundige waarde - en ik bedoel den 
term opvoedkundig hier in zeer ruimen zin - van de studie 
der moderne talen, om niet te spreken van d,ie der natuur
wetenschappen, gelijkwaardig kan zijn aan die van de studie 

der klassieke talen. 
Ik mag daarop hier niet ingaan, maar wellicht toch éen ding 

noemen. Ik bedoel de natuurlijkheid en doorzichtigheid, het 
rechtuite en spontane, in éen woord het oprechte en mag ik 
het het grootlijnige noemen speciaal van de Grieksche taal en 

Griekschedictie en den Griekschen geest. Dat dunkt mij ook 
een der .redenen en wellicht niet de laatste, waarom het te 
bejammeren zou zijn indien wij,juist in onzen gecompliceerden 
tijd, aan dat deel onzer opkomende jeugd, waaruit de geeste-

91* 



- 31 -

92 

lijke leiders van ons volk moeten voortkomen, zouden gaan 
onthouden wat bij hen kan doen ontkiemen en aankweeken dat
gene, waarop het wel zéer aankomt in het leven: eenvoud en 
waarachtigheid. 

Maar nog eens: is het schip zinkende? Is niet bij de volken 
rondom ons, in Engeland, in Frankrijk, in Duitschland, een 
sterke en steeds wassende reactie merkbaar tegen de langen 
tijd overheerschende richting, die klassieke opvoeding voor den 
modernen mensch uit den booze acht? Als de Labourparty in 
Engeland er voor strijdt en een Fransch minister van onderwijs 
oude talen· weer verplichtend stelt waar zij afgeschaft waren, 
schijnt daar althans het pleit door de nieuwe richting niet ge
wonnen. En ten onzent? Zijn ook hier niet verschillende tee~ 
kenen waar te nemen, die wijzen op eenzelfde terugkeer tot of 
blijven op het oude beproefde pad? 

En als dit het geval is, dan is dat zonder twijfel mede te 
danken aan Kuiper, die in woord en geschrift onder jongeren 
en ouderen in den lande geestdrift heeft doen ontvlammen voor 
den rijkdom dien wij bezitten in de kultuur van Hellas. 

In de tweede helft van zijn leven heeft Kuiper, van der jeugd 
af en ook later, meer voor Fransche litteratuur en Fransche 
wetenschap ingenomen, groote bewondering gehad voor het 
erkende hoofd der Duitsche klassieke filologen, v. Wilamowitz
Moellendorff. De afbijtende wijze, waarop deze zich over van 
de zijne afwijkende meeningen placht uit te laten, was hem niet 
sympathiek; met vele van zijn dikwerf apodictisch uitgesproken 
beweringen kon hij zich niet vereenigen : zijn genialiteit erkende 
hij ten volle en met klimmende waardeering. Wat hem in de 
llcherpe kanten van v. Wilamowitz' karakter hinderen mocht, 
werd geneutraliseerd, en meer dan dat, door diens enthousiasme 
voor de Helleensche kultuur, bovenal door zijn warm 
liefde voor Plato, die voor hem is der grösste Athener, gröss 
Hellene, der grösste als Denker undals Dichter. Want ook b 
Kuiper culmineerde als 't ware de geestdrift voor Hellasinliefd 
voor Plato. Men-zou de evolutie van zijn gees.tesleven welliel: 
92* 



- 32 -

93 

mogen samenvatten in deze woorden: van Euripides tot Plato. 
Religieus was de grondtoon van zijn karakter; maar de geloofs

overtuiging, waarin hij was grootgebracht, kon hij niet meer 
vasthouden. En de innerlijke, wellicht nauw bewuste drang, die 
hem in zijn jonge jaren tot Euripides bracht, was bij hem, die 

altijd in den schrijver bovenal den mensch heeft gezocht, juist 
deze, dat hij bij hem dienzelfden strijd gestreden vond tusschen 
nieuw weten en oud geloof, dien hij zelf doormaakte. Het oude 
geloof had hij losgelaten, niet het gelooven. Hij worstelde steeds 
met les tourments que l'lnfini réserve pour les croyances incer
taines. En van het Christelijk Leven van la Saussaye zegt hij in 
zijn hier voorgedragen levensschets, dat hij er "voor den opbouw 
en de verdieping van zijn geestelijk leven de hoogste verplich
ting" aan heeft" (blz. 126). 

Altijd bleef hij het menschenleven, ook zijn leven, zien sub 
specie aefernitatis. Dat dreef hem tot Plato, wiens leerling hij 

zich uitdrukkelijk heeft genoemd (Onze Eeuw, X, 2, blz. 54). In 
hem vond hij den prediker van een levenswaardeering, die ook 
de zijne was, en den prediker van een onsterfelijkheid, waaraan 
hij vasthield met al de kracht van zijn verlangen. 

Zij dan de onsterfelijkheidsgedachte onze laatste gedachte in 

de herdenking van den vriend, die van ons ging. 

U. PH. BOlSSEVAIN. 
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