
 

Jacobus Johannes Hartman (1851-1924) zandgraf 393, vak G 
Hoogleraar klassieke talen 
 

Personalia 

Geboren: 14 februari 1851 te Blankendam 

Zoon van: Jan Jacob Hartman en Anna Elisabeth Ott 

Gehuwd met: Pieternella Cornelia Verpoorten op 14 december 1893 te Leiden 

Overleden: 29 januari 1924 te Leiden 

Begraven: 1 februari 1924 
 

Samenvatting 

Hartman wordt in 1851 in Blankenburg geboren als zoon van een predikant. Na de 

dorpsschool gaat hij naar het gymnasium in Amsterdam, waar het gezin gaat wonen 

na het emeritaat van vader. Daarna doorloopt Jacobus het Athenaeum Illustre.  

 In 1870 verhuist het gezin naar Leiden en gaat Jacobus daar klassieke talen 

studeren, een studie die hij in 1877 afrondt met een promotie. 

 Vervolgens wordt Hartman leraar en conrector op het Stedelijk Gymnasium te 

Leiden. Intussen blijft hij zich verder specialiseren in de klassieke talen.  

 In 1891 wordt Hartman benoemd tot hoog-

leraar in de klassieke talen aan de universiteit 

van Leiden. Twee jaar later treedt hij in het 

huwelijk met Pieternella Verpoorten, een onder-

wijzeres met wie hij één dochter krijgt, die 

slechts een half jaar in leven blijft. 

 Hartman verdiept zich in de geschriften van 

een aantal Latijnse schrijvers en publiceert 

daarover. Hij is zeer productief: 88 publicaties 

en vele artikelen staan op zijn naam. 

 Ook zijn onderwijs wordt zeer gewaardeerd, 

niet in de laatste plaats vanwege de teksten die 

hij voor zijn studenten maakt met vertalingen en 

uitleg daarbij. 

 Hartman krijgt diverse onderscheidingen, 

zoals Ridder in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw, en is lid van diverse wetenschappelijke 
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gezelschappen. 

 In 1921 wordt hij 70 jaar en moet ontslag nemen. Kort daarna wordt Hartman 

getroffen door een oogziekte. Hij overwint deze ziekte met veel moeite. In 1924 komt 

hij te overlijden na een beroerte en wordt in het familiegraf Hartman op Groensteeg 

begraven. 



Volledige versie 
 

Jeugd en studie 

Jacobus Johannes Hartman wordt op 14 februari 1851 geboren in Blankenham (aan 

de Zuiderzee in Overijssel) als derde zoon van de predikant ds. Jan Jacob Hartman 

(1805-1871) en Anna Elisabeth Ott (1810-1891). Beide ouders zijn afkomstig uit 

Amsterdam. Jacobus zal later, in zijn in 1916 verschenen boek over Plutarchus, 

schrijven hoe zijn vader het geestelijk welzijn van de eenvoudige mensen in het kleine 

Blankenham behartigt. 

 Het gezin bestaat uit vier broers. Jacobs oudere broers zijn Coenraad Frederik 

(geboren op 17 oktober 1846 en overleden op 30 september1920) en Jan Philip Otto 

(geboren op 29 november 1849 en 15 maanden later overleden op 26 februari 1849); 

zijn jongere broer is Jan Jacob (geboren op 16 augustus 1853 en tweeënhalf jaar later 

overleden op 1 april 1856). 

 Jacob bezoekt de dorpsschool in zijn 

woonplaats Blankenham. Als hij twaalf jaar is, 

gaat vader Jan met emeritaat en verhuist het 

gezin naar Amsterdam. Daar bezoekt Jacob 

het gymnasium en in 1869 wordt hij student 

aan het Athenaeum Illustre1, waar hij een jaar 

lang de colleges van prof. J.C.G. Boot volgt. 

Als zijn ouders in 1870 naar Leiden verhuizen, 

gaat Jacob daar studeren aan de letteren-

faculteit. Hij wordt gegrepen door de colleges 

klassieke talen van de hoogleraar C.G. Cobet 

[ook op Groenesteeg begraven] en hij gaat 

daarom verder in de klassieke talen. 

 Hartman heeft een gelukkige studietijd 

met een fijne vriendenkring. Op 16 juni 1877 

vindt zijn promotie plaats op het proefschrift 

getiteld Studia critica in Luciani Samosatensis 

opera. 

 

 
Poort in de Agnietenkapel met opschrift 

“Athenaeum Illustre 1632-1921” 

Leraar 

Al vóór zijn promotie is Hartman een jaar leraar aan het gymnasium te Amsterdam. 

Per 1 september 1877 wordt hij leraar aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden. Tussen 

1883 en 1891 is hij daar conrector. Het Stedelijk Gymnasium is in die periode gevestigd 

aan de Doezastraat.  

 In de Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft prof. Damsté beschreven hoe Hartman, 

vooral door het enthousiasme waarmee hij les gaf en zijn grote kennis, de genegenheid 

van zijn leerlingen snel won, ondanks dat hij weinig praktijkervaring in het onderwijs 

had.  

                                            
1 Het Athenaeum Illustre, gevestigd in de Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal te 
Amsterdam, wordt algemeen beschouwd als voorganger van de Universiteit van Amsterdam.  



 
Stedelijk Gymnasium aan de Doezastraat 

 

Tijdens zijn leraarschap gaat Hartman door met het bestuderen van de klassieke talen. 

In 1887 verschijnt zijn Analecta Xenophontea, waarin Hartman allerlei zaken behandelt 

die met het leven en de werken van Xenophon te maken hebben. Twee jaar later komt 

er een vervolg op dit werk.  

 

Hoogleraar 

Hartman wordt benoemd tot hoogleraar met als 

leeropdracht de Latijnse taal- en letterkunde. 

Deze benoeming aan de Leidse universiteit 

geschiedt per koninklijk besluit van 11 juli 1891. 

Hartman is de opvolger van de in 1891 over-

leden hoogleraar Jan Jacob Cornelissen [ook op 

Groenesteeg begraven]. 

 Reeds als student schrijft Hartman met het 

grootste gemak in het Latijn. Zijn publicaties zijn 

ook in het Latijn, zoals De Phaedri Fabulis 

(1890) en De Horatio Poeta (1891). 

 Op 23 september 1891 spreekt hij zijn 

inaugurale rede De litararum veterum amicis et 

inimicis uit. Het begin van professoraat is in 

zoverre niet voorspoedig dat Hartmans in 1893 

uitgegeven artikel Metamorphoses nogal wat 

kritiek krijgt. Een volgend werk De Terentio et 

Donato Commentitio (1895) wordt veel gunsti-

ger gewaardeerd.  

 
Hoogleraar Hartman (1898) 



Huwelijk 

Op 14 december 1893 trouwt Jacobus Johannes Hartman te Leiden met de elf jaar 

jongere en uit Wilnis afkomstige onderwijzeres Pieternella Cornelia Verpoorten (1862-

1944). Op 11 januari 1899 wordt een dochter geboren, die de voornamen van Jacobus’ 

moeder krijgt: Anna Elisabeth. Anna leeft slechts een half jaar, zij overlijdt op 8 juli 

1899. Hierna worden geen kinderen meer geboren.  
 

 
Huwelijksakte Jacobus Johannes Hartman en Pieternella Cornelia Verpoorten 

 

Ovidius, Horatius en Tacitus 

Hartman heeft zich met veel genoegen verdiept 

in de geschriften van Ovidius. In 1905 resulteert 

dit in zijn boek De Ovidio Poeta.  

 Hartman geeft naast zijn gewone colleges 

ook - voor een groot publiek - avondcolleges 

over Horatius. Nadat hij in 1891 al het boek De 

Horatio poeta over de elegische gedichten van 

Horatius had geschreven met in 1905 het ver-

volg De Ovidio poeta commentatio, verschijnt in 

1913 zijn boek Beatus Ille: een boek voor 

iedereen over Horatius. Het boek is snel uit-

verkocht en wordt in 1921 opnieuw uitgegeven.  

 Hartman is ook een bewonderaar van 

Tacitus. In zijn zeer productieve jaar 1905 

schrijft hij het boek Analecta Tacitae.  

 Kenmerkend voor Hartman is dat, als hij 

een tekst ontleedt, hij tegenstrijdigheden en 

onduidelijkheden ontdekt, die een gewone 

lezer niet opmerkt doordat diens kennis van het 

Latijn tekort schiet.  

 
Beatus Ille 

 



Boek over het Romeinse keizerrijk en zijn bekwaamheid in het Latijn 

In 1918 publiceert Hartman het boek Honderd 

jaar geestelijk leven in den Romeinschen Keizer-

tijd. Dit boek handelt vooral over Plinius de 

jongere. Hij beschrijft hoe, onder de regering van 

Trajanus, de Romeinse maatschappij niet alleen 

beschaafd en verfijnd is, maar ook uitmunt in 

goede zeden.  

 Natuurlijk schrijft Hartman deze werken in het 

Latijn: dat iemand het Latijn bestudeert en niet in 

deze taal publiceert, is voor Hartman een onge-

rijmdheid, ook al mag men beweren dat het zo 

lang geleden is dat deze taal werd gesproken, 

Volgens Hartman dienen de onderwerpen van de 

klassieke filologie in het Latijn behandeld te 

worden. Zijn meesterschap daarin wordt alom 

erkend, ook door geleerden die het niet met zijn 

stellingname eens zijn.  

 Wie zijn artikelen of redevoeringen leest, zal 

 
Honderd jaar geestelijk  

leven in den Romeinschen Keizerrijk 

worden getroffen door het gemak waarin hij zich in het Latijn genuanceerd uitdrukt. 

Het schrijven in het Latijn moet voor hem geen inspanning zijn geweest, maar een 

genot.  

 Hij is er zelfs zo bekwaam in dat hij Latijnse verzen in het juiste metrum schrijft. 

Deze gedichten gaan over allerlei onderwerpen, zoals vertalingen van verzen van De 

Genestet en zijn Metus Inanis, een verhaal over de studententijd. Ook aan zijn liefde 

voor zijn moeder geeft hij uitdrukking in het gedicht Matris Natalicia.  

 

Onderwijs 

Als hoogleraar heeft Hartman ten volle gebruik gemaakt van de vrijheid om te doceren 

wat hem goeddunkt. In zijn colleges behandelt hij vooral de onderwerpen waarin hij 

zelf het meest thuis is. Dat zijn met name zijn geliefde auteurs, waarvan hij de teksten 

voorleest, verklaart, maar ook bekritiseert.  

 Van deze teksten maakt hij met grote zorg Nederlandse vertalingen op schrift, 

waarbij hij alles verklaart om zijn toehoorders zo’n volledig mogelijke indruk te geven 

van deze werken. Op deze manuscripten, die bewaard zijn gebleven, vindt men rechts 

de vertaling en op de linker pagina de bij de tekst behorende historische en taalkundige 

aantekeningen.  

 

Rectoraat en ambtsjubileum 

In het academisch jaar 1907-1908 is Hartman rector magnificus. In zijn diesrede van 

8 februari 1908, getiteld Oratio de eloquentia philologo colanda zegt hij dat velen het 

vervullen van de hen opgelegde plicht als hoogste deugd beschouwen, maar dat er 

iets is wat daarboven gaat, namelijk het goede te doen omdat men er plezier in heeft 



(quanto est excelsius non solum recte agere, sed libenter recte agere atque ex ea re 

summum percipere voluptatem).  

 In 1916 viert Hartman zijn 25-jarig professoraat. Voor die gelegenheid verschijnt er 

in het tijdschrift Eigen Haard een artikel van de hand van Hartmans leerling dr. P.J. 

Enk, waarin deze het een en ander vertelt over Hartmans colleges, in het bijzonder 

over die voor zijn meergevorderde studenten.  

 

Lidmaatschappen en onderscheidingen 

Hartman is van 1902 tot zijn overlijden in 1924 lid van 

de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Daar-

naast is hij buitenlands lid van de Griekse Academie 

van Wetenschappen en van de Regia Virgiliana te 

Mantua. Ook is Hartman Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw. 

 Zelf richt Hartman met Pieter Helbert Damsté, zijn 

Utrechtse collega en leerling op het Leidse gym-

nasium, in 1916 de Societas Philologica Lugduno-

Traiectina op, een gezelschap voor gepromoveerde 

classici uit Leiden en Utrecht. 

 

 
Pieter Herbert Damsté 

Publicaties 

Hartman heeft veel publicaties op zijn naam staan. In het Levensbericht J.J. Hartman, 

verschenen in het Jaarboek van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, staan 

al zijn 88 publicaties opgesomd. In deze lijst zijn niet vermeld de vele artikelen die hij 

in Mnemosyne heeft geschreven.  

 

Overlijden 

Nadat Hartman in 1921 ontslag heeft moeten nemen vanwege het bereiken van de 70-

jarige leeftijd, wordt hij getroffen door een oogziekte. Met een bewonderenswaardige 

geestkracht en steun van zijn vrouw weet hij deze ziekte te overwinnen, maar zijn einde 

nadert. Op 29 januari 1924 overlijdt hij aan de gevolgen van een beroerte. 

 In de almanak van het Leidsch Studenten Corps wordt onder andere stilgestaan bij 

zijn overlijden. Daarin staat onder meer dat Hartman bekend stond om zijn vermogen 

om klassieke teksten uit het hoofd voor te dragen. De tekst hierover luidt: 

 Hartman heeft mij eens verteld, toen ik hem vroeg, of hij reeds als gymnasiast dat 

ongeloofelijk quantum versregels van buiten kende, dat zijn rector Kappeyne, als hij 

eens geen lust had om met de les verder te gaan, hem zei: “begin hier nu maar en zeg 

er eens van op zoveel regels als je kent”. Dan gebeurde het wel, dat Hartman 

antwoordde: “dat zal u niet aanstaan, want dat wordt over de 1000, en als er dan een 

paar honderd gelanceerd waren, wilde Kappeyne hem de rest cadeau doen, maar dat 

ging niet; de onbarmhartige leerling zei: “u hebt nu de leiding uit handen gegeven; ik 

bepaal het slot.“ 



 
Overlijdensakte 

 
Drie dagen na zijn overlijden, op 1 februari 1924, wordt Hartman ter aarde besteld in 

zandgraf 393 op de begraafplaats Groenesteeg. Het Leidsch Dagblad vermeldt: 

Op de begraafplaats Groenesteeg had hedenmiddag te 

2 uur onder groote belangstelling de begrafenis plaats 

van het stoffelijk overschot van wijlen prof. J. Hartman. 

 Bij de droeve plechtigheid waren o.m. tegenwoordig 

de voorzitter en secretaris van het College van Cura-

toren, de rector-magnificus prof. mr. Krabbe, bijna de 

geheele Academische Senaat, afgevaardigden van het 

Collegium van het Leidsch Studenten Corps, van den 

Bond van Leidsche Studenten, van de Vereniging van 

Vrouwelijke Studenten, van “St. Augustinus”, rectoren 

van diverse gymnasia, oud-leerlingen van den over-

ledene, deputaties van wetenschappelijke instellingen, 

waarvan de overledene lid was, enz. 

 Nadat de kist met het stoffelijk hulsel in de groeve 

was neergelaten, hield prof. H.Y. Groenewegen als 

vriend van de overledene een treffende grafrede.  

 Nadat hij gesproken had, bedankte de heer Pollen, 

een neef van den overledene, namens de familie voor 

de betoonde belangstelling.   

 

 
Leidsch Dagblad 

30-01-1924 



Het bericht in het Leidsch Dagblad wordt beëindigd met de volgende mededeling: 

De gecostumeerde rijjool der Leidsche studenten op 8 februari ter viering van den dies 

gaat in verband met het overlijden van prof. Hartman niet door. 

 Zandgraf 393 wordt op 4 augustus 1871 

gekocht door Anna Elisabeth Ott, de moeder 

van Jacobus Johannes om er op haar echt-

genoot Jan Jacob Hartman in te begraven. Zelf 

wordt Anna twintig jaar later in dit graf ter aarde 

besteld. Op 31 juli 1899 wordt Anna Elisabeth 

Hartman, het zes maanden oude dochtertje van 

Jacobus Johannes Hartman en zijn vrouw, 

hierin begraven. Op 4 oktober 1920 volgt Coen-

raad Frederik Hartman, de oudste broer van 

Jacobus Johannes. Nadat op 1 februari onze 

hoofdpersoon is begraven, volgen er nog twee: 

op 5 januari 1925 Hendrika Frederica Wilhel-

mina Weijers, de weduwe van zijn broer Coen-

raad Frederik, en Dina Jacoba Nolet, de 

schoonzus van Jacobus Johannes, getrouwd 

met Dirk Verpoorten; zij is op 1 september 1925 

als laatste in zandgraf 393 begraven.  

 
Zandgraf 393 

 Op het graf staan een stèle en een hekje, waarbinnen tijdens de restauratie van 

2015 een oude rozensoort is geplant. 
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