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Na al 't geen ilezelaatstetlagenonilerons is voorgeeu mijn eigengevoel
vallen,zou ik velenuwerteleurstellen
gewelilaaniloen,zoo ik thans op tle gevone wijzenijne
lessenweêr ging hervattenen niet vooraftot u sprak
over hetgeenons hart vervult en onzegedachten.gaantlo
houtlt. Ik moet tot u sprekenover'het verlies, tlat
wij hebbengeleilen;tot u sprekenover tlen man, viens
leven en'werkenvooralaan u, zijne leerlingen,gewijtl
was, triens ilooil gij betreurt, wiensbeeliluw levenlang
nooit uit uwe ziel zal worilenuitgewischt,en wien gij
zult blijven liefhebbenen vereerenals uw leermeester,
menschen,
als uw vrientl, als een iler voortrefrelijkste
u spreken
Tot
tlie gij kent of ooit zult leerenkennen.
t)
moet ik vau ltem, wien wij gister de laatsteeer be'
vezer-,en van wien ik uooit zal ophoudente spreken,
niet omtlat mijn ambt mij tlaartoeverpligt, maaromclat
-l-Ivo.n.dug,

3l october.
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mijn hart er mij toe ilringt. Van hem moet ik u ver.
halen, met wien ik ueer ilan het vierile van eeneeeuw
als ambtgenootaan ileze hoogeschoolwerkzaamwas;
uit zijn leven, uit ilen schat van zijn leven moet ik u
mededeelen,
dat ik meerclanveertigjaren, als vriend,

ik ben mij ten rolle bewust,ilat er geeu heiliger pligt
is voor iemautl, die over Pareaugaat sprelen, tlan in
alles, wat hij zegt, aan ale waarheitlgetrouwte blij'
veni en aan dien pligt hoop ik te voldoen.

of zeer van nabij, of ook van verre, heb gadeslagen,
en waarin ik geileelilheb niet alleenbij den glans van
voorspoetlen zoolanghet zijn helderlicht verspreiilde,
maar ook oniler tegenspoeil
en toen ilie zon, helaas
I al
te vroeg, hoeweldan ook met liefelijk avonilrooil
, ter
t).
kimme ging neigen,totdat haarlaatstestraalverdween
En niet alleen omdat mijn hart rnij daartoedringt en
grj het verwacht; maar hij zelf heeft aanspraakop ilie
hulde, en gij hebi er regt op, mijne vrienden! ilat wij'
uiets terughouilenvan hetgeendienenkan, om u den
man in zijne volle waarile te doen schatten, dien gij
zelve oniler uwe leermeesters
hoog, zeer hoog hebt gestelil.
Zoo ik ooit op uwe belangptelling
mogt rekenen,ilan

weril in het jaar 1800 geborerr
Lours crnr,acn PÀBEÀu
te Deventer.
Van zijn aanlegen eersteopleidingspreekik nu niet'
hij vau naíurebegaafd
vermogens
Met welke uitstekencle
was, zal van zelf blijken.
In 1823 vonil ik hem als stuclentin tle goilgeleerd'
heiil te Utrecht, waar zijn vaclertoen als hoogleeraar
in tle oosterscheletterkuntlewerkzaamwas, natlat hij
rliezelfile betrekking eenigeutijit te llarderwijk hail be'
kleeil.
Het was een bloeijentltijilperk tler utrechtschehooge'
weril inge'
school,toeu Pareauonder hare kweekelingen
t)' In de
schreveltsn eerst na tien jaren haar'verliet

gaan ons met weemoeilvervult. Dn verrijster, uif hetgeen ik u meileileel,een schoonen etlelbeeld.vooruwen

letterkundigeTaculteit was van Heusile, als deinterptee
outlheiilen van Plato bovenal,
clerklassieke
laamanissi,nt$
tot volle kracht gekomeu. Nevens hem verspreiikle
Schróderziju helder wijsgeeriglichi, tlat uiet alleenhet

geest,schooneren etleler, ilan velen uwer ooit zelve in
hern meenenaanschouwdte hebben, - mijne Heerent

hoofd, maar ook het hart van zijnetliscipelenbestraalile'
En in ile theologiestonil Heringa vooraan, ilie even

zal het nu zijn, daar ik u ga verhalenuit het leven
van hem, wieusdood ons verrast heefí en wiens heen-

t)

Pareau overleed in tlen ayond vau Vrijdag, 26 October.
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over een arabisch ilichtstuk van Tograi, onder voorzit-

scherpzinniguitlegger rles bijbels, als liberaal bijbelsch
theoloogen menschkuntlig
opleitlerwastot het werk tler

ting van zijnen varler. En toen hij eintlelijk met zijne iloor-

evangeliebeiliening.
Het wasrlat tijdperk, waarasnonze

wrochte ilissertatie over I Cor. XIII

leekedichter
denkt, alshij, in zijn ,rBeurt om beurt",
spreektvan het licht, dat iláár voor jareu her scheen,
maar dooreenhelderesterin het noordenwerclvervangen.
En ïn ilat tijilperk stond Pareauonrlertle stuilenten
meileaan de spits van literatoren en theologepbeide.
Nooit heb ik een stuilentbntrroet, ilie van zijne stuilie
meer ernst maakte,dan hij; msaralanook nooitiemand,
ilie meer ilan hij, door zijne medestudenten
zoowelals
door zijne professoren,geachten hoog gewaardeertl,
ik

ver genoeg gevorilertl
was, werd hij, na eene luisterrijke tlefensie, niet alleen
tot doctor in ile godgeleerilheiil gepromoveerd, maar
booil ook tle Senaat iler utrechtsche hoogeschoolhem,
op ilenzelfdeu
het diploma vau iloctor iu de let.dag,
tercr, ltonorit cauta, aau. Nog zie ik ile vreugde op
het gelaat van den ouilen vacler en zijn glimlach door
de tranen heen. Nog hoor ik,

hoe hij,

aan een der
feestmalen, bij herhaliug zijnen zoon als ,,den dubbelen
doctor" begroette, hij kon claar niet van zqijgen. Maar

msg wel zegge\, gerespecteercl
weril. En die hoogachting wist hij gaanilete houilen. En hoe langer hij
bleef voortstudeereu,
- tien jaren was hij stutlent,-

niet minder trof het ons, hoe de zoon, bij alle loftuiting,

iles te hooger klom ile verwachting,die hij van zich
gaantlemaakte,en die wrj, jongerestudenten,wanneer

zich geen oogenblik vergat. Dat zijn ilagen, die men
nooit vergeet, hoe ouil men wordt; dagen, waarop het

hij zich in onzen vetenschappelijken
kring neêrzette,
niet beter wisten rit te drukker, dan \em bij voorraad

ouderhart, en het kinilerhart tevens, van de teedersteen

ilen hooggeleerilentitel te verleenenen hem ,,onzen
professor"te noemen.
Àls student werrt hij tweemaalbekroontl, eens te
Groningenmet een accesci,t,in het tweeclejaar zijner
studie, eenste Utrecht met goutl, telkensdoor de letterkuntligeFaculteitr). Daarnaverdedigde
hij eenspecimen
!) De Groningeche vraag liep over de oolkcverhuizingentler lleóreën,
ile Utrechtscbe over londel, oergelehenneí de griekvhc írcurqnldichtus.

dezelfde bleef, en ook oniler het ruischen iler volle feesh
bokalen, ilie als uit oosterschenovervloedwerdlengevuld,

heiligste aandoeningenklopt.
Kort ilaarna werd Pareau candidaat tot tle H. D., en
spoedig daarop tot herder en leeraar beroepenin de gemeente te Neerlangbroek, waar hij een van zijne vroegere
academie"vrienden,
van Doesburgh, opvolgde.
't Was eenstormachtige
Januarij-dagvan het jaar lgp7,
toen wij 's morgensvroeg, met clefamille Pareau,uit Utrecht
reclen en kort voor kerktijcl aan ile pastorieaankwamen.
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Maar in weerwilvan storm en regenvlagen,was de kerk,

gezag.

zoowel bij de bevestiging, als cles miildags, bij de in'
trede, meer clan vol. 't Ïfas den jeugdigen leeraar aan

nog meer, een natuurlijk zelfgevoel, dat ligt op mintle'

te zien, toen hij claar neder L,nielde en bad, meer nog,
toen hij des namiddagszelf den kansel beklom, en daar
stond en sprak, 't was hem aan te zien, tlat hij ltet ge'
wigt iler taak, die hij aanvaardde,diep, zeer iliep ge'
voelile en door de plegtigheid geheel en aI was aange'
grepen. Hij sprak uit het hoofd, niet voor ile vuist;
rlat zou hij zich geschaamd hebben; mernoriler diceàaí;
maar blijkbaar met groote inspanning; niet zoozeerom
voort te brengen wat hij zeggen wilde, maar om elk
woord, F

en hij sprak geen woortl, of het was zorg-

vuklig gewikt en ge\togenr -

oD elk woord, dat hij

sprak, ter zijner plaatse te brengen, en de genreeute
diep en klaar te doen gevoelen, clat hij tot haar gekomen
was, niet om heerschappÏte voeren oïer haar geloof,
r).
m aar om m e d e te w e rk e n a a n h a re bl i j cl sch ap
Dr lag karakter in de keuzevan dien tekst, en strekking, om eene rninclerjuiste voorstelling, die ligt tloor
tle persoonlijkheidvan clennieuwenleeraarkon ontstaan,
van alen beginne af weg te nemen. Reeds als siutlent
had Pareau in zijn houding en blik, in zijn spreken en
zwijgen het voorkomen als van een noem en?-

hoe zal ik het

a l s v a n e e n m a g th e b b e n tl e, di e komt met

uwetbtíjd'
1 O. tekstwas2 Kor,lz 24b: lhj zin medeaetken
uhap,

Uit alles sprak toen reeclsbij hem, en later

ren ilrukte, en van de ééne zijtle wel groot vertrouwen
op hem welite, maar ook tevens aan vrijmoetligheiil te'
genover hem en aan vertrouwehjkheid met hem ligt in
den weg stonrl. Maar juist tlat was gevaarlijk voor cle
regte verhoutlingtusschettleeraar en gemeente;en , alsof
hij zelf dat gevoelde eu het van ilen aanvar)gaf wilde
voorkomen, ontkende hij niet opzettelijk, dat hij over
het geloof der gemeenteheerschappijzou rvillen voeren'
srnxl hij sprak 't ern'
dit sprak itnmersvan zelf! stig, naclrukkehjken overtuigenrluit: Om aan urveblijd'
tot u.
schap meê te werken, kom ik als evangeliedienaar
En zooals hij begonuenwas, zoo ging hij voort: evetr
enrstig, even naanrvgezetin al zijn werk, even trouw
in zijne roeping, even naclrukkelijk in al ziju doen en
laten : zijn leven in ile gemeentegaf ilen indruk als ilat
van een hei l i ge.
Meeut niet, mijne vrienilen! dat ik te veel zeg, aloor
ingenomenheidvervoerd. Ik weet geen woortl, waarmeê
ik nader bij tle werkelijkheid blXf. Illeer clan eeus bezocht ik hem, en altijd ontving ik denzelfdenindruk,
ook dan, lranneer hij oniler het zware gewigt van zijn
ambt somwijlendiep gebukt ging.

En als ik voor hem

preekte, dan droegzijne kriiiek hetzelftlekenmerk: waar,
diep, hoog ernstig, toudl en open, op den mau af , maar
bescheidenin groote mate.

Veel sprak ik clan met hem
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en gaarne. IIij was een van die weinige menschen,van

Het beroep naar Voorburg nam hij aan. Heb was in

wie men altijd leert.

1830. En toen hij daar een jaar was werkzaam ge.

Het was die tijd in mijn stuilenteleven,- il nesm
hem den gelukkigen t,jd, waarin cle tu'ijfel orntrent

weest, en in I83l

cloor deu koning tot hoogleeraar

benoemd werd, als opvolger van Ypey, aan de hooge-

kerkelijkc lecrstukken in mij ontwaakte, en de vraag:
wat is waarheicl?zich meester maakte van mijn geest.

school te Groningen, - f,ssa werilen de schoone verwachtingen, die leernreesters
en vrienilen van hem had-

Yooral het leerstuk der voldoening of der verzoening

den opgevat, vervuld.

van Gotl hield mij bezig en drukte mij.

nog beleefd, en zijne blijdschapkende geene grenzen.

,,l\[erk op",
sprak hij met nailruk, ,,merk op, wat Paulus zegt.
Er staat niet : ,,Goil verzoenilezich in Christus rnet de

1)

Zijn grijze vailer heeft dien dag

En toen zijne gatle, die zich te Voorburg zoo legt gelukkig rnet hem gevoelile, e\ zag, hoe hij daar als op

werelil"l maar ilit staat er: ,rGod verzoendein Christus
de werelcl met zich zelven" r). nn er ging licht voor

cle handen werd gedragen, hem vroeg: ,rKunt gij dan
niet bedanken?" was zijn antwoorcl:,rlk mag niet; ik

mrj op; licht, rlat u reecls lang en hekler bestraalt;

gevoel mij tot die roeping in staat; ik moet gaan, om

maar alat toen eerst bij ons, -

€r zijn bijna veertig jaren

haar, met Gods hulp, te vervullen." Zelfkennis leiilt

ilat toen eerst bij ons da schemeringbe-

tot regtu:atige zelfwaardeeringen billijk zelfvertrou\Íen,

verloopen, -

gon te verdrijven.
Van zijn vertler verblijf te Neerlangbroek zal ik niet

en zelfyertrouwengaat bij edele groote geesten rnet ootmoeil, neilerigheiden bescheidenheid
gepaard.

spreken; ook niet van zijn gelukkig hurvelijk, dáár gesloteu met de gade, die thans zijn dood met haar beide

In

de maand. October, nu vijfeuilertig jaar gelerlen,

kinderen berveent. Een beroep naar Bommel, een naar
Alkmaar, eu een derde naar Schiedam, \yeeshij kort na

oratie ten betooge, dat de academischeopleiding van

elkanclervan ile hand. Vreemil genoegin het oog van

godgeleerclenuiet mincler moet strekken om hun hart

velen; maar gebiilijl(t cloor auderen, die Pareaukentlen,
en wisten, dat hij geleerd hacl, met Paulus te zeggen:

te vormen, dlan oru hun geest en aanleg te ontwikkelen t). Gij merkt het op: dit was ilus van dlen beginne

,rIk zoek niei het urijue, maar u en het uwe."

af hetzelfdebeginsel, dat hij later, met é6n zijnerambt-

t ) 2 K or.5 1 1 9 ,

begon Pareau hier zijn werk als hoogleeraar, met eene

r) De animo non tninus Tleologorum,quam ingenio, academicainstiíutionc, informando.
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genooten in ile htcgclopaedínílzeologdchrhlíani ten
gronilslag legtle, en vaaraan hij iu zijn outlerwijs tot
aan het eintle toe getrouw is gebleven. Het hart zijner
leerlingen to vormen en met tlen geestvan Chri$us te
vervullen, en claaraanbovenal tle ontwikkeling en ver'
helilering van hunnen geest ilienstbaarte maken, ilat

I

was het, waarcloorhij zijn acailemischontlerwijsin waar'
verhief.
heitl tot insti,twl'i,e
hij in ile theologischeFaculteit
vonil
Te Groningen
twee jeugilige ambtgenooten,Yan Oortlt en Hofstetletle
Groot, tlie pas twee en eenhalfjaar vroegerile plaatsen
van Tinga en Clarissehailtlen ingenomen. Met dezen
sloot hij terstonil innige vrienilschap;en van ilen eertten
oogenblikaf aan ontstonilonclerilezeilrie ambtgenooten
in éénengeest, tot ééniloel, en wel
eenezamenwerking
methoile,zooalsaan geen
naar ééneen tlezelfileinsti,tuíieae
anilere hoogeschooldaarvanooit of immer een tlergelijk
voorbeelilwas gegeven.
Die vereenigingwertl de gronilslagen ile kern tler later
Groninger SchooI. Pareauwas er ale
zoogenaamtle
zie! van. Zij vormdehet theologischgezelschap:Gods
Woord 'àade Vaarhei'd; en het tijilschriltz lllaarlaeidi'n
begonuit te
LitÍdt, ilat in 1837 van ilat gezelschap
gaan, en nu bijna ilertig jaren, als orgaanvan tlat gezelschap,bestaat,wertl geopenilmet eeneverhanileling
uog meer te gevoe'
van hem, die voor cle nailenkenileu
len en te verwachtengaf, welk eene reformatiein gotl'

16
geleerilheiil en kerk van Groningen stontl uit te gaan,
ilan ze rlit toen reetlskon bloot leggen.
hanilMaar ilat niet slleen. Eeneserievanacailemische
boeken was mede de vrucht van tlie geesteseenheiilen
zamenwerking,
iliehier bleefbestaan,ook toenYan Oordt
naar Leitlen was vertrotken en ik zijue plaats hatl ingenomen. Met zijn oudstenambtgenoot
bewerktePareau
toen eene Encgclopaedi,a,
niet van d,egodgeleerdrtei'd
, mazr
t) en voorts eene Iheologi,acftrfuvan ilen godgeleerde,
tiana' of Comp;endiurn
dogmaíi,ces
et agtologel,àcet
Chrictàanaer2) waarinallesvan Christus uitgaaten iloorhem
leiilt tot Gorl en tot het waarachtige
leven, als beitle
in hem geopenbaard
en àlleenin vereenigingmet hem
te verkrijgen. Iu tlienzelfclengeest bewerkte hij zrjn
hanilboekover de ChristelijkeZetlekunde',
al wetlerom
als eenei,nstiíutie;0)en einilelijk gaf hij zijn hantlboek
over tle Uitlegkuntle rles Bijbels.a) Gij kent rlie werkeu; en wie ze kent, waardeettze, zoowelom tle iliepe
navorschingen wetenschapr
om de veelomvattencle
kennis,
om rle helilerheiil van blik en voorstelling,die er in
gevoudenwordt, als om den warmenreinengeestdes
levens, tlie er in ademt, ook bij het strengeonderzoek.
Toen ik in 1840 hier kwam, vonil ik in Pareauilen
O. eente uitgave vergcheenin 1840.
I
2) De eerste uitgave in 1840.
s1 Initia Inttitationfu C'Áridianae moralh, 1842.
4) In het jaar 1846.
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ouden vrienil weiler, hetzelftle eerlijko, trouve hart,
tlenzelfdenvasten handilruk; en spoecligsloot zich als
yan zelf de kleine kring der ilrie ambtgenootenweêr

met tle waariligheiil, tlie bem eigen vas, en met zijn
eigenaariligennadruk van volle verzekertlheiil; in het

naauw en steetls uaauwer aaneen; want toen ik ilrie
jaren later, het jaar, waarin van ,s Gravenhago
uit, de

en
het werk van anileren critiseerile
, of exegetiseerile,

kruistogt gepreiliktwertl tegen de GroningerSchoolmet
haar vertlerfelijke ketterij, mij openlijk voor haar verklaarde en hare verdedigingmetleop mij nam, toen
verclweenook ile laatste zrÍeemvan hetgeensommigen

zijn gezondooraleel,aan zijn frisschenen Lloekentoon,

theologischgezelschap,vanneer hij zelf tlaar las, of
aan
allen aan zijn helderengeest, aanzijnewetenschap,
aan zijne vaste overtuiging, aan zijne waarheiden be.
zailigtlheitlzich verkwikteneu zijn etlel gelaatmet welgevallen,of wel met eerbied,beschouwileu.

nog meenilen, tlaf rnij , in beschouwingvan het wezen
rles Cbristendomsen in opvattingvan de heilsleeriles
evaugelies,van mijne beiile ambtgenooten,?,oo niet
t).
scheirkle,dan toch onderscheitlde

kend: toen onze beste stuilenten geen enkele van

Pareau was toen in volle kracht; en in die volle
kracht heb ik hem gezienr gadegeslagen,genoten. Ja

zijne lessen verzuimtlenen zij, evenalsde gemeente,.
wanneerhij preekte, aan zijne lippen hingen; toen

ook genoten:in elkantlershuiselijkenkring, bij lief en
leetl, als wij juichten en ilankten of weentlen;in ile

La Clé, Thodeu van Velzen, Lorgion, van Staveren,
Meijboom,en nog meer anderen,pas hunne dissertaties

Faculteit, bij ieiler weteuschappelijk
gesprek,- en wij
kwamengeregeldwekelijksbijeen,- vooral ook wanneer
moeilijke zaken moestenworden beslist; in ile acaile.
mischegoilsilienstoefeningen,
wanneerhij in zijne beurt
optratl en dan van Christusen iliens evangelie
getuigde,

onder hem haililengeschreven,
en Boeles,I!Íodderman,

t;

Van het verschil van gevoelen, ilat zich eeilert een paar jaren
ook tueschenPareau en mij openbaarile,sprak ik in deze rede met opzet niet, omdat onze vrienilschappelijkeverhouiling, zoo min van zijne
ala van mijne zijile, daaronder op tlen tluur geledenheeft. Zoo oniler.
v o n i l i k , i l a t h e t o o k b ij h e m wa a r h e idwa e r ile l i eftl e vergaat
Dimmetnreer.

lk spreeknu van Pareauin de volle kracht, in tlen
vollen bloei, in den vollen glans van zijn levenI van
hem, zoo als de meestenuwer hem niet hebben ge-

Diemont, Poelman, Thysson, en ïog anderenilit op
'later
hunne beurt
gingen cloenI van den tijd , toen
hij een collegiehiekl voor niet-theologen,op hun eigen
verzoek,dat ijverig werd bezocht;toen ile Martini-kerk,
als hij optrail, in één woord, gevulclwas, en ook in de
stutlentenbanken
geen plaats meer was te vinden; toen
hij eenecatechisatie
met lidmaten hield, kloeke, intelligente mannenuit de kern tler gemeente,die zijn mililen, onbekrompen
geestvolop inatlemilen
en in ruimeren

1E
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kring verspreitlden;toen hij meertlanéénbundelpreeken

tische zaken miniler op zijne plaats gevoelile, rlan op ile

uitgaf, ilie blijventle getuigenzijn van tlo kracht, naarmeê hij Christus en zijn evangelieaan tle gemeentever-

studeerkameren in de tlingen en in den kring iler wetenschap, toch onítrok hij zich tlaaraanniet, wanneer

koniligde, en het tijilschrift lÍaarieidin Liefde tle beste
stukkenin de proiluetenvan zijten geestontving. Van
tlien tijil rpreek ik, toen .hij eentvan zijnevijfentwintig-

zijn ambt hem rlaartoe riep of waar hij meendezijne
plaatsop eenewaartligewijze te kunnnenvervullen.Àls
rector, als secretarisen ook.als liil va.nden acatlemischen Senaat heeft hij tot cle waariligheitltler hooge-

jarige evangeliebeiliening,
en later van zijn vijfeníwintigjarig professoraat,eenvoudigen ilankbaarfeestvierde,

school niet weinigbijgeihagen.Als secretarisiler afileeling

en ambtgenooten,
en leerlingen,en vrienden, en leilen
iler gemeenteom strijd betoontlen
hoehoog
en,betuigden,

Bijbelgenootschap
hier ter steile,
van het Nerlerlanilsch
bragt hij ieclerjaar een rapport uit, rlat telkensweerop

zij hem waartleerilen
en hoe lief zij hem hatlden; toen
hij tweemaal als Rector Magnificus dezer hoogeschool

nieuw boeideen beziekle. In tlen kerkeraailen in het

oreerd.e,eerst, in I848, over ilen invloed van het
r) en, vijftienjarenlater,
Christenilomop tle wetenschap

en bezailigtloorileelen vanzijn kalrrengeestdiep.gevoelal.
Als merlearbeiilerBan de nieuwebijbelvertaling,iloor

over het voorgevoelder ouile wijsgeeren
van ile volmaaktheiil, ilie tloor het Christenrlom
werkelijkheiilworclb2); -

ile Synoileontworpen,leverilehij wel niet alles,wat hij
zich voorgenomen
had, maar wat hij leverclew&s, naar

tlat breeileen rijke iijilperk van meer tlan vijfeutwintig
jaren, in tlen loop waarvanile koning hem het ricltler.

het oorileelvan tleskuniligen,voortreffelijk.En alsliil van
ile ÀlgemeeneSynotleiler Nederlanilsche
HervormileKerk

kruis op tle bont Ét hechten, welks eenvoudigemaar
veel beteekenenile
leuze: oiríw nobili,lat, zoo ooit in

en vanhareAlgemeene
waartoe
Commissie,
hij zich,op zijne

iemanil, tlan in hem waarheid,volle waarheiilwerdbe.
vonilen.
Sn nog heb ik van zijn werkzaamleven op verre na
niet alles aangeroeril.'!T'ant, hoewelPareauzich Ín pract1 De religionit Chríttianae oi in docífinat ditciplinaque humanat.
t) Da pnfcctionis Ckristianae in anliqua philosophic praeundoniàut
cl deiderin,

ClassikaalBestuurwertl de invloed van zijn welwikkenil

beurt, gaarneliet afvaardigen,maaktehij dooraclviezen,
rapportenen omgangilen indruk, die mij eensalooreen
der voortreffelijksteneileleilen alilus wertl teruggegeven:
Pareauis een juweel van een menscht
Ja waarlijk, een juweelI 'Wat ik gister zeitlebij zijn
graf, moet ik hetlen herhalen. '\{aarheid, opregtheirl,
eerlijkheirl, onbekrompenheirl,bezailigrlheiil,vastheitlen
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trouw waren cle groniltrekken van zijn karakter.

Goedo

smaak, strenge zeclenen reinheiclvan wanilel kenmerkten

niet toe".

geheel zijn leven. Voeg ilaarbij een helder hooftl, een

rraarile de Groot! laat zich alleen gevoelen, niet be'
schrijven. \4-el heeft hij zich heLsielil, althans in die

diep wijsgeerigenzin en blik,
een \varm hart, een vasten wil.

een fijn en diep gevoel,
Die edele, rnannelijke

geest woonde in een krachtvol ligchaarn,en ligcltaamen

voor veertien dagen is voortgegaanmet uií ziju opgelegdeu
meê te deelen, wat men
schat van kennis en wetenschap

ligil. Een van uwe leermeesters,tlie vrjfendertigjaar zijn

van liem kon verwachten
; maar wat hij vroeger was,

ambtgenoot en trouu'e vriend was en aarl zijrr stcrfbed

dat is hij rrooit weêr gervortlen.
En toch hebbenzijne leerlingen,ilaarvanben ik zeker,-

oordeelt, mijne . vrienden! dat dit niet te veel gezegil

en iu die velzekeringben ik ten volle bevestigtlgeworilen
cloor hetgeen één uwer gisteren heeft gesproken, en zoo

s'as, zoo er toch van heiligheiil bij een menscltsprake

wèl en zoo waarilig heeft gesproken, aan zijn graf , -

kan zijn. Wel hebt gij hem in zijn vollen bloeitijd niet

toch hcbt gij gerroeguit zijnen monclgehoord,genoegop

gekend. IIelaas, voorilat IIij nog oucl gewordettwas,

zijn gelaat aanschouwtl
, genoeg vau zijuenwanilelgezien
en van zijn lichi en liefde gettoten, om zijn beeld, zijn

is hij begonnenminder te wordeu, en dat tvc,lna ecn
tijdperk van buitengelone opgewektheid, die zelfs tot
naauwelijks
overspanningneigde en van opgewondenheid
vrij blecf. Toen vooral gevoeldehij zich krachíig, helder, vaardig, moeilig, zooalsnooit te voren. ,,Ik katt
tegenwoordigwat ik wil ," hoorrle ik hcm iu dien tijtl
zeggerr.l\{aar, nu zevenjaar geleden, werd rlat andcrs,
en plotselingu'as Pareau als ware hij zich zelf niet meer.
Nog vervult het mij nret,secmoed, als ik hem mij voorstel, zooalshij daar magtelooscn stil uederzat,of ook,

-

mate, clat hij zijn ambtswerk weêr heeft opgevat en tot

geest beicle werden door den gecst van Christus gehei-

stontl, heeft van hem gezegd: ,rlleilig was dat sterven,
gelijk zrjn leven een heilig leven was." Iin gij zelve

\-,4-,

,Ik kan niet, mrjn hoofcl laat het
Wat er dan in ons binnensteomging, mljn

moedigen toon :

eclel beeltl onuitwischbaar in un'en geest te bewaren.
In zijn de lossetreliken, waarmeêik dat beelclschetste,
u tlaartoe meclebehulpzaam,ilau heb ik mijn doel bereikt. Met u, zijne leerlingen en vrienden, vereenigil , heb ik eene hulde willen brengen aau cle nage'
dachtenis van den onvergetelijke. I\'Iaar ile hulde,
die wij hem zelven brengen, is d'eze
, dat wij zijne
voetstappendrLrkken op den weg van degelijkestutlie,

toen hij zich langzaamherstelde,eu wij hern opu'ekten

van diep nadenkctt, van ernstige levensbeschouwittg,
van getrouwe pligisbetLachting,van leven ett streveniu

tot nieuwen arbeid, als hij dan antwoordde, op \ïee-

tlen heiligen geest, steedsnader iot de waarheiil. De
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naam v8n Pareaublijft allen, ilie hem kenilen, tot.al
vat waar, en goeil, en schoon,en edel en godtlelijkis
wetkeu. En al is het ilan ook, ilat urr naam en mijn
naam nooit zó6 hoog geroemil, 266 diep vereerclof.z6ó

op volletligheiil beantrooril worilen. En rlan? Mijne
fleereu! zoo iemantl, ilan ben ik er van overtuigd,dat,
wie Pareau van de meest belangrijke zijile wil tloen
kennen, hem moef bescbouwen
en schetsen
als man
der wetenschap, en wel op het stanilpunt,dat

hoog aangescbreven
worde oniler de lichten der wetensèhap als de zijne: het levensbeekl
van een gestorvene
ontleent zijne schoonstetrekken aan de getuigenisiler
genen, ilie hern van nabij kenilenr Hrj was een voortreffelijk mensch,
Mijne vrienilen! als uit ilen monil hem, over wien ik
tot u sprak, en uit zijn eclelengeest, spreekttot ons,
en blijft tot ons spreken,tlit woorcl: Yan deu studententijil af , het geheeleleven iloor, met inspanuingvan
krachten,te werken,te denken,te leeren,dàt is leven;
en wie dat levcn door liefde wijdt aan rle wetenschap,
aan de kunst, aan de menschheid,ilie sterftniet, maar
blijft leven, hier en eeuwig!

hij in tle geschieilenisder goilgeleertlheiden van het
academischonderwijsin Neilerlanil heeft ingenomen.
D66r ligt het zwaartepunten het gewigt van zijn leven
en werken;en met moeiteweêrhieldik mij, het wezen,
het karakter, de strekkingen de waardevan de nieuwe
rigting te ontvouwen,ilie, in het treede gedeeltevan
cle eerste helft dezerceuw, op gotlgeleerd
en goilsilienstig gebietl
, van hem wel niet alleen, maar toch van
hem vooral

is uitgegaan,en waariloorde Groninger
School, op haren tijd, de hefboomen beweegkracht
is
geworclenvan de ontwikkelingen den vooruitgang,die

Ik moet einiligen. Van Pareauheb ik gesprokenals
stuilent, als vrienil, als evangelieclienaar,
als theoloog,
als christen, als nrensch,om aan den ilrang van mijn

onzen tijil kenmerkenen, naar ik meen,gunstigonilerscheiden.
Maar, moestik dan ook veel latenliggen,
ilit stelt mij gerust, dat ik niet tle eenigeben, die zich
getliongengevoelt, om van Pareau te sprekenen zijn
verilienstebloot te leggen. Den ouder ambtgenooten

hart te voldoen,maar slechtsmet wenkenen vlugtige
trekken; zelfs moest ik van hem als echtgenooten

niet minder diep vereerdervan hem zal vertlervoortzetten, wat een jongerereedgvoor eenigedagenaanving.

vaderzwijgen,door den tijd beperkt.
Pareau in zijn leven en werken,wat rijke stof! Heb
ik naar eischvan hem gesproken
P Die vraagrnoetniet
mebhet oog op waarheidalleen, maar ook met heí oog

7'óó wordt hem, als om strijd, welverdiende
hulile gdbragt. En al ware het ook, dat niemanilhet leven en
werkenvan Pareauuitvoerigging beschrijven;gij, zijne
leerlingeuvooral, zult van hem blijvenspreken,als van
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ilen leermeester,die onuitwischbaarwist te schrijven in
de harten, gelijk niemanil beter dan hij, en die eerst
ilàn het iloel

zijner iusíilutie bercikt aclrtte, sanneer

hij eerst in den geest zijner kweehelingenden onleschbren tlorst naar kennis, waarheid en geregtigheid ver.
wekt en hen geleid hail tot Christus, err dan, in vereeniging met ilezen, hen gebragt had tot ile eeuwige
brou van licht en leven, ilie uit God en tot Goil door
het hart der menschheid heenstroomt,en hen geleercl
had, zelve en zelfstandig uit die bron te putten.
Zóó blijven wij aan hem tleuken, als een licht van
zijnen tijd, als een sieraad onzer hoogeschool,als een
eere en roem der ucenschheid,als een trouwen vriend,
als een vaardigen leidsman op den weg der waarheid,
als een man van een helderen, diepen, vasten en on.
bekronrpengeest. Zóó blijven allen aan hem denkenen
hem ilanken, die hem kenden. Maar wij, die hem
hebben genoten in

zijn volle kracht, wij bovenal
blijven G o il danken, die ons Pareau gaf.

