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Daarorc i.oud ilc ni,;i verzeketd, dat deze ótraden zullen

gelezen worilen, niet alleen met den wecnoed iler rJanftàare

herinnering , maar ook met heí geealuerrte,fend gcnoí, dat

aan ile àeaefrouwi,ng oan eert. grooíacft. en erJel' l'eaentbeeld

ocrbond'en is.

I I IJNE EEDBAN, STUDENTEIi  IN DE OO DOE LEEBD'

rnro !

GIJ ALLEN, DrE DEN ONTSLÀPENE l [UT oNS VEn'

nsnr !

ZEEB GEWENSCIITE TOEHOONOTNS!

Na al 't geen ileze laatste tlagen oniler ons is voorge-

vallen, zou ik velen uwer teleurstellen eu mijn eigen gevoel

gewelil aaniloen, zoo ik thans op tle gevone wijze nijne

lessen weêr ging hervatten en niet vooraf tot u sprak

over hetgeen ons hart vervult en onze gedachten.gaantlo

houtlt. Ik moet tot u spreken over' het verlies, tlat

wij hebben geleilen; tot u spreken over tlen man, viens

leven en'werken vooral aan u, zijne leerlingen, gewijtl

was, triens ilooil gij betreurt, wiens beelil uw leven lang

nooit uit uwe ziel zal worilen uitgewischt, en wien gij

zult blijven liefhebben en vereeren als uw leermeester,

als uw vrientl , als een iler voortrefrelijkste menschen,

tlie gij kent of ooit zult leeren kennen. Tot u spreken

moet ik vau ltem, wien wij gister t) de laatste eer be'

vezer-, en van wien ik uooit zal ophouden te spreken,

niet omtlat mijn ambt mij tlaartoe verpligt, maar omclat
-l-Ivo.n.dug, 

3l october.

w. l[.

Groni,ngen, Noaenóer. 1866,



mijn hart er mij toe ilringt. Van hem moet ik u ver.
halen, met wien ik ueer ilan het vierile van eene eeuw

als ambtgenoot aan ileze hoogeschool werkzaam was;
uit zijn leven, uit ilen schat van zijn leven moet ik u
mededeelen, dat ik meer clan veertig jaren, als vriend,
of zeer van nabij, of ook van verre, heb gadeslagen,

en waarin ik geileelil heb niet alleen bij den glans van

voorspoetl en zoolang het zijn helder licht verspreiilde,

maar ook oniler tegenspoeil en toen ilie zon, helaas I al
te vroeg, hoewel dan ook met liefelijk avonilrooil , ter

kimme ging neigen, totdat haar laatste straal verdween t).

En niet alleen omdat mijn hart rnij daartoe dringt en

grj het verwacht; maar hij zelf heeft aanspraak op ilie

hulde, en gij hebi er regt op, mijne vrienden ! ilat wij'

uiets terughouilen van hetgeen dienen kan, om u den

man in zijne volle waarile te doen schatten, dien gij

zelve oniler uwe leermeesters hoog, zeer hoog hebt ge-
stelil.

Zoo ik ooit op uwe belangptelling mogt rekenen, ilan
zal het nu zijn, daar ik u ga verhalen uit het leven
van hem, wieus dood ons verrast heefí en wiens heen-
gaan ons met weemoeil vervult. Dn verrijst er, uif het-
geen ik u meileileel, een schoon en etlel beeld. voor uwen
geest, schooner en etleler, ilan velen uwer ooit zelve in
hern meenen aanschouwd te hebben , - mijne Heeren t

t) Pareau overleed in tlen ayond vau Vrijdag, 26 October.
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ik ben mij ten rolle bewust, ilat er geeu heiliger pligt

is voor iemautl , die over Pareau gaat sprelen, tlan in

alles, wat hij zegt, aan ale waarheitl getrouw te blij'

ven i en aan dien pligt hoop ik te voldoen.

Lours crnr,acn PÀBEÀu weril in het jaar 1800 geborerr

te Deventer.

Van zijn aanleg en eerste opleiding spreek ik nu niet'

Met welke uitstekencle vermogens hij vau naíure begaafd

was, zal van zelf blijken.

In 1823 vonil ik hem als stuclent in tle goilgeleerd'

heiil te Utrecht, waar zijn vacler toen als hoogleeraar

in tle oostersche letterkuntle werkzaam was, natlat hij

rliezelfile betrekking eenigeu tijit te llarderwijk hail be'

kleeil.

Het was een bloeijentl tijilperk tler utrechtsche hooge'

school, toeu Pareau onder hare kweekelingen weril inge'

schrevelt sn eerst na tien jaren haar' verliet t)' In de

letterkundige Taculteit was van Heusile, als deinterptee

laamanissi,nt$ cler klassieke outlheiil en van Plato bovenal ,

tot volle kracht gekomeu. Nevens hem verspreiikle

Schróder ziju helder wijsgeerig lichi, tlat uiet alleen het

hoofd , maar ook het hart van zijne tliscipelen bestraalile'

En in ile theologie stonil Heringa vooraan, ilie even

t1 Van 1810 -1826.
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scherpzinnig uitlegger rles bijbels, als liberaal bijbelsch

theoloog en menschkuntlig opleitler was tot het werk tler

evangeliebeiliening. Het was rlat tijdperk, waarasn onze

leekedichter denkt,  als hi j ,  in zi jn ,rBeurt  om beurt" ,
spreekt van het licht, dat iláár voor jareu her scheen,

maar door een heldere ster in het noorden wercl vervangen.

En ïn ilat tijilperk stond Pareau onrler tle stuilenten

meile aan de spits van literatoren en theologep beide.

Nooit heb ik een stuilent bntrroet, ilie van zijne stuilie

meer ernst maakte, dan hij; msar alan ook nooit iemand,

ilie meer ilan hij, door zijne medestudenten zoowel als

door zijne professoren, geacht en hoog gewaardeertl, ik

msg wel zegge\, gerespecteercl weril. En die hoog-

achting wist hij gaanile te houilen. En hoe langer hij

bleef voortstudeereu, - tien jaren was hij stutlent, -
iles te hooger klom ile verwachting, die hij van zich

gaantle maakte, en die wrj, jongere studenten, wanneer

hij zich in onzen vetenschappelijken kring neêrzette,

niet beter wisten rit te drukker, dan \em bij voorraad

ilen hooggeleerilen titel te verleenen en hem ,,onzen
professor" te noemen.

Àls student werrt hij tweemaal bekroontl, eens te

Groningen met een accesci,t, in het tweecle jaar zijner
studie, eens te Utrecht met goutl, telkens door de let-
terkuntlige Faculteit r). Daarna verdedigde hij een specimen

!) De Groningeche vraag liep over de oolkcverhuizingen tler lleóreën,
ile Utrechtscbe over londel, oergelehen neí de griekvhc írcurqnldichtus.
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over een arabisch ilichtstuk van Tograi, onder voorzit-

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

wrochte ilissertatie over I Cor. XIII 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 hoogeschool hem,

op ilenzelfdeu 
.dag, het diploma vau iloctor iu de let-

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

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

dezelfde bleef, en ook oniler het ruischen iler volle feesh

bokalen, ilie als uit oosterschen overvloed werdlen gevuld,

zich geen oogenblik vergat. Dat zijn ilagen, die men
nooit vergeet, hoe ouil men wordt; dagen, waarop het
ouderhart, en het kinilerhart tevens, van de teederste en
heiligste aandoeningen klopt.

Kort ilaarna werd Pareau candidaat tot tle H. D., en
spoedig daarop tot herder en leeraar beroepen in de ge-
meente te Neerlangbroek, waar hij een van zijne vroegere

academie"vrienden, van Doesburgh, opvolgde.

't Was een stormachtige Januarij-dag van het jaar lgp7,
toen wij 's morgens vroeg, met cle famille Pareau, uit Utrecht
reclen en kort voor kerktijcl aan ile pastorie aankwamen.
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Maar in weerwil van storm en regenvlagen, was de kerk,

zoowel bij de bevestiging, als cles miildags, bij de in'

trede, meer clan vol. 't Ïfas den jeugdigen leeraar aan

te zien, toen hij claar neder L,nielde en bad, meer nog,

toen hij des namiddags zelf den kansel beklom, en daar

stond en sprak, 't was hem aan te zien, tlat hij ltet ge'

wigt i ler taak, die hij aanvaardde, diep, zeer i l iep ge'

voelile en door de plegtigheid geheel en aI was aange'

grepen. Hij sprak uit het hoofd, niet voor i le vuist;

rlat zou hij zich geschaamd hebben; mernoriler diceàaí;

maar bli jkbaar met groote inspanning; niet zoozeer om

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 heerschappÏ te voeren oïer haar geloof,

maar om mede te werken aan hare bl i j  c lsch ap r) .

Dr lag karakter in de keuze van dien tekst, en strek-

king, om eene rnincler juiste voorstell ing, die l igt t loor

tle persoonli jkheid van clen nieuwen leeraar kon 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 - hoe zal ik het

noemen? -  a ls van een magthebbent le,  d ie komt met

1 O. tekst was 2 Kor, lz 24b: lhj zin medeaetken uwet btíjd'
uhap,

I I

gezag. Uit alles sprak toen reecls bij hem, en later

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

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 verhoutling tusschett leeraar en gemeente; en , alsof

hij zelf dat gevoelde eu het van i len aanvar)g af wilde

voorkomen, ontkende hij niet opzetteli jk, dat hij over

het geloof der gemeente heerschappij zou rvillen voeren 
'

- dit sprak itnmers van zelf ! - srnxl hij sprak 't ern'

stig, naclrukkehjk en overtuigenrl uit: Om aan urve bli jd'

schap meê te werken, kom ik als evangeliedienaar tot u.

En zooals hij begonuen was, zoo ging hij voort : evetr

enrstig, even naanrvgezet in al zijn werk, even trouw

in zijne roeping, even naclrukkeli jk in al ziju doen en

laten : zijn leven in ile gemeente gaf ilen indruk als ilat

van een hei l ige.

Meeut niet, mijne vrienilen! dat ik te veel zeg, aloor

ingenomenheid vervoerd. Ik weet geen woortl, waarmeê

ik nader bij tle werkelijkheid blXf. Illeer clan eeus be-

zocht ik hem, en alti jd ontving ik denzelfden indruk,

ook dan, lranneer hij oniler het zware gewigt van zijn

ambt somwijlen diep gebukt ging. En als ik voor hem

preekte, dan droeg zijne kri i iek hetzelft le kenmerk: waar,

diep, hoog ernstig , toudl en open , op den mau af , maar

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

wie men altijd leert.

Het was die ti jd in mijn stuilenteleven, - i l  nesm

hem den gelukkigen t, jd, - waarin cle tu'i j fel orntrent

kerkeli jkc lecrstukken in mij ontwaakte, en de vraag:

wat is waarheicl? zich meester maakte van mijn geest.

Yooral het leerstuk der voldoening of der verzoening

van Gotl hield mij bezig en drukte mij. ,,l\[erk op",

sprak hij met nailruk, ,,merk op, wat Paulus zegt.

Er staat niet : ,,Goil verzoenile zich in Christus rnet de

wereli l" l maar i l i t staat er: ,rGod verzoende in Christus

de werelcl met zich zelven" r). nn er ging l icht voor

mrj op; l icht, rlat u reecls lang en hekler bestraalt;

maar alat toen eerst bij ons, - €r zijn bijna veertig jaren

verloopen, - i lat toen eerst bij ons da schemering be-

gon te verdrijven.

Van zijn vertler verblijf te Neerlangbroek zal ik niet

spreken; ook niet van zijn gelukkig hurveli jk, dáár ge-

sloteu met de gade, die thans zijn dood met haar beide

kinderen berveent. Een beroep naar Bommel , een naar

Alkmaar, eu een derde naar Schiedam , \yees hij kort na

elkancler van i le hand. Vreemil genoeg in het oog van

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

,rIk zoek niei het uri jue, maar u en het uwe."

t)  2 Kor.  51 19,

L3

Het beroep naar Voorburg nam hij aan. Heb was in

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

weest, en in I83l cloor deu koning tot hoogleeraar

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

school te Groningen, - f,ssa werilen de schoone ver-

wachtingen, die leernreesters en vrienilen van hem had-

den opgevat, vervuld. Zijn grijze vailer heeft dien dag

nog beleefd, en zijne bli jdschap kende geene grenzen.

En toen zijne gatle, die zich te Voorburg zoo legt ge-

lukkig rnet hem gevoelile, e\ zag, hoe hij daar als op

cle handen werd gedragen, hem vroeg: ,rKunt gij dan

niet bedanken?" was zijn antwoorcl: ,r lk mag niet; ik

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

haar, met Gods hulp, te vervullen." Zelfkennis leii l t

tot regtu:atige zelfwaardeering en billijk zelfvertrou\Íen,

en zelfyertrouwen gaat bij edele groote geesten rnet oot-

moeil, neilerigheid en bescheidenheid gepaard.

In de maand. October, nu vijfeuilertig jaar gelerlen,

begon Pareau hier zijn werk als hoogleeraar, met eene

oratie ten betooge, dat de academische opleiding van

godgeleerclen uiet mincler moet strekken om hun hart

te vormen, dlan oru hun geest en aanleg te ontwikke-

len t). Gij merkt het op: dit was i lus van dlen beginne

af hetzelfde beginsel , dat hij later, met é6n zijner ambt-

r) De animo non tninus Tleologorum, quam ingenio, academicainsti-
íutionc, informando.

1)
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genooten in ile htcgclopaedín ílzeologd chrhlíani 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 geest van Chri$us te

vervullen, en claaraan bovenal tle ontwikkeling en ver'

helilering van hunnen geest ilienstbaar te maken, ilat

was het, waarcloor hij zijn acailemisch ontlerwijs in waar'

heitl tot insti,twl'i,e verhief.

Te Groningen vonil hij in ile theologische Faculteit

twee jeugilige ambtgenooten, Yan Oortlt en Hofstetle tle

Groot, tlie pas twee en een halfjaar vroeger ile plaatsen

van Tinga en Clarisse hailtlen ingenomen. Met dezen

sloot hij terstonil innige vrienilschap; en van ilen eertten

oogenblik af aan ontstonil oncler ileze ilrie ambtgenooten

eene zamenwerking in éénen geest, tot één iloel, en wel

naar ééne en tlezelfile insti,tuíieae methoile, zooals aan geen

anilere hoogeschool daarvan ooit of immer een tlergelijk

voorbeelil was gegeven.

Die vereeniging wertl de gronilslag en ile kern tler later

zoogenaamtle Groninger SchooI.  Pareau was er ale

zie! van. Zij vormde het theologisch gezelschap: Gods

Woord 'àa de Vaarhei'd; en het tijilschriltz lllaarlaeid i'n

LitÍdt, ilat in 1837 van ilat gezelschap begon uit te

gaan, en nu bijna ilertig jaren, als orgaan van tlat ge-

zelschap, bestaat, wertl geopenil met eene verhanileling

van hem, die voor cle nailenkenileu uog meer te gevoe'

len en te verwachten gaf, welk eene reformatie in gotl'
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geleerilheiil en kerk van Groningen stontl uit te gaan,

ilan ze rlit toen reetls kon bloot leggen.

Maar ilat niet slleen. Eene serie van acailemische hanil-

boeken was mede de vrucht van tlie geestes eenheiil en

zamenwerking, iliehier bleef bestaan, ook toen Yan Oordt

naar Leitlen was vertrotken en ik zijue plaats hatl in-

genomen. Met zijn oudsten ambtgenoot bewerkte Pareau

toen eene Encgclopaedi,a, niet van d,e godgeleerdrtei'd , mazr

van ilen godgeleerde, t) en voorts eene Iheologi,a cftrfu-

tiana' of Comp;endiurn dogmaíi,ces et agtologel,àcet Chrictàa-

naer2) waarin alles van Christus uitgaat en iloor hem

leiilt tot Gorl en tot het waarachtige leven, als beitle

in hem geopenbaard en àlleen in vereeniging met hem

te verkrijgen. Iu tlienzelfclen geest bewerkte hij zrjn

hanilboek over de Christelijke Zetlekunde', al wetlerom

als eene i,nstiíutie;0) en einilelijk gaf hij zijn hantlboek

over tle Uitlegkuntle rles Bijbels. a) Gij kent rlie wer-

keu; en wie ze kent, waardeett ze, zoowel om tle iliepe

navorsching en wetenschapr om de veelomvattencle kennis,

om rle helilerheiil van blik en voorstelling, die er in

gevouden wordt, als om den warmen reinen geest des

levens, tlie er in ademt, ook bij het strenge onderzoek.

Toen ik in 1840 hier kwam, vonil ik in Pareau ilen

I O. eente uitgave vergcheen in 1840.
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,
tlenzelfden vasten handilruk; en spoeclig sloot zich als
yan zelf de kleine kring der ilrie ambtgenooten weêr
naauw en steetls uaauwer aaneen; want toen ik ilrie
jaren later, het jaar, waarin van ,s Gravenhago uit, de
kruistogt gepreilikt wertl tegen de Groninger School met
haar vertlerfelijke ketterij, mij openlijk voor haar ver-
klaarde en hare verdediging metle op mij nam, toen
verclween ook ile laatste zrÍeem van hetgeen sommigen
nog meenilen, tlaf rnij , in beschouwing van het wezen
rles Cbristendoms en in opvatting van de heilsleer iles
evaugelies, van mijne beiile ambtgenooten, ?,oo niet
scheirkle, dan toch onderscheitlde t).

Pareau was toen in volle kracht; en in die volle
kracht heb ik hem gezien r gadegeslagen, genoten. Ja
ook genoten: in elkantlers huiselijken kring, bij lief en
leetl, als wij juichten en ilankten of weentlen; in ile
Faculteit, bij ieiler weteuschappelijk gesprek, - en wij
kwamen geregeld wekelijks bijeen, - vooral ook wanneer
moeilijke zaken moesten worden beslist; in ile acaile.
mische goilsilienstoefeningen, wanneer hij in zijne beurt
optratl en dan van Christus en iliens evangelie getuigde,

t; Van het verschil van gevoelen, ilat zich eeilert een paar jaren
ook tueschen Pareau en mij openbaarile, sprak ik in deze rede met op-
zet niet, omdat onze vrienilschappelijke verhouiling, zoo min van zijne
ala van mijne zijile, daaronder op tlen tluur geleden heeft. Zoo oniler.
voni l  ik ,  i lat  het  ook bi j  hem waarheid waer i le l ief t le vergaat
Dimmetnreer.
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met tle waariligheiil, tlie bem eigen vas, en met zijn

eigenaariligen nadruk van volle verzekertlheiil; in het

theologisch gezelschap, vanneer hij zelf tlaar las, of

het werk van anileren critiseerile , of exegetiseerile, en

allen aan zijn helderen geest, aan zijne wetenschap, aan

zijn gezond ooraleel, aan zijn frisschen en Lloeken toon,

aan zijne vaste overtuiging, aan zijne waarheid en be.

zailigtlheitl zich verkwikten eu zijn etlel gelaat met wel-

gevallen, of wel met eerbied, beschouwileu.

lk spreek nu van Pareau in de volle kracht, in tlen

vollen bloei, in den vollen glans van zijn leven I van

hem, zoo als de meesten uwer hem niet hebben ge-

kend: toen onze beste stuilenten geen enkele van

zijne lessen verzuimtlen en zij, evenals de gemeente,.

wanneer hij preekte, aan zijne lippen hingen; toen

La Clé, Thodeu van Velzen, Lorgion , van Staveren,

Meijboom, en nog meer anderen, pas hunne dissertaties

onder hem haililen geschreven, en Boeles, I!Íodderman,

Diemont, Poelman, Thysson, en ïog anderen ilit op

hunne beurt 'later gingen cloen I van den tijd , toen

hij een collegie hiekl voor niet-theologen, op hun eigen

verzoek, dat ijverig werd bezocht; toen ile Martini-kerk,

als hij optrail, in één woord, gevulcl was, en ook in de
stutlentenbanken geen plaats meer was te vinden; toen
hij eene catechisatie met lidmaten hield, kloeke, intel-
ligente mannen uit de kern tler gemeente, die zijn mil-
ilen, onbekrompen geest volop inatlemilen en in ruimeren
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kring verspreitlden; toen hij meer tlan één bundel preeken
uitgaf , ilie blijventle getuigen zijn van tlo kracht, naar-
meê hij Christus en zijn evangelie aan tle gemeente ver-

koniligde, en het tijilschrift lÍaarieidin Liefde tle beste
stukken in de proilueten van zijten geest ontving. Van

tlien tijil rpreek ik, toen .hij eent van zijne vijfentwintig-
jarige evangeliebeiliening, en later van zijn vijfeníwintig-
jarig professoraat, eenvoudig en ilankbaar feestvierde,

en ambtgenooten, en leerlingen, en vrienden, en leilen

iler gemeente om strijd betoontlen en,betuigden, hoe hoog

zij hem waartleerilen en hoe lief zij hem hatlden; toen

hij tweemaal als Rector Magnificus dezer hoogeschool

oreerd.e, eerst, in I848, over ilen invloed van het

Christenilom op tle wetenschap r) en, vijftien jaren later,

over het voorgevoel der ouile wijsgeeren van ile volmaakt-

heiil, ilie tloor het Christenrlom werkelijkheiil worclb 2) ; -
tlat breeile en rijke iijilperk van meer tlan vijfeutwintig
jaren, in tlen loop waarvan ile koning hem het ricltler.

kruis op tle bont Ét hechten, welks eenvoudige maar

veel beteekenenile leuze: oiríw nobili,lat, zoo ooit in

iemanil, tlan in hem waarheid, volle waarheiil werd be.

vonilen.

Sn nog heb ik van zijn werkzaam leven op verre na

niet alles aangeroeril. '!T'ant, hoewel Pareau zich Ín prac-

t1 De religionit Chríttianae oi in docífinat ditciplinaque humanat.
t) Da pnfcctionis Ckristianae in anliqua philosophic praeundoniàut

cl deiderin,
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tische zaken miniler op zijne plaats gevoelile , rlan op ile

studeerkamer en in de tlingen en in den kring iler we-

tenschap, toch onítrok hij zich tlaaraan niet, wanneer

zijn ambt hem rlaartoe riep of waar hij meende zijne

plaats op eene waartlige wijze te kunnnen vervullen. Àls

rector, als secretaris en ook.als liil va.n den acatlemi-

schen Senaat heeft hij tot cle waariligheitl tler hooge-

school niet weinig bijgeihagen. Als secretaris iler afileeling

van het Nerlerlanilsch Bijbelgenootschap hier ter steile,

bragt hij iecler jaar een rapport uit, rlat telkens weer op

nieuw boeide en beziekle. In tlen kerkeraail en in het

Classikaal Bestuur wertl de invloed van zijn welwikkenil

en bezailigtl oorileel en van zijn kalrren geest diep.gevoelal.

Als merlearbeiiler Ban de nieuwe bijbelvertaling, iloor

ile Synoile ontworpen, leverile hij wel niet alles, wat hij

zich voorgenomen had, maar wat hij levercle w&s, naar

het oorileel van tleskuniligen, voortreffelijk. En als liil van

ile Àlgemeene Synotle iler Nederlanilsche Hervormile Kerk

en van hare Algemeene Commissie, waartoe hij zich, op zijne

beurt, gaarne liet afvaardigen, maakte hij dooraclviezen,

rapporten en omgang ilen indruk, die mij eens aloor een

der voortreffelijkste neileleilen alilus wertl teruggegeven:

Pareau is een juweel van een mensch t

Ja waarlijk, een juweel I 'Wat ik gister zeitle bij zijn
graf , moet ik hetlen herhalen. '\{aarheid, opregtheirl,

eerlijkheirl, onbekrompenheirl, bezailigrlheiil, vastheitl en
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trouw waren cle groniltrekken van zijn karakter. Goedo

smaak, strenge zeclen en reinheicl van wanilel kenmerkten

geheel zijn leven. Voeg ilaarbij een helder hooftl, een

diep wijsgeerigen zin en blik, een fi jn en diep gevoel,

een \varm hart, een vasten wil. Die edele, rnanneli jke

geest woonde in een krachtvol l igchaarn, en l igcltaam en

geest beicle werden door den gecst van Christus gehei-

l igil. Een van uwe leermeesters, t l ie vrjfendertig jaar zijn

ambtgenoot en trouu'e vriend was en aarl zi jrr stcrfbed

stontl , heeft van hem gezegd: ,rl leil ig was dat sterven,

gelijk zrjn leven een heilig leven was." Iin gij zelve

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

s'as, zoo er toch van heil igheii l bij een mensclt sprake

kan zijn. Wel hebt gij hem in zijn vollen bloeiti jd niet

gekend. IIelaas, voorilat II i j  nog oucl gewordett was,

is hij begonnen minder te wordeu, en dat tvc,l na ecn

ti jdperk van buitengelone opgewektheid, die zelfs tot

overspanning neigde en van opgewondenheid naauwelijks

vrij blecf. Toen vooral gevoelde hij zich krachíig, hel-

der, vaardig, moeil ig, zooals nooit te voren. ,,Ik katt

tegenwoordig wat ik wil ," hoorrle ik hcm iu dien ti j t l

zeggerr. l\{aar, nu zeven jaar geleden, werd rlat andcrs,

en plotseling u'as Pareau als ware hij zich zelf niet meer.

Nog vervult het mij nret, secmoed, als ik hem mij voor-

stel, zooals hij daar magteloos cn sti l uederzat, of ook,

toen hij zich langzaam herstelde, eu wij hern opu'ekten

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

2l

moedigen toon : ,Ik kan niet, mrjn hoofcl laat het

niet toe". Wat er dan in ons binnenste omging, mljn

rraarile de Groot! laat zich alleen gevoelen, niet be'

schrijven. \4-el heeft hij zich heLsielil, althans in die

mate, clat hij zijn ambtswerk weêr heeft opgevat en tot

voor veertien dagen is voortgegaan met uií ziju opgelegdeu

schat van kennis en wetenschap meê te deelen, wat men

van liem kon verwachten ; maar wat hij vroeger was,

dat is hij rrooit weêr gervortlen.

En toch hebben zijne leerlingen, ilaarvan ben ik zeker, -

en iu die velzekering ben ik ten volle bevestigtl geworilen

cloor hetgeen één uwer gisteren heeft gesproken, en zoo

wèl en zoo waaril ig heeft gesproken, aan zijn graf , -

toch hcbt gij gerroeg uit zi jnen moncl gehoord, genoeg op

zijn gelaat aanschouwtl , genoeg vau zijuen wanilelgezien

en van zijn l ichi en l iefde gettoten, om zijn beeld, zijn

eclel beeltl onuitwischbaar in un'en geest te bewaren.

In zijn de losse treliken, waarmeê ik dat beelcl schetste,

u tlaartoe mecle behulpzaam, i lau heb ik mijn doel be-

reikt. Met u, zijne leerlingen en vrienden , veree-

nigil , heb ik eene hulde wil len brengen aau cle nage'

dachtenis van den onvergetelijke. I\'Iaar ile hulde,

die wij hem zelven brengen, is d'eze , dat wij zijne

voetstappen drLrkken op den weg van degeli jke stutl ie,

van diep nadenkctt, van ernstige levensbeschouwittg,

van getrouwe pligisbetLachting, van leven ett streven iu

tlen heil igen geest, steeds nader iot de waarheii l. De

\-,4-, -
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naam v8n Pareau blijft allen , ilie hem kenilen, tot.al
vat waar, en goeil, en schoon, en edel en godtlelijk is
wetkeu. En al is het ilan ook, ilat urr naam en mijn
naam nooit zó6 hoog geroemil, 266 diep vereercl of. z6ó
hoog aangescbreven worde oniler de lichten der weten-
sèhap als de zijne: het levensbeekl van een gestorvene
ontleent zijne schoonste trekken aan de getuigenis iler
genen, ilie hern van nabij kenilenr Hrj was een voor-
treffelijk mensch,

Mijne vrienilen ! als uit ilen monil hem, over wien ik
tot u sprak, en uit zijn eclelen geest, spreekt tot ons,
en blijft tot ons spreken, tlit woorcl : Yan deu studen-
tentijil af , het geheele leven iloor, met inspanuing van
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 sterft niet, maar
blijft leven, hier en eeuwig !

Ik moet einiligen. Van Pareau heb ik gesproken als
stuilent, als vrienil, als evangelieclienaar, als theoloog,
als christen, als nrensch, om aan den ilrang van mijn
hart te voldoen, maar slechts met wenken en vlugtige
trekken; zelfs moest ik van hem als echtgenoot en
vader zwijgen, door den tijd beperkt.

Pareau in zijn leven en werken, wat rijke stof ! Heb
ik naar eisch van hem gesproken P Die vraag rnoet niet
meb het oog op waarheid alleen, maar ook met heí oog
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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 stani lpunt,  dat
hij in tle geschieilenis der goilgeleertlheid en van het
academisch onderwijs in Neilerlanil heeft ingenomen.
D66r ligt het zwaartepunt en het gewigt van zijn leven
en werken; en met moeite weêrhield ik mij, het wezen,
het karakter, de strekking en de waarde van de nieuwe
rigting te ontvouwen, ilie, in het treede gedeelte van
cle eerste helft dezer ceuw, op gotlgeleerd en goilsilien-
stig gebietl , van hem wel niet alleen, maar toch van
hem vooral is uitgegaan, en waariloor de Groninger
School, op haren tijd, de hefboom en beweegkracht is
geworclen van de ontwikkeling en den vooruitgang, die
onzen tij i l kenmerken en, naar ik meen, gunstig on-
ilerscheiden. Maar, moest ik dan ook veel laten liggen ,
ilit stelt mij gerust, dat ik niet tle eenige ben, die zich
getliongen gevoelt, om van Pareau te spreken en zijn
verilienste bloot te leggen. Den ouder ambtgenoot en
niet minder diep vereerder van hem zal vertler voort-
zetten, wat een jongere reedg voor eenige dagen aanving.
7'óó wordt hem, als om strijd, welverdiende hulile gd-
bragt. En al ware het ook, dat niemanil het leven en
werken van Pareau uitvoerig ging beschrijven; gij, zijne
leerlingeu vooral, zult van hem blijven spreken, als van
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ilen leermeester, die onuitwischbaar wist te schrijven in

de harten, geli jk niemanil beter dan hij, en die eerst

ilàn het iloel zijner iusíilutie bercikt aclrtte, sanneer

hij eerst in den geest zijner kweehelingen den onlesch-

bren tlorst naar kennis, waarheid en geregtigheid ver.

wekt en hen geleid hail tot Christus, err dan, in ver-

eeniging 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.

bekronrpen geest. Zóó bli jven allen aan hem denken en

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.


