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VCl'hoogd door de daarop gevolgde Opcntlijke Zitting del' Derdc Klasse
e11 de indrukwekkende voordragt van den beroemden I-lERINGA ••••
Maar -, welle een naam heb ik daar uitgesproken! \iVat c1roevige
gewaal'wordingen bij U allen opgewekt! HERINGA! ••• Nag is het ons,
als zagen wij hem daar, den met jeugdig Vllur bezielden Grijsaard,
die door zijne levendige voordragt alIer oor aan zijne lippen boeide •••
Hij is uiet meer! Hij is aan deze Instelling, aan het Vaderland, aan
de Kerk, aan de geleerde werelc! ontrukt! Gij verwacht nict van mij,
dat it;: zijne verdienstcn ophalen, of hem als Mensch en Gelcerde vOOr'
1I schetsen zal.
Anderen hebben dit voor mij gedaan, betel' en waardiger, dan mijne geringe krachten en de enge grenzen dezer toespraak
gccloogen. Vee! zou ik anders, ook nit eigene ondervinding, kunnen
sprcken van zijnc eenvoudige cn toch zoo grondigc gelecl'dbeid; veel
van zijnen 'kloeken gecst, mij in eene algemeen bekende omstandigheid
treffcnd gebleken, waarvan de geschiedcnis der Vaclerlandsche K.erk ik ben er zeker van ~ te zljncr cere zal gewagen, Maar ik moet dit
alles thans voorbijgaan, om slcchts kortclijk te v~rmeldcn ~ wat het
instimut aan zijne ijvedge werkzaamhcid te danken heeft. Zijne Dis~
rer bcstrijding van het gevoelen van den grooten VALCKENA ER •
dar de Nederlandsche Ovcl'zetters sommige critische gissingen ill h unne
vertalil1g hebben opgenomen, versiert het VIde Deel del' Latijnsche
VCl'handelingen, door de Derde Klasse uitgegevel1. Al de plaatsen,
door VALCKENAER en anderen ter staving van dit gevoelen bijgebragt,
worden daarin met de meeste naauwkeurigJ1eid getoetst? en tevens op
inncrlijke gronden. uit denlecft.ijd en den geest dier Overzetters ont~
Ierne!, de ol1waarschijnlijkheid dier meening aangetoond. Vroeger had
hij aan dezelfde Klasse een Grieksch Handschrift uit de achtste,
llcgende of tiende eeuw, met unciaal~letters geschreven, benevens de
fragmenten van dertien bladen, die een voornaam deel der vier gvangelicn bevatten, met zijne opmerkingen medegedeeld. Ook zijne oor~
deelkundige bedenkingen op de nieuwe uitgave vall W&TSTlH:NS Pro!ego
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legomena in Novurn Testamentum, door den Hoogleeraar LOTZg .bc~
zorgd, die lilter in het Tijdschrift: Godgeleerde Bfjdragen zijn geplaatst, waren vooraf door hem aan het o Ol'deel dier Klasse onder··
worpen. Van zijne laatste werkzaamheid in hare jongste OpentlUke
Zittillg heb ik reeds gesproken. T~ dier gelegenheid als Redenaar
optredende, sprak hij ever de waarheidsliefde bfj den beoefe12Ctar tier
Wetenscliappen; en -- wien uwer trof bij bet hooren dier recle deze
opmerldng nie~ terstond? ol1wilIekeurig schetste hij daarin zijn
eigen beeld. WantwaarheidsIiefde, ik zeg het zonder schroom, ken~
merkte den edelen Man, al wist h~i ook ('t geen niet elk te bcurt valt)
naar de gulden les des Zaligmakers, aan de opregthcid del' duiven de
voor:dgtighcid del' slangen te paren. Dit laatste was vool' hem te
noodzakelijker, omdat, hoe vreemd het sch~ine, de eigenlijke grondtl'ck
van zijn kal'akter ,geestdrift was. Men vergunne l11ij clit woord, dat
weI zcldzaam moet gebezigd worden. omdat de zielsgesteldheid , die
er door wordt aangeduicl, uiterst zeldzaam is ,maar daarom niet uit
ons spraakgebruil{ moet worden gchanncn Ja, eene edele geestdrift
woondc in de borst van HE&INGA. die zijne ziel, door eene gedachtc,
claad of onderncming gerroffen, tel'stond in hellen gloed deed ont.,
vlammcn. lk meen, dat daarin de sleutel wordt gcvonden w'
klaring van velc, anders ligt bevreemdcnde en met clkancler
k
over een te brcngen, bij7,Onderheden zijns levens. Hij.zelf " . f
vrcemdeling in zijn eigen hart en meer dan iemand anden uar"
overtuigd, bcsefte nit dien hoofde de noodzake<)ijkheid, om
voor zijne lippen te zctten. 's Mans deftige en langzamt
,
die schijnbaar den laconicus verried, was de moeijelijk lJ8tlaalde zeIt'·
verwinning van den enthusiast. Nog stond hij in volle kracht van
Hgchaam en geest, schoon in de jarcn der grijsheid verkeerende? en
bij het gcnot rener eervolle rust. Onvermoeid werl{zaa~ tot den
laatsten avond van zijn leven, begaf hij zich in den nacht vo(5r den
~Sden Januarij tel' ruste; de morgen van dien dag bl'~k aan, doch VOOl'
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was reeds de eeuwige morgen aangelicht; en Utrechts Ge ..
meente, die haren geliefdcn Herder den volgenden dag in het heiligdom
des Heeren aan de tafel des Nieuwen Vel'bonds verwachtte, am haal'
de gewiJde tee ken en van brood en wiju uit te reiken, [donk de onver~
waehte maar in de ooren llij is fiiet meer - God flam hem wcg!
HEllINGA

Langen tijd, zelfs nog tot voor weinige dagen, had ik. mU gevlcid
met de hope, dat ik aan deze Vergadering geen ander verlies harer
IA~den zou hcbbcn aan te kondigen. Doeh zeer onlangs hebben Oil"
de openlijkc nieuwsbladen het afsterven bekend gemaakt van den Heel'
Mr. flNTON CHRISTIAAN WINAND STARING VAN DEN WILDENIIORC
seden 1835 Lid del' Tweede Klassc. HU ovcl'leed den IBclen dczer
maauel op den huizc 11/ildenborch bij Vordm in den ouderdom van
drie
verdiensten aIs Landhouwkundigc werden
Klasse crkend, die hem onder hare Kor.
verkoos. Dc Tweede Klasse, aan welke hij mcde als
Korrespondcllt in 18 I 8 ,vas toegevoegd, doch die voor vijf
aan
gave hare
verdiende ImIde bewees
van haal' Ildmaatschap, is aan hem eene
Yel'schuldigd van het onder haar berustend Handschrift del'
van JAcon VAN MAEHLANT met een ander, be~
l((;no onder den naam van het
,
den Heer
STARING in eigendom toebdlOorde,
Gedichten, DOg onlangs in
ecne nieuwc uitgave in het licht vcr~chenen hebben hem cell on vcr·
roem vcrworVCl1. Poctische aanleg
, vecl.:djdige bcschavlng en
vcr·
hicvcn STARING verreboven den drom van Dichter:; die aan den voet
van den Nederlandsehen
wrlemelt. Nlecstcr v:m de raal
verbaast en bekoort hij telkens door j uist heid, zinrijkheid, kUl1st en
kracht van uitdrukking, ook waar hij minder door zoetvloeijcndheid het
(lor weet te streclcn. n ij was de
cencI' l1ieuw~ dichtsoort
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en in zijne humoristische verzen vooral gehed oorspronkclijk, IHi
hceft zelfs, .- en dit is voorwaar iets vreemds in onzen tijd en bij
ODze Natie, Mijne Heeren! - hij heeft zelfs, zoo vcr ik weet
geene navolgcrs gebad; misschien weI, omdat men aan de mogeHjkheicl
eencr eenigzins welgeslaagde navolging wanh oopte. Zij, die het voor··
regt hadden hem in zijnen huisselijken kring gade te slaan, weten geen
wool'den te vinden, om zUn beschaafden en beminnelijken omgang tc
roemen, zijnc trouwe zorg voor zijl1e blinde Echtgenoote, zijne teedere
Hefde VQOl' z~jl1e wakkere zonen en bevallige dochters, zijne god·
vruchtige gelatenhdd bij het smal'telijk verJies van vel en zijner
1'en, in de vaag des levens weggerukt; de liefelijke geur van kunst en
smaak ~ guile gastvr~iheid en fljne bescloJaving, die hun allerwege tegen·
waassemde in dit Oud·hoJlandsch huisgezin; de uitgehreide we1dadig.
heid van den Landheer, die hem ten zegen voor den ol11trek maakte!
Het is bc1:mgrijk en verkwikkend, Mijnc [Jeeren I een groot man te
leeren kennen, die tcvens cen goed mensch is, en omtrent wien men
in twijfd Ihat
men den laatflen meer bcminnen dan den
bewont!erell moet!
CCl'st heelen ter mijner kennissc werd
De Vierdc Klassc 5
en
smartclijk
vcrlies in den hel'ocmclen
bragt, Iced ecn
staat niet ann mij > zijne uitflchndt
schilder (II J. V"Hl
>
doch,
naar de uitspraak van
vel'diensten tc
die
de
oude
Vlaamsche Schilderschool
, was lJlj de man
en de ol1schatbare gave bezat, om in de
doen herboren
edelcn
zin en vurigcn ijvel' voor de Kunst
cen
baan , hun door VAN EllEE aangeweZCI1, met
vonkeD, die hen op
rasse schreden deed v oortstreven.

Zoo even, op denzclfden oogenhlik, waarin ik mijne wonmg
Jict, om mij naal' deze Vcrgaderzaal te begevell, ontving ik, in
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