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LEVEN SBER rCH T 

VAN 

D lt
• ~J. H. HOL W E R D A. 

noOB 

W. H. VAN DE SANDE BAKHO YZEN. 

Toen mij het vereerend verzoek werd gedaan voor deze 
vergadering een levensbericht van Dr. J. H. HOLWERDA op 
te stellen, nam ik dit zonder aarzelen aau, omdat het mij 
iu de gelegenheid stelde iets mf:de te deelen omtrent een 
man dien ik in vele opzichten hoog heb geacht, en die, om· 
dat hij op het veld der wetenschap min of meer alleen stond, 
door velen niet recht gekend is geworden. Toen ik mij ech
ter aan den arbeid zette, gevoelde ik dat het niet· gemak
kelijk is een beeld te ontwerpen waarin de kenmerkende 
trekken goed uitkomen, en, terwijl men de verdiensten van 
éénen in het licht wil stellen, tevens volkomen billijk te 
zijn jegens anderen. In het volgende heb ik althans getracht 
dit te doen. 

J A!iI HE!ilDRIK HOLWERDA. werd 16 September 1805 te 
's Gravenhage geboren. L::ijn vader, SIPKE HOLWr;ltDA, be
hoorde tot den goeden burgerstand en was, hoewel zelf niet 
geletterd, een man die wetenschap op prijs stelde. Ik her· 
inner mij dat ik van zijne moeder dikwijls heh hooren spre
ken als eene achtenswaardige en zeer verstandige vrouw. Hij 
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had het geluk in zijne jeugd onderwijs te genieten van be
kwame mannen, van DERMOU'l' bij wien hij ter catechisatie 
ging, van den praeceptor aan de Latijnsche school, later 
hoogleemar, BosscHA en van den rector KAPPEJJNE VAN DE 
CoPPELLO. V ooml aan den laatste sloot hij zich aan en nog 
in lateren leeftijd herdacht hij hem vaak als een trouw 
leidsman en vriend. In 1823 student te Leiden geworden, 
werd hij weldra opgemerkt door de hoogleeraren BAD en 
HOF1UN PEERLKAlfP, en dat hij terecht door hen als een 
knap student werd gewaardeerd, bleek, toen hij als candidaat 
in de letteren eene prijsvraag beantwoordde, door de letter
kundige faculteit te Leideu uitgeschreven: Over de meenin
gen der grieksche sceptici omtrent het kenmerk van waar
heid. Dit antwoord toch werd der bekroning waardig gekeurd 
en verraadt inderdaad veel meer studie dan men van een 
student zou verwacht hebben, die drie jaren de academische 
lessen gevolgd had; wat wij in al zijne latere geschriften 
opmerken zien wij reeds in dezen eersteling: de behoefte om 
de bronnen zelve te raadplegen. 

De 's Gravenhaagsche rector had altijd gewenscht dat HOL
WERDA zich geheel aan de studie der klassieke letteren zou 
wijden, waarvoor hij bijzonderen aanleg toonde, en bood bern 
zelfs de betrekking van praeceptor aan zijne school aan, 
maar HOLWERD,\ voelde zich te zeer aangetrokken door de 
theologie om aan die uitnoodiging gehoor te geven. Met de 
meeste liefde v0lgde hij de lessen van HAMAKER over Oos
tersche talen en over kritiek van het Oude Testament; ove
rigens genoot hU van de theologische colleges weinig, want 
reeds spoedig na zijn candidaatsexamen in de letteren verliet 
hij de akademiestad. De ziekte zijns vaders riep hem naar 
den Haag terug, en daar bleef hij, toen deze overleed, ver
blijf houden, hoewel hij zich als student liet inschrijven. Hij 
promoveerde in de theologie met eene dissertatie over het 
gesprek van JEZUS met NICODEMUS en werd spoedig daaJ'na 
Qeroepen als predikant op 't Wond bij Delft; vandaar werd 
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hij beroepen te Assen en in 1837 werd hij predikant te 
Gorinchem, waar hij een aanvang maakte met het uitgeven 
van de geschriften, waarop ik straks de aandacht zal ves
tigen. Ook in die laatste stad genoot hij veler achting. Hij 
was er lid der schoolcommissie, curator der Latijnsche school 
en regent van het burgerkinderen-weeshuis, welke laatste be
trekking hem vooral zeel' ter harte ging. Na den dood van 
den rector der Latijnsche school in 1866 werd hij als diens 
opvolger benoemd; hij bleef die betrekking bekleeden, toen 
hij in 1872 die van predikant neerlegde, en toen, zeven 
jaren later, die school werd opgeheven - hij was tocn 73 
jaren oud - ging hij zich metterwoon eerst te Voorschoten, 
later te Oegstgeest vestigeu, waar hij in April dezes jaars 
op ruim tachtigjarigen leef tij u overleed. Hij was lid van het 
Provinciaal Utrechtsch genootschap, van de Maatschappij voor 
Ned. letterkunde en sedert 1859 van de Kon. Akademie van 
Wetenschappen. 

Hij was in 1831 gehuwd met Mej. F. C. BERTLING, en 
uit dit huwelijk sproten zeven kinderen, waarvan Vler nog 
in leven zijn. 

Het spreekt van zelf dat iemand van zijne vorming zich 
voornamelijk bezig hield met de exegese des Nieuwen Testa
ments. Maar hij was niet als vele exegeten, die zich beper
ken tot het bestudeeren van dat eene boek en verder alleen 
in andere schrijvers een blik werpen als zij eene plaats ter 
vergelijking aangehaald vinden, of, erger nog, zich tevreden 
stellen met aanhalingen uit de tweede hand. Met de klas
sieke schrijvers THGCYDIDES, XENOPHON, PLATO en ARISTo· 
PUANES was hij vertrouwd; inzouderheid. maakte hij welk van 
latere schrijvers, wier taal hem bij de verklaring van het 
Nieuwe Testament dienst kon bewijzen, van PLUTARCHUS nl., 
zooals vele aanteekeningen onder zijne nagelaten papieren 
getuigen, maar vooral van FLAVIUS JOSEPHUS en PHlLO Ju
DABUS, 

Van FLAVIUiJ J08J1ll'HU8 was na het verschijnen van IU-
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· 'VERKAMPS uitgave betrekkelijk niet veel werk gemaakt. ER
NEST! had daarop vele en goede aanteekeningen gegeven, die 
in zijne Observationes opgenomen zijn; de Joodsclte oorlog 

en llet strijdscltrift tegen A pio waren in deze eeuw op nieuw 
uitgegeven, maar het hoofdwerk van den Joodschen schrij
ver, de Joodsclle geschiedenis,' ]ovd'aïnlj áQXataÎ.oyla, wachtte 
nog steeds op eene betere bewerking. Deze werd ter hand 
genomen door W. DINDORF, maar, hoeveel beter zijn werk 
ook waR dan dat van zijne voorgangers, aan strenge eischen 
kon het niet voldoen. De geleerde schrij ver erkende zelf in 
zijne voorrede dat hij niets dan een hier en daar verbe
terden tekst gaf, en bovendien ontbreekt geheel de opgave 
van handschriften waaruit hl1 geput heeft, zood at het hoogst 
moeielijk is hem na te rekenen. Dit alles deed bij HOLWEltD.1, 
die reeds lang in JOSEPHUS gewerkt had, het voornemen ge
boren worden om zelf eene nieuwe uitgave te bezorgen, en 
als voorbereiding daartoe gaf hij in 1847 een EmelJdatio
num Flavianarum specimen. Hij maakte daarbij gebruik ,an 
een nog niet gecollationeerden codex der Leidsche bibliotheek, 
die het 11 Je tot het H)de boek der Archaeologie bevatte, 
maar deed voornamelijk uitkomen hoe uit de door HAVER· 
KAMP opgegeven variae lectiolles menigmaal de ware lezing 
kan worden opgedolven. Zijn geschrift bevatte hoogst be
langrijke bijdragen tot de kennis van het spraakgebruik van 
JOSEPHUS, en stelde in het licht dat het laatste gedeelte van 
het 15de en de vier volgende boeken zonderlinge afwijkingen 
van dit spraakgebruik vertoonen. HOLWEllDA meende dit hier
uit te moeten verklaren, dat JOSEPlIljS groote stukken van 
andere schrijvers in zijn werk heeft ingelascht. 

Zijn plan werd cp grond van dit specimen door bevoegde 
beoordeelaars als BAKE en GEEL zeer toegf'juicht en werd 
door de Leidsche letterkundige faculteit zoo belangrijk ge
acht, dat hem de titel van doctor in de letteren honoris 
causa. werd toegekend, maar tot eene uitgave kwam het, 
helaas 1 niet. 

De koste.n waren den uitgever, die er zich mede belasten 
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zou, te groot, en, hoe bitter de teleurstelling was, het plan 
moest blijven rusten. Later gaf hij in de Mnemosyne en in 
de Verslagen en Mededeelingen der.er Akademi<j nog vele op
merkingen over den tekst van het ] 8ile boek der Archaeo
logie, over den stijl van JOSEPUUS, over zijne voorstelling van 
de Messiaansche ver-wachtingen en over de leer der Phari
saeën, maar vele zijner nanteekellingen zijn ongebruikt ge
bleven. Onder zijne nagelaten papieren bevindt zich o. a. 
een lexicon Flavianum, dat HOI.WE1WA echter niet voor den 
druk, maar voor eigen gebruik bestellld had. 

Van de door helll uitgegeven opmerkingen en glssllIgen 
is gebruik gemaakt door B. NIESE, die verleden jaar een 
deel van eelle nieuwe uitgave van JOSEPHUS het licht heeft 
doen zien. Dat deel bevat het 6ue en de vier volgende boe
ken der Archaeologie. 

Over den tweeden schrijver, dien ik noemde, PHILO Ju
DAEUS, heeft HOLWEIWA niet zoo veel uitgegeven. Wel heeft 
hij hem vlijtig bestudeerd, daar zijne taal en zijne denk
beelden van groot belang Zijll voor het goed verstand van 
het Nieuwe Testament, en heeft hij een aantal annotaties 
verzameld, maar daarvan is niet meer dan een gedeelte in 
de Verslagen en Mededeelingen dezer Akademie verschenen. 
Of hij de overige niet belangrijk genoeg geacht heeft, durf 
ik niet beslissen. 

N u moet ik mij tot het gebied begeven waarop HOLWhRDA 

zich het meest bewogen heeft, de exegese des Nieuwen Tes
taments, en, om duidelijk te maken welke plaats hij daar 
inneemt, moet ik iets zeggen over den toestand der exege
tische studiën een veertigtal jaren geleden. 

Terwijl in het eerste gedeelte dezer eeuw de klassieke phi
lologie krachtig voorwaarts schreed, scheen de exegese des 
Bijbels als met lamheid geslagen. Al stonden hare beoefe
naars op verschillend standpunt wat hunne dogmatiek be
treft, allen wenschten toch, daar zij min of meer aan het 
gezag der Schrift vasthielden, hunne met!llingen in dat boek 
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terug te vinden. Wat aanstoot kon geven wiiden zij weg
nemen, wat tegenstrijdig scheen vereffenpn, alle scherpe hoe
ken afronden; maar zij konden dit alleen door eene wij7.e 
van verklaring te huldigen, die niet beantwoordde aan de 
eillchen die aan iederen philologischen arbeid gesteld mogen 
worden. Over geleerden als STORR, HEI~RICHS, KÜHNÖI. is 
vaak een streng vonnis uitgef'lproken, maar onrechtvaardig 
was dat vonnis niet, wanneer men maar niet uit het oog 
verlie~t dat nog tegenwoordig commentaren verschijnen en 
een grooten naam hebben die eigenlijk niet beter zijn dan 
de hunne. Hunne gebreken zijn bekend genoeg, maar ik 
moet tot toelichting toch eenige in herinnering brengen. De 
een veiklaarde Hand. 24: 22 ó (]})j}.lS . . " Eid'ws Tà :rE()i 

TijS od'ov door scire cupiens, een ander leerde dat Joh. 1) : 

24 (lETafJifJrpr.E Els TY;V ;uHlv en Joh. 7: 52 :r(>oqJlin]s Èx 
Tr;s ra)û.aias ovx ÊrrirE(>Tal het perfectum voor het prae
sens en dit voor het futurum stond, wat een beteren zin 
scheen op te leveren, of wel zij beweerden dat iva :r).')IQW{)~ 
zon beteekenen : zood at vervuld werd, waardoor de hardheid 
van verscheidene uitspraken des Nieuwen Testaments werd 
wt'ggenomen. 

Geen wonder was het dat een man als G. HER1U.m., toen 
hij zulk eene mishandeling der taal ontwaarde, zich nipt kon 
weerhouden dien exegeten eene strenge berisping toe te die
nen. In zijne aanteekeningen op het werk van VIGERUS, De 
praecipuis Graecae dictionis idiotismis, ed. 1813, p. 788, 
schreef hij: :t Tristissima profecto sors obtigit scriptoribus 
sRcris, quorum si audiendi sunt interpretes, nihil inveniri 
tam absurdum sanaeque rationi contrarium poterit, quod non, 
si apud hos scrilltores reperiatur, Tecte, immo eleganter dictum 
sit. Quare diligenter caveant tirones, ne putent, viros spiritu 
sancto afHatos sprevisse sermonem mortaiium, sed meminerint 
potius, illam interpretandi rationem quo nonnulli theologo
rum utuntur, nihil esse nisi blasphemiam". En hij stond niet 
alleen. Dat de exegese een a.nderen weg moest insla.a.n be
grepen twee Duitsche geleerden, wier werken nog met eer6 
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genoemd worden, LUCKE, die in 1817 zijn commentaar op Jo
H,\NNES uitgaf, en WINER, die eenige jaren later zijn bekend 
werk schreef: Grammatik des Neutestamentlichen Sprach
idioms als sichere Grundlage der Neutestamentlichen Exe
gese. In ons lanu was voorganger op dienzelfden weg de 
hoogleeraar VAN HENGEL, die voornamelijk door zijne com
mentaren op den brief aan de Philippiërs, op 1 Cor. XV 
en op den brief aan de Romeinen zijn roem vestigde. Zijne 
woorden vonden weerklank j men kan van hem zeggen dat 
hij eene school stichtte, en vele verhandelingen van exege
tischen inhoud waren vruchten van het door hem gestrooide 
zaad. Voornamelijk door zijnen invloed kwam het besluit 
van de synode der Ned. hervormde kerk tot stand om eene 
nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het leven te 
roepen. Door de synodale commissie uitgenoodigd, stelde hij 
eene Proeve van grondslagen op, en, toen het plan tot rijp
heid gekomen was, beval hij het aan de godgeleerde wereld 
aan door een nieuw geschrift: Het wenschelijke eener nieuwe 
Nederduitsche bijbelvertaling. 

Van die wenschelijkheid nu was HOLWERDA niet over
tuigd j hij meende dat van eene nieuwe vertaling bij den 
toenmaligen stand der kritiek weinig te verwachten was en 
dat, al vereischte de Staten-vertaling verbetering, de arbeid 
van de exegeten dier dagen geen waarborg voor deugdelijk
heid opleverde. Maar, om hetgeen HOLWERDA daarover schreef 
te verstaan, moeten wij met een ander geschrift van den ge
noemden hoogleeraar kennis maken. V AN HENGEL was van 
oordeel dat de woorden Joh. 21: 18 áymrq.s (.tE :1'{).€OV 

ToiT(t)V j beteekenen: hebt gij mij meer lief dan deze din
gen, nl. uw scheepje en uwe vischnetten? Deze verklaring 
is, wanneer wij alleen op den vorm der woorden letten, even 
gewettigd als de vroegere, waarbij TOV't'WV door 17 olTot. 
omschreven wordt. »leders gevoel" schreef VAN DER PALM 
,kan hier alleen rechter zijn". Welke waarde het gevoel 
heeft in wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelde VAN HENGEL 
in zijn boek: De betrekking van het gevoel tot het uitleg-
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l~en van den Bijbel, inzonderheid van de schriften des Nieu
,ven Testaments. De hoogleeraar gaat daarin vooreerst na 
wat uitleggen is, bespree1."'t de vraag of de theologische, de 
,vijsgeerige, de aesthetische uitlegging aanbeveling verdient, 
('n schaart zich naast hen »die van de grammatikale uit
»legging niet alleen de historische maar ook de logische en 
»psychologische onderscheiden" . Vervolgens onderzoekt hij 
wat men onder uitlegkuudig gevoel heeft te verstaan en be
lichrijft dit als een onderdeel van het waarllCidsgevoel dat, 
door onbevooroordeelde oefening in het uitleggen verkn'gen, 
ten slotte »een betrouwbare gids" wordt, »een geleigeest, 
»die door de donkerheden heenvoert om den zin der bijbel
»woorden in het licht te stellen". Om misverstand te voor
komen, voegt hij er bij, dat het niet buiten de regels der 
uitlegkunde werkt, als daar zijn: »dat de woorden in elke 
»plaats maar één zin hebben", »dat geene uitlegging is toe 
»te laten die met het spraakgebruik in strijd is", of »die 
»een matten zin oplevert". Wij vinden verder den weg aan
gewezen waarlangs vaardigheid, zuiverheid, vastheid van uit
legkundig gevoel kunllen verkregen worden, en daarna be
denkingen weerlegd van hen die meen en dat menschelijke 
wetenschap niet voldoende is. Ten slotte geeft hij voorbeelden 
van de diensten die het gevoel bewijst op grammatisch, his
torisch, logisch en psychologisch gebied. 

In datzelfde jaar nu, in 1853, verscheen het eerste theo
logische geschrift van HOLWERDA: De betrekking van het 
verstand tot het uitleggen van den Bijbel, inzonderheid van 
de schriften des Nieuw~n Testaments. 

Dit lJoek behelst iets anders dan de titel doet verwach
ten. Wijsgeel'ige vertoogen over verstand vinden wij daul'ill 
niet. Met uitlegkundige regels is de schrijver niet iugenomcII. 
»Wij laten", zoo schrijft hij, »de hermelleutiek en exegetiek 
»aan hare plaats. Heeft de uitlegger er tijd en lust toe, laat 
:t hij, wat ons aangaat, zijne regels tot één geheel samen
) voegen, er nog wat philosophie bijdoen en op die wijze, 
»geli}k men tegenwoordig wel eens spreekt, de uitlegbnd 
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)tot eene wetenschap zoeken te verheffen Doch het zou wel 
,eens kunnen gebeuren dat men hem toeriep: Maak toch 
»dat wij de schrijvers, die gij behandelt, eindelijk eens be-

, »grijpen". Wat HOLWERDA vooral hinderde was dat, lerwijl 
de duistere plaatsen even duister bleven als vroeger, de exe
geten deden alsof alles duidelijk, althans verklaarbaar was. 
De verbeteringen, door VAN HE~CEL in zijne Proeve voor
gesteld en door velen luide toegejuicht, voldeden hem niet. 
Het kan ook niet ontkend worden dat diens exegetische ar
beid, hoe verdienstelijk in vele opzichten, zeer zwakke zijden 
had. VAN HE~GEL wilde, evenals LÜCKE, WINER en anderen 
een dam opwerpen tegen willekeur en drong aan op nauw
keurigheid j hij wilde consequent zijn en hetzelfde woord op 
alle plaatsen waar het voorkwam op dezelfde wijze vertaald 
zien, maar het behoeft geen betoog dat de zoo verkregene 
nauwhurigheid meer in schijn dan in wezen bestaat *). 

Hij had opgemerkt dat in de brieven het woord v:raxOlj 
op zich~elf kon staan en dan T(? {)H? in zich sloot. Nu 
ontmoette hij dit woord 2 Cor. 10 : 5, alX(.laÎ.wTi;ovu;~ :räv 

rÓll(.ta EU; T~V v;lt'axOllv TOU XQtO'TOV, en vertaalde: obe· 
dipntia erga Deum praestanda quod attinet Christum, i. e. 
Christo profitendo. L:lS hij elders v;lt'axOlJ TiJs û).'1:fElas of 
t;raxOl'ELV 'n; Eraï'/(û.ü'), hij vertaalde: obedientia erga 
Deum quod attinet veritatem, i. e. veritate sequenda of: 
Deo obedire evangelio per fidem accipiendo. 

Volkomen juist was dat de hoogleeraar de opvatting van 
:rÜJt'tS als geloofsleer verwierp, en met nadruk deed uitko
men dat er eene gezindheid des menschen onder te verstaan 
is. Maar moeielijk kan men hem toegeven dat het voorwerp 
van 3r{(JT"r; en ;lt'tlJ"rEVEtV bij Paulus altijd {)-EÓ~ is en dat 
:r{ans ' l'1l1oV XQtO'TOV verstaan moet worllen als fides in 
Deo posita auctore Jeau Christo. In Rom. Û: 33 lezen wij 
ióov Tlfkjf." I:v l:Icwv ).[{tov ;lt'floaxt'f.'f-'aTor; xai :'eÉTQav 

-) VSl. wat ik dar.rover sekreef in het tijdschrüt Ik BUII,Iu.rg. 1861. 
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',. .. t ,." - , n_" axavóaAO't'. "at 0 JrU1TEl'Wl' E.7r at'T~) Ot' xarutOX't'1'v-rjG"E-

Tat. Van de woorden È:.7r' avn; schrijft VAN HENGEL: »ver· 
tendo igitur reddenda sunt super eo, quod si explicatur eius 
causa vel eo fretus, seu, ubi de Christo sermo est, eo auctore, 
nihil desiderii relinquitur. Quare mens apostoli est: qui~quis 
fidem in Deo ponit Christo fretus seu Christo auctore." 

Elders wees hij op de kracht van het lidwoord en beval 
voor Gal. 2: 19, ótà VÓtLOV VÓtLÇ) cml{}avov, de overzet· 
ting aan: ik ben door eene wet eener wet gestorven. 

Aan deze wijze van interpreteeren verklaarde HOI.WEltDA 
den oorlog; tevens trachtte hij in h&t genoemd geschrift en 
in een volgend. »Bijdragen tot de uitlegging van het Nieuwe 
Testament, van vele plaatsen die eenige moeielijkheid ople
verden de juiste verklaring te geven en over grammatische 
vragen licht te verspreiden. WI~ER had door zijne gramma
tica der wetenschap een grooten dienst bewezen, maar toch 
kwamen er stellingen in voor die bezwaarlijk te verdedigen 
waren. Zoo zou Hand. 19: 22, avTès È.7rÉiJ'X1: XQóvov Els 
T'I~V • Aalav beteekenen : el' blieb zurück für Asien, um dort 
noch zu wirken, en werd de constructie ÖTav ówaOVlit met 
een beroep op HOMERUS voor wettig verklaard. TISCHENDORF 
had beweerd dat öTav, Éáv en dergelijke voegwoorden ook 
met het praesens, het imperfectum, den aoristus en het fu
turum indicativi verbonden kunnen worden. Als HOLWEItDA 
zulke stellingen las en vooral als hij ontwaarde hoe uitspra
ken van die geleerden als het laatste woord der wetenschap 
werden geprezen, dan kon hij zich niet bedwingen. »De ver
klaring van Els nJv • Ali{av," zoo schreef hij in zijne Bij
dragen, »moge van den beroemden WINER zijn, zij is eveu 
verkeerd als die van den niet minder beroemden MEIJER, 

volgens wien de kracht der phrase deze is: in Aaien hinein, 
nl. hielt er sich zurück. Waarlijk het is onnoodig dergelijke 
gevoelens - haast had ik dwaasheden geschreven - te we
derleggen. De woorden van den oorspronkelijkell tekst (H. 
bedoelt die onzer handschriften) zijn onverstaanbaar." 

Met deze woorden wijst hij de bron aan van de vele ge-
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wrongen verklaringen en taalkundige ketterijen die hij op 
zijn weg aantrof. »De voorname oorzaak van dit alles," 
schreef hij, »is deze, dat men den tekst voor veel zuiverder 
aanziet dan hij werkelijk is." Dit was inderdaad het geval. 
In het laatst der vorige eeuwen het begin der onze dacht 
men er nog anders over. VENEMA stelde een aantal conjec
turen voor en ·W ASSENBERGH, die de opmerkingen van VALCKE
NAER op het Nieuwe Testament uitgaf, wees op vele inter
polaties. Maar hun werk had weinig waarde; hun voorbeeld 
wekte niet tot navolging, en, sinds de Duitsche geleerden 
de eerste plaats op het gebied der exegese hadden ingeno
men, waren ook hier te lande de theologen op het puut 
van tekstkriLiek behoudend geworden. VAN HENGEL erkende 
het recht dier kritiek, maar in de praktijk werd er weinig 
van bespeurd, 

HOLWERDA was de eerste die een anderen toon aansloeg. 
Hij toonde aan dat menige plaats van het Nieuwe Testa
ment in den loop der eeuwen veel geleden heeft en beriep 
zich o. a. op het getuigenis van ORIGENES. In zijne Bijdra
gen, en later in eene beoordeeling van TISCHENDORFS uit
~ave, gaf hij rekenschap van de beginselen die hem bij zijn 
kritischen arbeid hadden geleid. De regels door TISCHENDORF 
ge~teld, die door sommigen als een vaste grondslag geroemd 
werden, lachten hem niet toe. Hulp heeft men er trouwens 
ook niet van te verwachten. Men leze den 4en : »probabilis 
prae caeteris ea est lectio quae reliquarum ansam dedisse 
vel etiam earum elemellta in se continerp. videtur", of den 
2en : »arcenda sunt quae quamvis plurimis probata testibus 
ex errore librariorum orta esse manifestum vel maxime pro
babile est." HOLwERDA meende dat men een anderen weg 
moest inslaan. Uit zijn onderzoek was hem gebleken dat de 
codices B en C de betrouwbaarste waren, en hij gaf den 
raad, wanneer voor twee lezingen evenveel te zeggen was, 
tle7.e codices den doorslag te laten geven. Het kan de vraag 
zijn of hij aan codex C niet te veel waarde hechtte, maar 
ten opzichte van den Vaticanus had hij zeker gelijk. Hij 

JAARBOEK 1886. 6 
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staafde zijne meening door tal van voorbeelden, en tegfln
woordig, ook na de ontdekking van den Sinaiticus, wordt 
zij door de groote meerderheid der geleerden aangenomen. 
Men zou kunnen aa.nmerken dat HOL WERD A de andere co
dices wat veel uit het gezicht verloor. Aan de onderschei
ding van verschillende familiën van codices hechtte hij te 
welDlg. De onderzoekingen van W ESTCOTT en HORT hebben 
bewezen dat men, zonder willekeurig te werk te gaan, wel 
degelijk verschillende redacties kan onderscheiden, die in 
verschillende streken gangbaar zijn geweest. Zij komen even
wel, evenals HOLWERDA, tot de slotsom dat de Vaticanus, 
natuurlijk met oordeel gebruikt, de voornaamste grondslag 
van het kritisch onderzoek moet uitmaken. 

Van die beginselen uitgaande trachtte hij enkele plaatsen 
door gissing te herstcllen. Hij ging daarbii geenszins, wat 
hem door tegenstanders te laste gelegd werd, onbesuisd te 
werk. Men verbaast zich over eene dergelijke beschuldiging, 
als men ziet hoe lang hij wachtte eer hij tot het steIIen 
eener conjectuur overging. Hoe noode hij dit middel aan
greep toonde hij in zijne Annotatio critica op de Hellenica, 
waarin hij zocht te betoogen dat vele door den hoogleeraar 
COBET voorgestelde veranderingen onnoodig waren. Omtrent 
het Nieuwe Testament schreef hij : »De mislukte pogingen 
van zoo vele uitstekende geleerden moesten wij wel voor
zichtigheid leeren" en »het is genoeg, wanneer ik, om in 
het vervolg alle misverstand voor te komen, mijne meening 
kort en bepaald voordrage. Zij komt hierop neder: ket getal 
der bedorve1le plaatsen in ILet N. T., welke door emendatie 
of c01ljectuur hersteld kunneu worden, is ,det zee" groot. Wil 
men nu hieruit afleiden dat al het overige gezond moet 
qn, dan zal men zich ongetwijfeld bedriegen". HOLWER

DA'S conjecturen zijn dan ook niet talrijk, en zeer dik
wijls bepaalt hij zich tot het aanwijzen van de moeielijk
heid en van de vermoedelijke bedoeling des schrijvers. Maar 
dat dit reeds een verdiellstelijk werk is, begrijpt men, 
wanneer men kennis maakt met de onmogelijke verklarin-
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gen welke ook in de bekendste commentaren worden aan
getroffen. 

Het spreekt van zelf dat zulke geschriften niet onopge
merkt bleven. BAKE gaf den schrijver in een brief zijne in
genomenheid met den inhoud te keunen, en GEEL, met wien 
HOLWERDA. tijdens het opstellen in voortdurende briefwisse
ling was geweest, verheugde zich evenzeer over de uitgave, 
maar wat daarover in tijdschriften gezegd werd, met uit
zondering van eene aankondiging in de Boekzaal, klonk ge
heel anders. :I> Wij hopen", zoo liet Waarheid in liefde zich 
hooren, :I> wij hopen dat zulk eflne philologie, die in de let
terkunde en in de H.S. schier alleen bij de woorden en de 
letters blijft staan, geen veld zal winnen bij de wetenschap
pelijke uitlegging ues Bijbels en bijzonder des Nieuwen Tes
ta.ruents". En in de Godgeleerde bijdragen verscheen eene 
recensie van een ongenoemde, die door felheid zocht te ver
goeden wat haar aan wetenschappelijke waarde ontbrak. Van 
HOLWJ<:RDA heette het daar dat hij te weinig liefde voor de 
schrift had om haar uitlegger te kunnen zijn en bovendien 
dat hij onbekend was met eenvoudige regels der grieksche 
taal. De recensent zegt o. a. het volgende: :t Een sterk spre
kend en waarschuwend voorbeeld brengen wij bij. Op blz. 
87 (der Bijdr.) vinden wij, om de beteekenis van .1t'l'WXEVEtV 

uit te drukken, onderscheidene aanhalingen uit de classici; 
en in weerwil, dat eene zuivere grieksche taalkennis. op de 
classici gegrond, leert, dat de werkwoorden met den uitgang 
EVW altijd beteekenen een habitus, eene conditio, een munus 
(vgl. BUTrlUNN, Ausf. Gr. Gram. S. 307), verklaart HOI.
WERD!: ÖTt - È.if'UnXEVlJEV, dat !tij - arm en wel in zeer 
!lOoge mate arm geworden iB. Wie zulke fouten begaat, die 
werpe zich toch niet op als meester en make geene vertoo
ning met zich telkens te beroepen op dezen en genen clas
sieken schrijver. Eene wezenlijk grammaticale uitlegkunde 
begaat zulke dwaasheden niet". Op dergelijke wijze werd 
zijn weIk bestreden. Had de recensent in zijne Grammatik 
wat verder gebladerd, waarschijnlijk zou hij iets gevonden 

6* 
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hebben over de beteekenis van den aoristus van zulke werk
woorden. Nu leverde hij inderdaad een sterk sprekend voor
beeld, maar niet van datgene wat hij beJoehle. Die hevigheid 
had haren grond in de wijze waarop HOLWERDA geschreven 
had. Hij had zich verklaard tegen het plan der synode om 
eene nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament te doen 
maken, een plan dat in vrijzinnig theologische kringen veel 
bijval had gevonden. Hij had eene methode van kritiek aan
bevolen die te zeer afweek van de toen gevolgde. Hij had 
de exegese van VAN HENGEL aangevallen, die bij velen zulk 
een gezag had, dat eene verwerping daarvan al spoedig aan 
onedele bedoelingen werd toegeschreven, en hij had dat ge
daan op een toon die in de theologische wereld ongewoon 
was. In commentaren was men gewend alle meeningen, hoe 
verkeerd ook, uitvoerig te weerleggen; HOLWERDA. volgde den 
stijl der philologen, die, vooral als zij latijn schrijven, wel 
eens adjectiva bezigen, die niet tot den goedhartigen stijl 
behooren. En ontkend kan het niet worden, dat hij zich 
vaak te scherp had uitgedrukt. 

Een aangenamer indruk maakt de pennestrijd welken hij 
in dienzelfden t.ijd voerde met een bekend vaderlandsch ge
leerde. In 1855 verscheen een werkje getiteld: Opmerkingen 
betreffende de Staterl-overzetting van de Evangeliën en de Han
delingen der Apostelen. De schrijver noemde zich niet, maar 
het is zeker dat deze niemand anders was dan de oud
hoogleeraar HOFMAN PEERLKAMP. Dit boekje bevatte naast 
uitstekende conjecturen vele uiterst gewrongene verklaringen. 
HOLWERDA. waakte hem daarop opmerkzaam; de schrijver 
repliceerde, en zoo verschenen er verscheidene tijdschrift
artikelen, waarin zij ook bij verschil van meening en van 
richting - PEERLKA.MP was in zijne theologische denkbeel
den zeer behoudend - met waardeering elkanders arbeid 
bespraken. 

Het is mij moeielijk in dit levensbericht de verdiensten 
van HOLWERDA.'S werk in het licht te stellen. Van werken, 
wier inhoud eenigszins wijsgeerig is, die althans eene aan-
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eengeschakelde redeneering behelzen, kan men een volledig 
verslag geven, men kan het ontstaan en de waarde der 
daarin vervatte denkbeelden bespreken; maar om de betee
kenis van een aantal exegetische opmerkingen en conjectu
ren duidelijk te maken, zou men eene exegetische verhan
deling moeten schrijven. Schitterende conjecturen, die met 
een enkel woord geteekend kunnen worden, vindt men bij 
hem niet; daartoe geeft de kritiek des Nieuwen Testaments 
ook minder aanleiding dan die der classieke schrijvers, door
dat de oorspronkelijke fout meestal door de pogingen tot 
verbetering der afschrijvers onherkenbaar is geworden. Ik 
kan daarom ook slechts even van eenige andere geschriften 
melding maken. Sedert 1858 was HOLWERDA medewerker aan 
de Nieuwe jaarboeken voor wetenschappelijke theologie, die 
onder de redactie van ons medelid Dr. HARTING uitgegeven 
werden. Belangrijk was de daarin geleverde beoordeeling van 
TISCHENDORF'S zevende uitgave des Nieuwen Testaments en 
vooral een stuk over 1 Petr. 3: 18-4: 6, waarin van de 
nederdaling ter helle Fpraak is, een stuk dat, al mag men 
ook hier en daar van den schrijver in meening verschillen, 
over het geheel een voorbeeld van nauwkeurige interpreta
tie mag heeten. Iets uitvoeriger moet ik zijn over h<>tgeen 
hij schreef tot toelichting eener veel besprokene plaats, nl. 
Rom. 9: 5. 

» 

Ik moet hier nog eene eigenaardigheid van de exegese 
van VAN HENGEL'S school aanwijzen. Deze week namelijk 
bij ue verklaring van belangrijke plaatsen, vooral zulke die 
op de christologie betrekking hadden, aanmerkelijk van de 
algemeen aangenomene af. Reeds herinnerde ik u de opvat
ting van de uitdru1cking :;rilJTL:; , lf/lJ:Jr XQtl1TOii, eene op
vatting waaraan VAN HENGEL bleef vasthouden in weerwil 
van de tegenspraak van WERNINK. Een ander voorbeelU 
levert de verklaring van Phil. 2: 6 enz., waar spraak is 
van Christus, OS Èv f.'oQpjj {}"ov vnáQXwv oVX àQnarwiv 

r.y1JGat'O Tc) "lval laa {}"lj}, (üt ÈaVTOV ÈxÉVwG" f.'OQ(7)v 

dOl';'OV ).a~wv, tv Óf.'owif.'at't áV{}Qw:;rwv yEVÓl.&liVOS xaè 
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41xTi,.&lrn EVrlli{JoEiS ros äv{Jorlw3roS ha~rf:{Vwaliv tatlTaV Yl!VÓ

tJEvos V3rTfxoos P,ÉXrlt &-av/TOt,. &-aváTov rfÈ aTaV(lOV. 

VAN HENGEL was, blijkem zijn commentaar, van oordeel dat 
hier niets geleerd wordt van eene goddelijke natuur van Chris
tus, die afgelegd werd, maar dat alleen spraak is van eene ge
zindheid, van de nederigheid van Christus. »Docet aposto
lus Christum hac in terra quamvis Dei esset filius, qui 
Patris imaginem referret, id tamen non egisse ut ad volun
tatem hominum, voluntati Dei oppositam, in gloria sc bea
titate Dei viveret. Paucis verbis summam complector: Chris
tus hac in terra, quamq uam poterat, gloriosus esse noluit. " 
Op zijne exegese berustte dan ook de meening dat het voor
bestaan en de goddelijke natuur van Christus door Paulus 
niet worden geleerd. 

In overeenstemming hiermede was zijne opvatting vau 
de zoo even genoemde plaats, Rom. 9: 5. Paulus spreekt 
daar van zijne O't'YYEVEIS xaTà aárlxa oiTtvÉs Elal,v ' [a(lafj)"l

Tat rov ~ vio{).Ea{a xai ~ rfóga xai ai rfta:hjXat xai ~ 
vop,o-80w{a xai ~ ÀaTQEia xai ai È3raYYEÀ{at, rov oi 3ra

TÉQES, xai tg rov ó X(ltO'TOS Ta XaTà aáQxa, ó rov È;rri 

3rávTWV -80lios liVÀOy1jTOS Els TOVS aiwvas áp,tfv. De ge
wone vertaling: »uit welke Christu>l is zoo veel het vleesch 
aangaat, dewelke is God boven alles te prijzen in eeuwig
heid" werd door VAN HE~GEL geheel afgekeurd. Dat TO 
xaTà aárlxa zou beteekenen: secundum naturam humanBm, 
ontkende hij. Hij vertaalde: secundum generationem seu 
natales en las in de aal1gehaalde woorden alleen dat Christus 
naar zijne geboorte Israeliet was, plaatste achter TO xaTà 
aáQX« eene punt en vatte, wat reetls anderen voor helll 
gedaan hadden, al het overige op als eene doxologie: Ille 
qui maior est (s. praeest) omnibus Deus laudandus est in 
aetemum. 

HOLWERDA verdedigde, voor een deel althans, de oude 
verklaring; hij meende dat Paulus in Ta XaTà aáQXa enz. 
wel degelijk eene tegenstelling geeft van de menschelijke met 
de goddelijke natuur van Christus en weerlegde het betoog 
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van VAN HlfNGKI" dat hier, omdat er niet "àt'à t1á(J"a maail 
TO xaTà t1àQw staat, aan geen tegenstelling gedaeht komt 
worden. De woorden ó wv enz. voegde hij dan ook bij 
Ó X~LO'l'àg. en daarin had hij m. i. gelijk, al kan ik ook 
met 7.~jne eigenc vertaling nict geheel instemmen. Hij gat 
gereedelijk toe dat er plaatsen iu Paulus' brieven voorko
men die met die opvatting in strijd zijn, maar de rede nee
ring daarop door velen gebouwJ: Paulus kon Christus geen 
{},,()!; noemen en dus staat dat ook Rom. 9: 5 niet, keurde 
hij af. »AI waren er plaatsen die nog veel sterker spraken 
,zouden wij dan" zoo vroeg hij »het kostte wat het wilde, 
van Rom. 9: 5 eene andere verklaring mogen geven? V oor
zeker niet. Wij zouden er voor moeten uitkomen dat wij 
l!ie tegenspraak niet konden oplossen". 

Later schreef hij nog eens over dat onderwerp naar aan
leiding van eene verhandeling van ons medelid Dr. HOEKsTRA, 
maar deze kritiek ware beter achtergehouden, daar zij inder
daad te fel is. 

HOLWERDA was ook niet zacht in zijn oordeel, vooral wan
neer hij ontwaarde dat hetgeen hij voor dwaling hield groo
ten opgang maakte. Reeds in zijne eerste exegetische ge
schriften - ik merkte het reeds op - spaarde hij niemand 
en deed hij ook niets om zjn afkeurend oordeel te ver
zachten. Hij geeft zelf de verklaring in zijne Bijdragen, 
blz. 70: »Nauwelijks was ik predikant geworden, of ik ge
voelde groote behoefte om het N. T. grondig te verstaan. 
Natuurlijk wendde ik mij tot de uitleggers, vooral tot hen, 
die men zeide dat het meeste vertrouwen verdienden. Doch 
hoe vond ik mij niet teleurgesteld! De een zoowel, als de 
ander.e, gaf mü niet het.geen hij stilzwijgend beloofd had 
mij te zullen geven. De moeite, het verdriet - ik mag 
wel zeggen: de kwelling, die ik daardoor heb ondervonden, 
vooral toen ik te Assen ook bijbel oefeningen moest houden, 
Was waarlijk niet gering. En nu zoude ik nog verpliëht 
zijn hen te bewierooken! Hebben zij zieh over mij; df'heb 
ik mij over hen te beklagen!" 

-
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Of dit anderen onaangenaam was, of hij zich zei ven ook 
benadeelde door zoo te schrijven: dit alles kwam voor hem 
niet in aanmerking waar het de vraag geld of iets waar 
was of niet. Daarom kon hij ook, wanneer hij het inzag, 
erkennen dat hij gedwaald had. In een brief aan zijn 
vriend, den predikant VISSERING, schreef hij: »Gij betoont 
mij eene belangstelling veel grooter dan ik ooit van iemand 
heb verlangd. Wanneer anderen van wie ik veel meer dan 
van u in zienswijze verschil, mij slechts een tiende gedeelte 
van de welwillendheid hadden betoond die ik van u onder
vond, ik zou nooit zoo scherp zij n geworden." En wat hij 
was in een vertrouwelijk schrijven, was hij ook in het open
baar. Na de onbillijke recensie, die ik reeds vermeldde, 
schreef hij in den aanhef zijner antikritiek: »Ik begin met 
de bekentenis dat ik een anderen toon had moeten voeren. 
Het spijt mij dat ik het niet gedaan heb. Het ware veel 
beter geweest voor mij zei ven die nu een geheel ander mCllsch 

schijn te zijn, dan ik werkelijk ben. Het ware veel betel' 
geweest voor de goede en heilige zaak der waarheid, die 
ik nimmer uit het oog verloren hcb. lntusschen zou ik de 
oogen niet durven opheffen wanneer ik niet, indien het nut
tig en noodig zijn mogt, de redenen kon blootleggen, die 
mijne verontwaardiging hebben opgewekt en gaande ge
houden. " 

Men moest hem goed kennen om hem te waardeeren. 
De hoogleeraar GEEL, die hem meer dan eens een weten
schappelijker werkkring had toegewenscht, bleef tot het laatst 
toe hem de grootste genegenheid toonen. Met VISSERING 

was hij zeer bevriend en een groot aantal brieven, grooten
deels van wetenschappelijken inhoud, getuigen van het be
lang dat zij in elkanders arbeid stelden. Hoewel HOLwERDA 
niet veel van eene nieuwe bijbelvertaling verwachtte, zoo 
deed hij toch wat hij kon om VISSERING in zijn werk be
hulpzaam te zijn, en in de voorrede erkent deze dan ook 
dankbaar de verplichting welke hij aan HOLWERDA had. 

~- ~-.- -. 

.... ..- ~.- ..... ', 
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Ik zelf herinner mij nog zeer goed dat hij mij eene 
zekere vrees inboezemde toen ik hem de eerste maal ont
moette, maar weldra week die, toen ik bespeurde dat hij 
op de eerstelingen van mijn exegetischen arbeid niet uit de 
hoogte neerzag, en, was ook meer dan eens zijn oordeel 
niet vleiend voor mijne eigenliefde, later was ik hem daar
voor erkentelijk. 

Gedurende het laatste vierdedeel zijns levens miste hij de 
opgewektheid die hem vroeger eigen was. Ondervond hij 
ook in zijne gemeente veler achting, zooals ook bleek na 
het neerleggen van zijn predikambt, dat hij bij vele vak
genooten zoo weinig waardeering ondervond, dat zijn arbeid, 
somwijlen zonder wetenschappelijke gronden, in den ban 
werd gedaan, dat griefde hem zeer. Zorgen bogen hem. 
Het rectoraat aanvaardde hij op veel te laten leeftijd - hij 
was 61 jaar - om er zich geheel in te kunnen voegen. 
Hadden omstandigheden hem toegelaten die betrekking alleen 
te bekleeden , hij zou meer rust gevonden hebben; nu werd 
hij dool' de bezigheden zijner dubbele betrekking overstelpt, 
daar hij steeds aan drie klassen alle vakken moest onder
wijzen. En al spoedig openbaarde zich de kwaal die de 
krachten van zijn lichaam en zijn geest ondermijnden, die 
hem gedrukt maakte en zwaartillend. Nog bleef hij ijverig 
werkzaam, maar vooral na 1870 werd de achteruitgang maar 
al te merkbaar, die jaren zou aanhouden. 

HOLWERDA was philoloog in merg en been. De Hellenis
tische schrijvers kende hij zooals weinigen, en de grondige 
kennis van het Hebreeuwsch stelde hem in staat de taal 
des Nieuwen Testaments goed te beoordeelen. Voor de vra
gen der zoogenoemde Inleiding, de vraag bijv. naar het 
onderling verband der Synoptici, zooals die door HOLTZMANN 
en anderen behandeld werd, had hij geen oog omdat die te 
veel aanleiding gaven tot losse hypothesen. Zijne blijvende 
verdienste is dat hij den weg heeft aangewezen dien de kri-
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tiek des N. T.'s moet bewandelen, en lD hoofdzaak heeft 
de tijd hem reeds gelijk gegeven. 

Op zijne theologische beschouwingen hadden de Tnbing
sche hoogleeraar F. C. BAUR en STRAUSS grooten invloed 
uitgeoefend.. Hij geeft daarvan onomwonden rekenschap in 
het afscheidswoord, dat hij tot zijne genlf'ente in Gorlnchem 
richtte. Noch het supranaturalisme, noch het rationalisme 
ha,lden hem bevredigd, noch de Groningsche school, noch 
de moderne theologie, wier voorstanders hij evenwel verde
digt tegen onrechtvaardige beschuldigingen. Het meest ver
klaarde hij zich aangeirokken door hetgeen STRAUSS als het 
blijvende in het Christendom had aangewezen, maar in wer
kelijkheid had hij meer van zijne vroegere denkbeelden be
houden dan hij zichzelven wel wilde bekennen. Van dat 
afscheidswoord stem ik dadelijk toe dat het geen leerrede 
is en beter in een tijdschrift dan op den kansel tehuis be
hoort, maar toch zal m. i. niemand die het onbevooroor
deeld lt>est met het afke1uend vonnis instemmen, dat daar
over is uitgesproken. 

HOI,WERDA leefde voor zijn werk. Ledigheid kende hij niet, 
ook niet in den laatsten tijd zijns levens: toen hij zijne 
laatste annotatio op PHlLO uitgaf, was hij 79 jaar. Hij 
waS niet spoedig tevreden over zijn arbeid; hij wachtte 
doorgaans lang eer hij iets uitgaf, en zijne eigene exempla
ren van zijne geschriften zijn geheel bedekt met kanttee
keningen. Wat hij zich ten doel had gesteld jaagde hij 
na met al ziine krucht. »Het is niet te denken", zoo 
luidt het slotwoord van een zijner geschriften; het zij ook 
het slotwoord van dit levensbericht, »het is niet te den
ken dat wij het N. T. ooit geheel en al zullen ver
staan. In alle schriften der oudheid vindt men onher
stelbaar bedorven plaatsen, welke niemand ontraadselen 
kan. Maar toch veel, zeer veel zullen wij beter leeren 
begrijpen dan tot nog toe het geval was. Een onver
moeide arbeid komt wel is waar niet altijd alles te bo-
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ven, ma.ar een onvermoeide a.rbeid ka.n en zal toch nooit 
geheel vruchteloos zijn. Laten wij dan, ieder op zijne wijze, 
voortgaan om de waarheid te zoeken en in het licht te stel
len. ' Eàv yàQ oi:.rw óQwflEv, zegt PLATO, óvoiv :)áTEQOV, 

1j ft)Q1/(J0PEV iq/ Ö iQxópE{)a, r ~TTOV ol1JoópE{)a ElóÉvat 
~, ~ -" " o 11't)"all,'1 L(JIlEl', 

-
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GESCHRIFTEN VAN DR. J. H. HOLWERDA. 

1. Jani Benrici Holwerda, Hagani, Responsio ad quaes
tionem a clarissimo Philosophiae theoreticae et literarum 
humaniorum ordine in acad. Lugd. Bat. a. 18215 proposi
tam : Quaenam luit veterum Sceplicorum sentelltia de ver! 

iudicio? Quibus a'l'gumentis eam t/te'I'Î conati sunt adVe'l'SU8 

dogmaticos, imp'l'imis Socraticos et Stoicos? Qnomodo denique 
sceptica pltilosophandi ratio, observata hominis indole, natltra 
atque ingenii p'l'og'l'essione explicanda et coercenda videtur? 

Quae praemium reportavit 8 Febr. 1827. 
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