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JOHANNES GERHARDUS RIJK ACQUOY. 

Het was op Maandag den 11 tIen Februari 1 S!) 5. ACQUOY zat 
naast mij op deze plaats, toen ik het levensbericht voordroeg van 
wijlen ons medelid Th: Hoop SCHEJ<'f'ER. Als naar gewoonte in dezen 
tijd van het jaar, was hij dien middag lll\in gast. In een harte
l~ik woord tot mij gericht opperde hij de vraag: wie van ons 
beiden geroepen zou worden den eerstontslapene te gedenken. Het 
was toch zijn wenseh, dat wij in deze Akademie elkanders beeld 
zouden schetsen, hij het mijne of ik het zijne. Sedert vijf-en-veertig 
jaren waren wij door den band der innig3te vriendschap aan elkan
der verbonden. ,,'Yij werden" - het zijn zijne eigene woorden, 
die ik hier tot de mijne maak - "op denzelfden dag student, 
voelden ons weldra tot elkander getrokken, gingen op wetenschap
pelijk gebied dezelfde richting uit, werkten samen, dachten samen, 
leefden samen, en nooit kwam er een wolkje, zelfs niet ter grootte 
van eens mans hand, over den helderell hemel onzer vriendschap." 

Het was de laatste vergadering die h\1 bijwoonde. De verrader
lijke ziekte, die hem sedert een paar jaren meermalen terughield 
in ons midden te zijn, wierp hem een- en anderma,al op het ziek
bed, sloopte langzamerhand zijne lichaamskrachten en maakte op 
15 December 1896 plotseling een einde aan eene levenstaak, waar
aan hij tot zijne laatste ure zich met onverflauwden ijver en onver
minderde helderheid van geest had gew~jd. Hoe gaarne zagen wij 
hem hier, den man met dat open, vriendel\ik gelaat, dat breed 
gewelfd, denkend voorhoofd, dat sprekend oog, tintelend vaak van 
jeugdig vuur, ook al vergrijsden sedert lang zijne haren! Hij was 
een sieraad van dezen wetenschappelijken kring, waarin hij meer-
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malen de resultat.en mededeelde van zijn fijn en uiterst nauwgezet 
onderzoek, of, bij adviezen en beoordeelingen, proeven gaf van den 
rijkdom z\lner kennis. Als beoefenaar van de geschiedenis des 
Christendoms, inzonderheid in Nederland, had hij, na MOJ~L, zijns 
gelijke niet. 

De meesten uwer hebben hem alleen gekend in het laatste tijd
perk van zijn leven, llltdat hij in April 1 S 77 tot lid dezer Aka
demie gekozen en in het volgend jaar als hoogleerrnu te Leiden 
opgetreden was. Gij verlangt te weten hoe zijn aanleg zich ont
wikkeld, zijn karakter zich gevormd had, hoe de levenstaak door 
hem was opgevat en de vruchten zijner studiën gerijpt waren 111 

de bijna vijftig jaren die toen achter hem lagen. 
Ik wil trachten den onvergetelijken vriend Haar het leven te 

teekenen, door zijn geheel verleden aan ons oog te laten voorbij
gaan, hem nog eens te doen zien, zooals wij hem hebben gekend, 
om ook voor een volgend geslacht zijne nagedachtenis .te bewaren. 

JOHANNES Gl<;RHARDUS RIJK ACQUOY werd den 3den Januari 182H 
te Amsterdam geboren. Hij stamde af van een geslacht, dat waar
schijnlijk zijn naam ontleende aan het dorp Ackoy aan de Linge, 
weleer eene baronnie van de prinsen van Omnje en de geboorte
plaats van den bisschop van Yperen, CORN. JANSSEN. Reeds in de 
zestiende eeuw was de familie in de Betuwe gegoed en leden er van 
hebben te Asperen verschillende betrekkingen bekleed. Zij schUnt 
zich in de zeventiende eeuw naar de Zuidel\jke Nederlanden be
geven te hebben, althans de overgrootvader van onzen ACQUOY 
kwam vand~r, verarmd en met de Fransche uitspraak van zUn 
naam, in het vaderland terug. Deze vestigde zich eerst te Vianen, 
daarna te Amsterdam, om met lesgeven zijn brood te verdienen. 
Hij was een van de eerste leden van het Wiskundig Genootschap: 
"Onvermoeide arbeid komt alles te boven". Het leel'aarsambt scheen 
erfelijk te worden in dit geslacht, toen niet alleen diens kleinzoon 
aan het hoofq~~t~d van eene school, maal' ook onze JOHANNES voor 
het onde,rwi~:id opgeleid. Zijn vader JACOBUS, hoofdonderwijzer 
aalL de stadsarmenschool op de Bloemgracht, belast met het onder
richt in de wiskundige vakken aan het hulppersoneel der armen
scholen, kende voor zijn eenigen zoon geen schooner roeping. Hij 
was een verdienstelijk mathematicus, een streng logisch denker, en 
daarbij een voortreffelijk paedagoog. Die onder hem werkten, vormde 
hij tot deugdelijke onderwijzers, en jaren achtereen bleef hij de 
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vraagbaak van curatoren en meesters der armenscholen, die toen 
te Amsterdam voor de beste werden gehouden. Het zegt genoeg 
dat èn het Nederlandsche Onderwijzers-Genootschap èn het Wis
kundig Genootschap hem tot lid van verdienste benoemden. Maar 
het zegt nog meer dat zijn zoon als jongeling van hem getuigde: 
"De oude Nederlandsche degelijkheid en eenvoud, huiselijkheid en 
godsdienstzin, trouwen eerlijkheid zitten hem in merg en bloed." Toen 
ACQUOY in 1873 dien vader ten grave droeg, noemde hij hem den edelste 
onder de edelen. Zijne moeder, MARIA VAN DEN BERG, die evenzeer een 
hoogel! leeftijd bereiken mocht, was eene eenvoudige, beminnelijke, 
innig vrome vrouw, die leefde voor haar echtgenoot en het viertal 
kinderen, waarmede hun echt gezegend was, steeds bedrijvig en 
altijd opgewekt van geest onder velerlei zorgen, fijngevoelig voor 
de edelste aandoeningen. "In beide goede ouders ," getuigde ACQUOY, 
"hebben wij kinderen een zegen gehad, zooals weinigen, een zegen 
die steeds voortduurt en voortduren zal tot onzen dood." 

Ik kOli niet volstaan met alleen de namen z~iner ouders te 
noemen; nu wij ze kennen, den vader met dat helder hoofd, de 
moeder met dat warme hart, begrijpen wij te beter hoe ACQuOY 
geworden is de man, dien wij om zijne uitnemende hoedanig
heden van verstand en gemoed zoo hoog waardeerden. In eene 
omgeving, die deu stempel droeg van burgerlijke soliditeit, is hij 
opgegroeid. "De burgerlijke aard," zeide hij als jonkman met 
zekeren trots, "zit mij in het bloed. In het burgerlijk verkeer 
vind ik de meeste vreugde. Ik wensch als burgerman te leven en 
als burgerman te sterven." Dat woord heeft hij gestand gedaan, 
ook toen hij als geleerde onder de "nobiles" eene plaats zijner waar
dig innam. Er waren natuurlijk ook anderen, die tot zijne vor
ming hebben medegewerkt, en hij zelf verheugde zich in zijne 
jongelingsjaren met allerlei menschen in aanraking gekomen te zijn, 
die op zijn karakter, zijne denkbeelden, zijne kennis, zijn kunst
gevoel en zijne smaak een blijvenden invloed hebben uitgeoefend. 
Zijne eerste opleiding ontving hij in de school van zijn vader. Op 
zijn tiende jaar ging hij naar de Fransche school van zijn oom 
J, H. OT'fEN, terwijl te huis het onderricht in de wiskunde door 
zijn vader werd voortgezet. Daar hij aanleg voor kunst bleek te 
bezitten, zorgde zijn vader ook in dit opzicht voor de noodige 
leiding. In den organist van de Zuiderkerk, J. G. BASTIAANS, vond 
ACQuOY een kundig onderwijzer in de muziek, en de vader zelf 
vulde de lessen in het teekenen aan, als deze den knaap bij de 
hand nam, om hem door de zalen van dit gebouw rond te leiden 
en zijn oog te openen voor de schoonheden in de doeken van 
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HKMHRANDT, VA:K DER Hl:J,ST en andere groote meesters uit den 
bloeitijd van onze schilderschool. 

Daar ACQUOY onderwijzer zou worden, legde hij op zijn zestiende 
Far het examen voor den viCI'den e1l in 1 ~47 dat voor den der
den rang af, waarop hij élève-sccondallt werd Ran het instituut 
van den heer .1. m: BOER en daal'llH aan dat van den heel' G. 
SCHEEP~UKER op de Keizersgracbt, in dien tijd door leerlingen uit 
de voornaamste familit;J\ bezoeht. Langzamerhand was er eehter bij 
den jonkman, die zieh tot mathematische studii\n minder getrok
ken gevoelde dan zijn vader wel aangenaam WHS, een andere wensch 
ontwaakt, en zijne omgeving werkte mede om hem hierin te ver
sterkel!. Het godsdienstonderwijs werd toevertrouwd aan den cate
chiseenneester HEXDRIKS, een zeer ontwikkeld man, aan wien AeQuoT 
de uijzinuige denkbeelden te danken had, die hem reeds op jeug
digen leeftijd eigen waren. nes Zondagl> ging hij geregeld met 
zijne ouders ter kerk, om telkens van het gehoorde verslag te geven. 
De Oudcjaar~HYond wertl in hd gezin plechtig gevierd.· Dan las 
de zoon eene met zorg gestelde, ernstige toespraak voor, waarin 
hij de zegeningen van het afgeloopcn jaar en belangrijke geheul'
teuisseu in eigen kriug, in het vaderland of daarbuiten herdacht. 
De stichtelijke overdenkingen, die hij er aan vastknoopte, zou een 
lllan van rijper jaren hem niet verheterd hebben. 'raal en stijl 
dier toespraken, soms in weinige men opgesteld, ofschoon z~i 
ettelijke bladzijde!! beslaan, zijn b\ilJa onberispelijk. Op zijn vijftiende 
jaar ving hij hiermede aan, en hij hield het vol tot hij op z\jn 
negen-en-twintigste de ouderlijke woning verliet. De begeerte om 
zijn leven aan den dienst der kerk en de studie del' godgeleerdheid 
te wijden kreeg meer en meer de overhand, tot dat de predikant 
.T. STIWE\E, bij w ien hij zijne belijdenis aflegde, het tot eelle beslis
sing bracht. Deze ,yist wat er bU hem omging, doorzag zijn aanleg 
en overreedde den vader in de keus van zijn zoon te berusten. 
Dieus bedenkingen werden bovendien door den predikant .T. J. VAN 

VOORS'I' opgelost, en zoo zag de jongeling zijn wensch vervuld. "Hoe 
WH ik u niet danken," sprak hij tot zijne ouders aan den laatsten 
avond des jaars, waarin hij student was geworden, "die mijn ver
zoek hebt ingewilligd, die het mij tot de vervulling van mijn oog
merk aan niets liet ontbreken, die zoo veel in uw vermogen was 
hebt gezorgd, dat ik de noodige opleiding ontving en die uitspan
ning aan inspanning wist te paren!" Zijne opleiding tot onder
wijzer, die de gave der mededeeling in hem ontwikkelde, heeft hij 
echter altijd gezegend. 

lk stond wat langer stil bij deze eerste bladzijde. De levens~ 
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geschiedenis van eeu mcrkwaa,rdig man wint in belangrijkheid, wan
neer wij diens vorming tot in zijne vroegste jeugd kunnen nagaan 
en het ons duidel~ik wordt hoe, onder den invloed van allerlei 
omstandigheden, zijn aanleg en karakter tot vollen wasdom zijn 
gekomen. Het laat zich begrijpen dat de nieuwe levenskeus 
een geheele verandering bracht in de geestesrichting en de werk
zaamheid van den jongeling. Voortaan werd alles dienstbaar ge
maakt aan zijne vorming tot predikant en godgeleerde. Uit dezen 
tijd dagteekent de oprichting, door hem en een Yijftal vrienden 
van de schoolbanken, van een gezelschap "Eloquentiae amici
tiaeqne sacrum"; dat ook in zijn studententijd bleef voortbestaan. 
Men hield er met zorg opgestelde verhandelingen en legde zich 
bijzonder toe op het voordragen en spreken voor de vuist. \Vat 
hij van anderen geleerd, of door eigen onderzoek gevonden had, 
trachtte ACQUOY, volgens zijne eigene verklaring, door nadenken 
tot zijn eigendom te verwerken, om er vervolgens eenig meerder 
licht aan tóe te voegen en het eindelijk in heldere taal weder 
mede te deelen. In dit opzicht is deze kleine kring voor hem 
eene uitmuntende oefenschool geweest. 

Na eene voorbereiding van drie jaren onder den privaat-docent 
Dr. J. BRUININCK, deed hij op 27 Augustus 1850 te Leiden het 
staatsexamen. In September als student in de theologie aan het 
Amsterdamsch Athenaeum ingeschreven, volgde hij de colleges van 
MA'rTHEs, REIJERMAN, RosscHA, ROOT en VETH. De beide laatsten 
trokken hem het meest aan. "Toen ik uw leerling werd," schreef 
hij aan V }~TH op diens vier-en-zevelltigsten vCljaardag, "was uw 
jarental zes-en-dertig, maar g~i hadt best voor zes-eu-twintig of min
der kunnen doorgaan, behalve in uwe kennis, die destijds reeds 
verh~isterend was. Wat zag ik hoog tegen u op! Dat ben ik altijd 
blijven doen en dat doe ik nog. Sçhreef ik niet aan u maar over 
u, dan zou ik zeggen dat ik u steeds beschouwd heb als den meest 
wetende van alle mijne professoren." Een oogenblik scheen het dat 
ACQUOY zich aan de studie van het Ooster~ch zou wijden, toen hij 
met ijver aan de privaat-colleges in het Arabisch en Syrisch deel
nam; doch hij voelde alras dat h~i het charisma voor die taal
studie niet bezat. Alleeu op het Hebreenwsch bleef hij zich toe
leggen. "Er is," schreef hij in 1~54, "misschien geen vak dat onder 
de studenten in de theologie meer stiefmoederlijk wordt bedeeld 
dan dat der Hebreeuwsche taalstudie. 'Waaroln de dochter Jerusa
lems zoo vergeten moet voortleven, terwijl de Grieksche schoone 
nog vele aanbidders telt en de Romeillsche amazone de schare harer 
bewonderaars nauwelijks kan overzien, zou een raadsel moeten 



- 7 -

( ö2 ) 

blijven, indien men niet wist, dat zij haren sluier gewoonlijk niet 
aflegt voor diegenen, die reeds tot de hooge re scholen der weten
schap zijn toegelaten, llHUlr vergeten dat de banken aldaar toch 
altijd schoolbanken blijven" 1). Hij stelde daarom hoogen prijs op 
het voorbereidend onderwijs in dit vak aan de gymllasiën en ver
diende ten volle de onderscheiding \'an in 1853 als leemar jn het 
Hebreeuwsch aan het Amsterdamsch gymnasium te worden benoemd, 
welke betrekking hij gedurende vier jaren met groote toewijding 
vervulde. Niet minder dan aan VJ<:TH heeft hij zich altijd aan ons 
medelid ROOT verplicht gevoeld, die zoowel bij zijne openbare les
sen als in enger kring op Z~ill studeerkamer zijn lust wist te wek
ken voor de beoefening der klassieke letteren. "Nooit kom ik in 
Amsterdam over het Rusland," schreef hij dertig jaren later aan 
Prof. P. ALRERDINGK THIJM te Leuven, toen onzen medestudent, 
.,of mijll oog wordt onwillekeurig getrokken door het vroegere 
,Wapen van Amsterdam'. Om twee redenen is dat gebouw mij 
nog altijd zeer lief. V rijdagavonds hoorde ik dáár de hezielde en 
bezielende taal van lJA COSTA; vier middagen in de week hield ik 
dáár college. Heugt het u nog? Hoe zou het u niet heugen. Er 
was in dien tijd veel goeds. Er werd gewerkt. Uit dat geslacht 
van studenten is iets gegroeid. De meesten onzer tijdgenooten heb
beu wat beteekend of beteekenen nog iets. Persoonlijk hebben Z\l 
elkander nooit meer ontmoet, maar meermalen lazen zij elkanders 
namen, en zulk eeu naam is een persoon, zulk een persoon is eene 
herinnering, zulk eene herinnering een stnk van ons eigen leven. 
Sinds die goede dagen van voorheen zijn onze. wegen vrij ver uit
eengegaan. Maar de rnimte van ziel is gebleven, om elkanders 
arbeid, zelfs elkanders overtuigingen te kunnen waardeeren. De 
grondslag daartoe is op de collegebanken gelegd. Wie elkander als 
studenten hebben geacht, kunnen het als mannen wel met elkan
der vinden." Hoe treffend teek ent hij ons hier zijn eigen beeld, 
van een der edelste zijden van zijn karakter! 

N a in Febrnari 1 S 51 zijn mathesis en in Mei 1852 zijn pro
paedentisch examen, beiden te Leiden, te hebben afgelegd, ging 
hij over tot de theologie, waardoor hij onder de bijzondere leiding 
kwam van MOI,L. Wat hij èn als predikant èn als beoefenaar der 
kerkgeschiedenis aan dezen lee11lleester te danken heeft gehad, zoo 
welsprekeud kan ik het u niet zeggen als hij zelf het heeft gedaan, 
toen hij met kunstenaarshand en met een warm hart hier diens 
verdiensten in het licht stelde. ACQUOY eerde hem als zijn geeste-

') Aankondiging van J. H. DE GREEF'S Practische handleiding. Zie hierachter. 
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lijken vader. Op het gebied der kunst zoowel als op dat der 
wetenschap gevoelden meester en leerling zich tot elkander getrok
ken. Gedurende vier jaren volgde hij zijne lessen in exegese, dog
matiek en kerkgeschiedenis en 'vaak dacht hij zich weder in de 
oude college kamer op de Prinsengracht terug, toen hij later als 
kerkelijk hoogleeraar geroepen was de pastoraal te doceeren. MOLL 

wist zijne studenten te leeren zelfstandig te werken. Een privatis
simum over de encyelopaedie was geheel hierop aangelegd. Vooral 
was dit het geval met hen, die lust en aanleg toonden te bezitten 
voor kerkhistorische studiën. In de door hem opgerichte "Vereeni
ging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke kerk in 
Nederland" gaf ACQl'oY een overzicht van het kapittel van Windes
heim, hield hij eene voordracht over G}~ER'l' GHOOTE en leverde hij 
kort vóór zijn vertrek nog eene verhandeling over de Oude Kerk 
te Amsterdam. Men ziet, reeds als student had hij op het uitge
breide veld der wetenschap het terrein afgebakend, waarop hij later 
met zooveel vrucht gearbeid heeft. De kerkhistorie in haar geheel 
vond van den aanvang in hem een zelfstandig beoefenaar, getuigen 
hiervan de eerste proeven, die h\i in de blaadjes voor den "Vriend 
van armen en rijken" heeft geschreven en zijne opstellen iu den 
"Kalender voor de protestanten in Nederland." fl10en in den win
ter van 1 S 56 dool' eenige hoogleerarell en predikanten in de Am
stelkerk voorlezingen over de kerkgeschiedenis gehouden werden, 
waarbij studenten bijdragen leverden in verband met het behandelde 
onderwerp, gaf ACQCOY, na ecne voordracht van SPIJKER over de 
bestrijding van het Christendom in de eerste eeuwen, een overzicht 
van het leven van ORIGENES. 

ACQLOY heeft het allerminst betreurd, dat hij niet Han eene der 
Rijksacademiën zijne studiejaren had doorgebracht. Hij heeft het 
AthenaeulU en later de Universiteit van Amsterdam altijd een warm 
hart toegeclragen, en het tweehonderd-vijftig-jarig bestaan van deze 
instelling van hooger onderwijs, als oud lid van het Amsterdamsch 
Studentellkorps, met opgewektheid medegevierd. "Het is zeker", 
- met dezen terugblik sloot hij in de ouderlijke woning zijn stu
dententijd af - "dat de studie in Amsterdam mij voor menige 
eenzijdigheid op wetenschappelijk gebied heeft behoed, mij aanlei
ding heeft gegeven tot meer uitgebreide kennis op het gansche 
veld der hedendaagsche godgeleerdheid, en dat geene enkele inrich
ting van hooger onderwijs mij in betrekking zou hebben gesteld 
met mannen, die mij zooveel vrijheid zouden hebben geschonken in 
het onderzoeken, zooveel heiliging door hun voorbeeld, zooveel vor
ming tot herderlijken arbeid, zooveel opleiding tot de taak van 
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prediker des evangelies, als die ik hier heb mogen ontmoeten." 
Zijne erkentelijkheid aan allen, onder wier invloed hij had gestaan, 
heeft hij in zijn Levensbericht van NIOLL openlijk uitgesproken 1). 
Zoo ik er één aan zou moeten toevoegen, wiens naam hij toen niet 
noemde, dan zou het dien van den predikant H. J. SPIJKER zjjn. 
,,"M\1ne hoogachting voor hem", zoo schreef hij na 's mans dood, 
"dagteekent van mijne vroegste jongelingsjaren; mijne persoonlijke 
kennismaking met hem had plaats in de eerste jaren van mijn 
studentschap. Hij liep toen naar de vijftig, maar sloot zich na een 
lang onderhoud welwillend aan den jongeling aan, noodigde hem 
uit om dikwijls te komen, nRm met steeds klimmende hartelijkheid 
deel in alles wat hem en zijne studie betrof, werd hem een raads
man, een leidsman, een vriend, en is dat altijd gebleven." ACQUOY 
werd zelden in de kerk bij VAN DER HOEVEN en NIEUWENHUIS 
gemist; hij verzuimde geen gelegenheid om predikanten van naam 
te hooren, en na jaren was hij den indruk niet vergeten, dien 
COQrEREL eens op hem maakte. Maar niemand stelde hij boven 
SPIJKER die, mocht h\1 al geen redenaar zijn, in hooge mate wel
sprekend was, door den diepen ernst zijner ziel, den gloed zijner 
overtuiging, den rijkdom zijner denkbeelden, de zuiverheid zijner 
redeneering 2). Op den kansel heeft ACQroy zich een waardig discipel 
van SPIJKER getoond. 

N"a in ] S54 zijn candidaatsexamen te hebben afgelegd, deed h\i 
op Woensdag 23 April 185G in de Nieuwezijds Kapel onder Mou, 
Z\in eerste voorstel over Rom. VIn vs. 28a• Die tekst was met 
een hijzonder doel gekozen. Daar stond geen student die een proef
preek voordroeg, maar een jonge man, die eene heilige geloofs
overtuiging uitsprak, na eene pijnl~ike levenservaring. Hij had in 
.JOHANNA SCHREINER eene levensgezellin gevonden, die hij zielslief 
had 3), maar cene onherstelbare krankheid sleepte haar in weinig 
maanden ten grave. 

"Eens was het voor mij licht op 't pad van 't aardsche leven 
Toen was de vreugd mijn deel. God bad mij veel gegeven: 
Een lachend heden en nog lachender verschiet." 

I) DA C03TA'S voordrachten, vol Oosterschen gloed, over »Dichtkun~t en geschiedenis 
der dichtkunst" stonden hem weder levendig voor den geest, toen hij in 1889 in eene 
maalldvergadering van de Maatschappij der NederlandEche Letterkunde zijne ~Herin
neringen aan Mr. Is. DA COSTA" mededeelde. 

') V gl. z!in Leyensbericht van H. J. SPIJKER in de Levensberichten van de Maatsch. 
d. Nedel·l. Letterk. van 18ï 1 . 

') Zij was de "Johanna", aan wie hij dat gevoelvol lied wijdde bij hare aanneming. 
Zie de Lijst zijner geschriften hierachter. 



- 10 -

( 65 ) 

Maar alles was voorbij toen hij die rede hield in dezelfde kerk, 
waar kort te voren het graf zich over haar gesloten had. Onnoodig 
om te zeggen, hoe ernstig gestemd hij straks z~ine bediening zou 
aanvaarden. Nog twee jaren zette hij zijne historische studiën voort, 
terwijl de boekenschat, die hij in zijn studeerkamertje begon saam 
te brengen, uit de penningen die hij met lesgeven verdiende, steeds 
aangroeide. "Geen materieele bezitting", meen(le hij, "is van zoo 
edelen aard en kan zooveel vrucht geven als eene verzameling 
goede boekeIl. Dit materieel bezit geeft spiritueele rente." Dat onder
vonden zij, die hij toen reeds met z~jne kennis voorlichtte 1). In 
1857 deed hij zijn doctoraal exameu en op 5 October van dat 
jaar werd hij "summa sum laude" te Leiden tot doctor in de god
geleerdheid bevorderd, na verdediging van zijn proefschrift: "Gerardi 
Magni Epistolae XIV", een boek dat naast de werken van MOLL 

en DELPRA'r over den grondlegger van de Broederschap des ge
meenen levens ecne eervolle plaats zal hlij ven innemen. Dankbaar 
verliet hij de ouderlijke woning. ,,:Met uwe hulp", zoo sprak hij 
hij het scheiden, "ben ik zoover gekomen, dat lll~i op het gebied 
der godgeleerde wetenschap de hoogste rechten zijn toegekend. 
Eén ding slechts wil ik, dat gij zult weten: titel noch waardigheid 
heeft mij tot zelfverheffing gebracht, en God be ware mij, dat ik 
ooit de nederigheid zou verliezen. Ik heb getracht te leven als een 
zoon, over wien het vader- of moederoog geen rechtmatige oorzaak 
tot tranen had. Mocht het u ooit gebeuren, dat om mijnentwil 
een traan aan uw oog ontvloeide, dan zij het een traan van vreugde." 

Als predikant op een Geldersch dorpje van 750 zielen is ACQUOY 

zijn maatschappel~ike loopbaan begonnen. Na in October 1857 
door het Provinciaal Kerkbestuur van N. Brabant tot de evangelie
bediening te zijn toegelaten, trad hij enkele malen op te Sloterdijk 
en in andere gemeenten nabij A lIlsterdam, tot hij in Juni van het 
volgend jaar te Eerbeek op de V elu we beroepen werd. De ge
meente, vroeger met Hall gecombineerd, bezat tot hiertoe geen 
eigen predikant. Hare zelfstandigheid had zij vooral tedankell aan 
den predikant van Spankeren H. M. BERNS, den boezemvriend van 
MOLL. ACQuOY was voor velen geen onbekende; na den zwaren 

') O. a. J. A. ALBERDlNGK THIJM, die met eene mededeeling van ACQuOY eene bladziide van 
zgn geschrift De Heilige linie (Amst. 1858, blz. 186) verrgkte. 

-
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slag die hem trof, had hij ,'<:)rscheidene weken În de gastvrije pas
tOl'ie van Spankel'Cu doorgebracht eu aldaar meermalen gepreekt. 
Hem was dus de aangename taak weggelegd, eene nieuwe gemeente 
op te bomvel!. 

Eerbeek zag er toen anders uit dan nu. \\' aar de kerk staat 
stond een steenen schuur met plankcll beschot en rietelI dak, die 
voormaals tot roomsche kerk had gediend en daarna nIs school 
werd gebruikt. ACQUOY had daarin nog op beroep gepreekt, maar 
sedert was er eene nieuwe school verrezen, waarin men een preek
stoel zonder klankbord had getimmerd, om hetzelfde lokaal tijdelijk 
voor de godsdienstoefening te kUllnen gebruiken. De pastorie, die 
noeger pastoor en onderwijzer geherbergd had, was voor veertig jaren 
eene nederige woning. Een vriendelijk aanzien gaf aau het plaatsje 
de klare, thans vervuilde en troebele beek, die zich kronkelde tnsschen 
de verstrooide huizen en een aantal papiermolens in beweging bracht. 
Maar de trots van Eerbeek WHS "Het Huus", gelegen tusschen zwaar 
geboomte, een oud jachtslot der graven van Gelder:and, zoo men wilde, 
toen bewoond door Mevr. de \Yed. BI<:RNS. AÛQFOY nam er voor
loopig zijn intrek en schreef er zijne intreerede. Wat werd hij lui~ter
rijk opgewacht! Van den molen en het schoolgebouw wapperden vlag
gen, vóór de pastorie stond eene eerepoort opgericht, vreugdeschoten 
werden gelost, terwijl ceue eerewacht te paard den jongen predi
kant het dorpje binnenleidde. Aan den avond werd eene verlichting 
ontstoken, de oud-vaderlandsclle teerton verbrand, en de reusachtige 
komeet, die aan den hemel prijkte, overgoot het gansche tafereel 
met haren glans, "alsof zij zeggen wilde: dat alles dáár is JUaar 
menschenwerk, Gods werk ben ik." Deze laatste woorden zijn ont
leelId aan zijne ,,'fafereelen uit het dorpsleven", een meesterstukje, 
waardig om naast KOETSVELD'S "Pastorie van Mastland" geplaatst te 
worden, waarin hij zelf z~jne komst te Eerbeek beschrijft en verhaa1t 
van den stuggen Lambert en den vromen ouden ':l'habor, die op 
klompen en in een gebloemden borstrok bij de plechtige eerste 
steenlegging van de kerk verscheen. Hij heeft deze "losse bladen 
uit het dagboek van een dorpspredikant" wel een paar malen in 
Maatschappijen voorgelezeu, maar het plan om ze uit te geven bleef 
onuitgevoerd. 

Op 10 October 1858 werd ACQUOY door MoLT. bevestigd en 
hield hij zijn(j intreerede 1), waarin hij den evangeliedienaar schetste 
als een medearbeider Gods. Twee-en-een-half jaar is hij hier werk-

') Naar aanleiding van I Cor. lIl, vs. !la. 
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zaall1 geweest, volgens zijn eigen getuigenis "onder een allerbemin
nelijkst gedeelte vall het menschdom ". De dorpsgenooten bestonden 
deels uit landbouwers, deels uit fabriekanten en fabriekarbeiders. 
Doch de laatste waren van de beste soort; men maakte er geen 
misbruik van menschen of van kinderen. Voor een pas heginnend 
predikant was cr genoeg te doen. PreckclI maken was zijn hoofd
werk, want men preekte er tweemaal, 's winters driemaal in de 
week. Maar de arbeid viel licht bij zoo groote belangstelling. De 
middagbeurten, waarin de I-leidelbergsche catechismus behandeld 
werd, en de bijbellezingen van "Woensdagavond werden althans niet 
minder dan de morgendienst bezocht, vooral nadat hij op 4 De
cmnber 1 ~5H de nieuwe kerk plechtig had ingewijd. Ook in lla
burige gemeenten hoorde men hem gaarne. Bedenkt men hierb~i, 

dat h\i het catechetisch onderwijs zeer tel' harte nam, dat hij hef. 
zijne roeping achtte, door te verkeeren in de gemeente, waar hij 
kou nut te stichten, dan zal men begrijpen dat er in die jarell 
voor wetenschappelijken arbeid weinig tijd restte. Het waren de 
kalmste en niet de minst gelukkige zijns levelIs. Als hoogleeraal' 
trad hij nog eens te Eerbeek op, toen hij op 14 Octoher ] S88 
den dag herdacht, waarop de gemeente hem als haar eersten leeraar 
ontving. 

In November 1860 werd ACQuOY te Koog aan de Zaan beroe
pen en hij begreep die roepstem te moeten volgen. Den 3')('" Maart 
nalll hij zijn afscheid en eene week daarna bevestigde SPIJKER hem 
in z~iJl nieuwen werkkring. Hij vond hier veel te doen tot ver
breiding van godsdienstkennis en opwekking van het godsdienstig 
leven, en deed het op verschillende wijzen. Hij begon er een lees
boek te bewerken bij het vraagboekje 1), te Amsterdam en in vele 
gemeenten hij het godsdienstonderricht in gebruik, dat echter niet 
tot stand kwam. Zijne preeken werden ook hier naar waarde ge
schat. In den winter van 1862 handelde hij in Donderdagavond
godsdienstoefeningen over de Christelijke roeping van maIl eu vrouw, 
ouders en kinderen, meesteressen en dienstbaren. Indrukwekkend 
was eene lijkrede die hij hield bij den dood van den algemeen 
geachten burgemeester en ouderling .JAN SPEKHAM DUYVIS; even 
keurig van vorm als degelijk Van inhoud was zijne toespraak bij 
gelegenheid van de inwijding Van het Diaconiehuis. Doch slechts 
kort heeft hij hier gearbeid, want reeds op 11 October 1863 nam 

1) Eenvoudig onderwijs in de christelijke leer. Amst. Van Heteren. 
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hij zijn afscheid. ACQWY verliet de Koog rijker dan hij er geko
men was: op lZ Juni 186:2 WtL'l hij in het huwelijk getreden met 
AUD.-\. Ih':GINA MARGARWl'HA SCHREINIUt, eene jongere zuster van 
zijne eerste verloofde. 

Het was de gemeente Zalt-Bommel, die hare keuze op AcQ,l'oY 
gevestigd had. Hij hield er den 18~el) October zijne intreerede en 
vond er in Dr. H. G. ROODHUYZJ;:N een t~idgenoot uit zijne studie
jaren. Scheen zijne taHk hier minder zwaar, llU een ambtgenoot hem 
ter zijde stond, hij was er de lllan niet naar om zich het werk 
gemakkelijk te maken. Het gewichtig amht dat hij bekleedde vor
derde volgens hem volkOluene toewijding, en als predikant stelde 
hij zich hooger eischen, naarmate de hoorders voor -welke hij op
trad meer ontwikkeld waren. De maatstaf waarnaar hij anderen 
beoordeelde ten aanzien van de keuze van tekst en onderwerp, van 
illdeeling en gedachten gang, WUI t'l.al en stijl, van uitspraak en ge
haren, legde hij in de eerste plaats bij zichzelvell aan. Wezen, doel 
en vereischten der preek beschreef hij in zijne homiletiek aldus: 
"Z\i is eene welgeordende rede van christelijk godsdienstigen aard 
over of naar aanleiding van een bijheltekst in eene open hare gods
dienstoefening der gemeente tot hare leerillg en stichting gehouden. 
l<:Ike preek moet een eigellam'digen stempel, een persoonlijk karakter 
dragen." Hij schreef z~jne preeken met dezelfde duidelijke huud, 
die al zijne handschriften kenmerkt, ua vooraf in eene meel' of 
minder uitvoerige schets zijne denkbeelden geordend te hebben. 
Van der jeugd af had hij zich gewend wat hij zeggen wilde ge
leidelijk en in onberispelijken vorm mede te deelen, :loodat het 
stellen hem niet moeielijk viel. Zijne toespraken waren kort, glas
helder, weinig beeldrijk, maar rijk aa,n denkbeelden. Op den kan
sel kon hij zijn handschrift mis.<;en, want het onderwerp was zoo 
goed doordacht, de gang del' ontwikkeling zoo logisch, dat hij 
weinig voorbereiding behoefde om het gesprokene bijna letterlijk 
-weer te geven. Ontbrak hem soms de noodige tijd tot het uitwer
ken van eene schets, dan improviseerde hij, om meestal dagen 
daarna de preek geheel te schrijven, gelijk h\i haar uitgesproken 
had. Brachten de tijdsomstandigheden mede, dat hij hetzelfde 
onderwerp opnieuw moest behandelen, dan werd vaak het vroegere 
opstel geheel omgewerkt. De kanselredenen van MASSILWN en BOUR
BALOUE, COQ,UEREL en COI,ANI, VAN DER P AJ,M en V AN DER HOEVEN, 
om van anderen te zwijgen, nam hij ter voorbereiding gedurig in 
handen. Aanteekeningen op de keerzijde van den titel of aan den 
voet der bladzijden getuigen, hoe aan het stellen van sommige 
preeken breede studiën en veel lectuur waren voorafgegaan. Zoo 
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bijv. bij de gedachtenisviering va.n N eêrlands herstelling in 1863, 
en op Pinksteren 1 S 6 7, toen hij stilstond bij de invoering van het 
Christendom hier te lande. Merkwaardig en treffend tevens was 
eeue rede ·over het oude kerkgebouw te Zalt-Bommel, welks 
verleden hij tot zijne hoorders liet spreken. Behandelde hij naar 
aanleiding van een bijbelwoord actueele onderwerpen, zooals de 
materialistische richting onzer dagen, nooit was de tekst bij hem een 
uithangbord, en alleen bij hooge uitzondering liet hij dieu weg. 
En nu meene men niet dat voor hem het eigenaardig karakter der 
protestantsche godsdienstoefening geheel in de leerrede gelegen was;· 
deze vormde naar zijne opvatting één geheel met bijbellezing ell 
gebed, met gezang en orgelspel. vVas het om stichting te doen, die 
w~jding moest geven aun het leven, dan mocht den voorganger 
geene handeling onverschillig zijn. Hoort hoe hij spreekt over het 
gemeenschappelijk gezang. "De wijze, waarop een lied wordt voor
geler.en, is beslissend voor de stemming, waarin het gezongen zal 
worden. Waar de voorganger het opgegeven vers ongevoelig uit
spreekt, haastig afraffelt, of er zich met één of twee regels van af
maakt, daar is bet niet te verwonderen indien zijne hoorders het 
gedacbteloos galmen. Manr nIs de woorden des lieds dool' z\jne 
voordracht worden verstaanbaar gemaakt, voor hoofd en hart ver
tolkt, als de toon zijner stem den grondtoon aangeeft, waarin het 
staat, de toonsoorten waarover het loopt, de toonkleuren die het 
doen tintelen van leven; als hij diep doet gevoelen den dankbaren 
lof of de weemoedige klacht, de blijde verbeffing of de diepe neder
buiging der ziele, die in de opgegeven regelen is uitgesprokeu; in 
één woord als zijn lezen is een inleiden in den geest des gezangs, 
dan zal bij kracbtig bijdragen tot de stichting van allen die bem 
hooren." Slechts twee preeken zijn el' van hem in bet licht ver
scbenen; om te weten hoe hij zijne boorders wist te boeien en hunne 
harten te treffen, moei men bovendien de stichtelijke tijdschriften 
opslaan, waarin hij nu en dan fragmenten zijner toespraken gaf. Hij 
heeft het voornemen gehad de belangrijkste z~jner preeken in. een 
bundel te verzamelen, maar de strijd, dien bet opkomen van de 
nieuwe richting in de kerk deed ontbranden, heeft hem zeker van het 
uitgeven teruggehouden. Nog vóór de modernen zich tot eene partij 
vereenigden, was· hij door eigen nadenken en onderzoek tot hel
derder inzichten gekomen. Hij bleef de beweging volgen, nam ken
nis van alles wat er over geschreven werd, doch stelde zich niet 
op den. voorgrond. De godsdienst was hem te heilig om er een 
partijzaak van te maken. Men moest naar zijne opvatting den tijd
geest trachten te leiden, niet dwingen tot datgene wat men als 

Jaarboek 1897. 5 
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waar en goed t'l'kent; ongevoelig had men de mensehen aan zijne 
denkbeelden te gewennen. "Alles," schreef hij eens, "heeft tijd 
noodig om tot l'\iI>heid te kOUlcn. Als historicus ga ik met zoo
vele een wen om, dat ik op eenige jaren Hiet zie. Is ook niet al 
ons weten een een wig worden?" Toch aarzelde hij niet voor z\ine 
overtuiging uit te komen. Aan de uitnoodiging om in den Doelen 
te (i-orcum in den winter mn 1 S7 a/7 4 met anderen godsdienstige 
voordachten te honden voldeed hij door te spreken over het gods
begrip en de wonderen. En h~i deed dit op zoo uitnemende wijze, 
dat ook orthodoxe hoorders z\ine warllle improvisatie prezen. 

Ik zou aan de nagedachtenis van AeQuoy hebben tekort gedaan, 
indieu ik op den predikant niet het volle licht had laten vallen. 
'rwintig jaren heeft hij met ollverflauwdell ijver het ambt bekleed, 
en als hoogleeraar hleef het zijn lust jongelieden op te leiden voor 
de gewichtige taak die hcn wachtte. Over zijlIc werkzaamheid in 
ringvergadcriug cn elassis wenseh ik niet in bijzonderheden te 
treden, daarcntegen mag ik llÏet ZW\igell van andere bemoeiingen. 
'l\idens de vacature van het rectoraat aall het gymnasium gaf hij 
met zijn ambtgenoot geruimen tijd onderw\is in de c1assieke talen. 
Als voorzitter vall de plaatselijke schoolcommissie werd hij in 1872" 
hij de oprichting van eene hoogere hurgerschool met driejnrÏgeu 
cursus, in een strijd gewikkeld over het uitgebreid lager onderwijs. 
Met dcn gemeenteraad wilden enkele zijner medcleden het belang
rijk inkrimpen, waartegen Gedeputeerde Staten van Gelderland op
kwamen. ACQUOY schaarde zich aan de z~jde van de laatsten. In 
eene kloek gestelde memoric kwam h\i op voor de helangen der 
burgerij, ontzenuwde dc argumenten der tegenpartij, die zieh 
op een onwettig standpunt had geplaatst, en bewees overtuigend, 
dat de inkrimping on wenschelijk, ongeraden, ja onbill~lk was. Zalt
Bommel bezat in zijn Gast.huis een zelfsbUldig gesticht van licfdadig
heid, dat in hloeienden toestand verkeerde en goed beheerd werd. 
Klimmende gemeentelasten deden hier als eldcrs tusschen het ge
meentebestuur en de regenten geschil ontstaan over de toepassing 
van de wet van 1854, en den wensch opkomen om het gasthuis 
als gemeente-instelling te behandelen. Regenten noodigden ACQuOY 
uit hun hehulpzaam te zijn in het· onderzoek Haar het verleden van 
het gesticht. De voornaamste bouwstoffen moesten natuurl~jk in 
het gemeente-archief ge7..ocht worden.' Hoewel hem als voorzitter van 
eene bij raadsbesluit. benoemde "commissie ter verzekering eener 
goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis of kunst" de 
toegang openstond, meende h,i er voor dit doel geen gebruik van 
te mogen maken zonder goedkeuring van burgemeester en wethou-
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ders. Het verzoek werd toegestaan, doch op zulke beperkende voor
waarden, dat regenten ze niet konden aannemen. Hij stelde HU uit 
alle andere bronnen, die hem ten dienste stonden, met de uiterste 
zorg eene volledige geschiedenis op van het gasthuis "óór de Her
vorming, tijdens de Republiek en in deze eeuw. Meer dan de on
bekrompene wijze waarop regenten zijne moeite beloonden, zal het 
hem tot voldoening zijn geweest, dat Mr. AUG. PHILIPS, toen het 
geschil door den rechter moest worden beslecht, de argumenten 
voor zijn. afdoend pleidooi aan de door ACQuOY medegedeelde 
feiten ontleende. 

Ondanks de nauwgezette vervulling van al zijne ambtsbezigheden 
en overige bemoeiingen, heeft ACQUOY in die jaren tijd gevonden 
voor belangrijke studiën, al moest hij daarvoor menig uur aan zijne 
nachtrust ontwoekeren. De verhandelingen die h~i hield in de Zalt
Bommelsehe vereeniging "Kennis is macht" over: "De onderlinge 
verwantschap onzer oudste geschiedschrijvers over den tachtigjarigen 
oorlog", "Petrus Dathenus en de COllsistoriëll" , "Herman de 
Ruyter", "De gebeurtenissen in Z.-Bommel tijdens den inval van 
Lodew~ik XIV", bewezen dat hij voortging het veld te bearbeiden, 
waarop hij als student de spade in den grond had gestoken. Zoo 
hield hij in f'ebruari 1872 in de Amsterdamsche afdeeliug der 
Evangelische ,Maatschappij eene rede over "Het kerkelijk eleinent 
in onzen opstand tegen Spanje" 1), en in den winter van 11:,76, op 
uitnoodiging van de Vereeniging tot handhaving en voortplanting 
van het liberale beginsel in de Nederl. Hervormde Kerk te Am
sterdam, eene andere "Over de geschiedenis der Christel~ike Kerk 
gedurende de middeleeuwen". Vau dit alles en veel meer nog is 
slechts weinig gedrukt, alleen zijne doorwrochte monographiën over 
HERMAN DF. RUY'rF.lt en .T.<\N VAN y]<jNRAY heeft h~i uitgegeven. 
Veel bleef in portefeuille of in de pen, o. a. eene geschiedenis van 
de Hervorming in de Bommeierwaard, omdat hij als \vetenschappelijk 
auteur zich de strengste eischen stelde en niets in het licht wilde 
geven voor hij tijd en gelegenheid had gevonden om het geheel 
af te werken. 

Doch ik moet hier spreken over "Het klooster te Windesheim 
en zijn invloed", het boek dat. in de laatste jaren van zijn verblijf 
te Zalt-Bommel tot stand kwam, helaas het eenige omvangr~jke 
werk dat hij ons naliet. Hoe welkom was hem de tijding, dat 
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen over dit onderwerp eene prijsvraag had uitgeschreven! 

') Later uitgegeven. Zie de lijst zijner geschriften. 
5* 
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Reeds in zijn studententijd had deze hladzijde uit de Nederlandsche 
kerkgeschiedenis zijne aandacht getrokken. 1\idens hij te Eerbeek 
stond, hield hij te Doeshurg eene voorlezing over GEERT ChWOTE, de 
Broederschap des gemeen en levens en het kapittel te Willdesheirn. 
Al had hij die kloostervereeniging sedert geen oogenblik uit het 
oog verloren, thans bleek hem dat het uitgestrekt terrein van onderzoek 
grootend~ls nog ontgonnen moest worden. Eene verhnzeud rijke 
litteratuur van meel' of minder zeldzame hoeken en overal verspreide 
handschriften had hij te raadplegen, wilde hij de beroemde con
gregatie volledig leeren kennen. Geleerden en hibliothecarissen, hier 
te lande en in het huitenland, moesten te hulp geroepen, naspo
ringen in de rijke verzameling van de Bourgondische Bibliotheek 
te Brussel persoonlijk ingesteld worden, om het materiaal hijeen te 
hrengen, waaruit het groote gebouw kon worden opgetrokken. 
Door de prijsvraag in haar wijdsteu omvang te nemen, werd het 
hestek op breede schaal aangelegd. De geheele Congregatie tot aan 
hare opheffing, in haar uitwendig bestaan en hmu' inwendig leven 
begreep hij te moeten beschrijven, zou de leemte in de geschiede
nis van kerk en beschavillg waarlijk worden aangevuld. Het ant
wo~ml, dat de bevestiging inhield van de tot motto geko7,ene 
lofsprank op\Vindesheim van .JoHANNES BrsuH 1), was op tijd ge
reed en mocht de onverdeelde goedkeuring wegdragen. In de ver
gadering van 30 Juni 1874 werd het met goud bekroond. Aan 
het oorspronkelijk werk, in twee deelen uitgegeven, voegde h\i na 
vier jaren nog een derde deel toe, over al de kloosters, die vroeger 
en later tot het kapittel behoorden, met een aantal belangrijke 
hijlagen. Hiermede hield· hij het onderzoek nog niet voor afgeslo
ten. Wat hij verzamelde en aanteekende tot verbetering en aanvul
ling was na twintig jaren zoo aangegroeid, dat hij den tijd gekomen 
achtte om het tot een boek te verwerken. Vóór h\j dien kostel~iken 
oogst kon bergen, werd h~i echter van het arbeidsveld geroepen; het 
was hem alleen vergund nu en dan voor anderen met echt wetenschap
pelijke vrijgevigheid de schatkamer zijner kennis te openen. De 
hoogleeraar in de kerkgeschiedenis te Par\js, G. BONNE'f MAURY, 
die hem te Z.-Bommel bezocht, erkende gaarne, dat hij bij het 
schrijven van zijne monographie over G]4JFjR1' GROOTE zeer veel aan 
AUQUOY te danken had gehad 2). 

J) "Lux ergo nova iu uni verso orbe Germanicopro eorum reformatione multis 
iIluxit." 

') (;érard de Grootc. Un pl'écursmw de la l'éforme au XIVe siècle, d'après des 
documentsinédits. Paris 1878. 
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Vijftien jaren heeft ACQUOY te Z.-Bommel doorgebracht; ofsehoon 
hij driemaal voor andere gemeenten in aanmerking kwam, werd 
hij niet naar elders beroepen. Hij heeft er heldere en donkere 
dagen doorleefd, zich als vader gelukkig gevoeld bij de geboorte 
eerst van eene dochter, daarna van een zoon, maar ook rouw in 
het hart gedragen, toen de aanvallige .JOHANNA hem door den dood 
werd ontnomen, toen zijne gade in den bloei des levens wegkwijnde 
en stierf, na eene echtvereeniging van slechts vijf jaren. Deze smar
telijke levenservaringen hebben zijn geloof niet doen wankelen, zijne 
geestkracht niet gebroken, al wierpen zij eene blijvende schaduw 
op zijn levensweg. De heilige plichten, die ambt en roeping hem 
oplegden, bleef hij vervullen met onbezweken trouw. 

De wet van 28 April 1876 tot regeling van het Hooger On
derwijs is een keerpunt geworden in het leven van ACQl'oy. Zij 
hief de oude theologische faculteit op, om daarvoor eene faculteit 
der godsdienstwetenschap in de plaats te stellen, waarin de kerke
lijke vakken tot vorming van godsdienstleeraars niet waren opge
nomen. De synode der Nederlandsche Hervormde kerk maakte 
gebruik van de haar bij art. 104 dier wet toegekende hevoegdheid 
om hoogleeraren voor deze vakken te benoemen, die van staatswege 
bezoldigd zouden worden. In eelle buitengewone vergadering werden 
twaalf predikanten voorgedragen, waaruit twee voor elke rijksuni
versiteit gekozen zouden worden. Onder de eersten die in aanmer
king kwamen behoorde ACQuOY. Het was niet de eerste maal, dat 
zijn naam voor een academischen leerstoel genoemd werd. Hoewel 
het voor niemand een geheim was, dat hij sedert jaren de kerke
lijke gesehiedenis en oudheidkunde tot zijne hoofdstudie had ge
maakt, deed men na het aftreden van rf ER HAAR en na den dood 
van DIEST LORGION eene andere keuze. Stond zijne theologische 
denkwijze hem in den weg? BEE'!'s zelf verkllk'lrde dat hij, had het 
aan hem gestaan, het ambt aan andere handen zou hebben toever
trouwd, en bij de Groningsche benoeming vroeg men: "Wat geeft 
eene nieuwe wet op het Hooger Onderw~is, als niet de wetenschap 
maar de kerkelijke richting beslist?" Doch reeds te voren in 1 860 
was ACQuOY door MOLI, met nadruk tot opvolger van KIS'!' aanbe
volen. De Leidsche faculteit meende toen dien wenk niet te moeten 
volgen, en eerst achttien jaren later liet de synode aan zijne ver
diensten recht wedervaren. Z~j achtte het onnoodig omtrent zijne 
aanspraken in bijzonderheden te treden en benoemde hem den 
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18den .Tanuari 1 S 7 8 op de meest eervolle w~jze, bij eerste stelll
llnng, voor het onderwijs in de geschiedenis der Nederl. Hervormde 
kerk, de bijbelsche eu de practische godgeleerdheid te I .. ciden. 
ACQcor was deze hcnoeming zeel' welkom; sedert de laatste jaren 
leefde hij geheel voor zijne historische studiën, en al bleef hij zijn amht 
met dezelfde nauwgezetheid waarnemen, toch zag hij met verlangen 
uit naar een ander arbeidsveld, waarop hij met hart en ziel bezig 
kOIl zijn. De Bommelsehe gemeente zag hem lloode vertrekken, en ook 
hem viel het zwaar haar te verlaten. Na op 1 U l\lei zijn afliicheid geno
men te hebben, aanvaardde hij den ZB"ten dier maa,nd het hoogleernars
amht met eene rede, even keurig van vornl als degelijk van inhoud, 
waarin hij niet alleen "Het nut (lel' beoefening van de geschiede
lIis der Hervormde Kerk in Nederland" voor de wetenschap, de 
kerk en hare dienaren duidelijk aantoonde, maar tevens verklaarde, 
het als zijne levellstaak te heschouwen, eene op wetenschappelijk 
onderzoek gegl'Olldde historie der Nederlandsche Hervormde Kerk 
te schrijven. rl'ot de uitvoering van dit voornemen heeft hij in 
zijn college den grondslag gelegd. Volgens een door hem ontworpen 
plan zou eeue inleiding over de hronnen, de hulpwetem,chappen en 
de vroegere hewerkingen dier geschiedenis, gevolgd worden door 
eene schets van de opkomst eu de uithreiding der Hervorming hier 
te lande tot 15(H). Het eerste tijdperk, dat der wording en vesti
ging, moest loopcn van 1566 tot I5~3 of '86; het tweede, dat 
van dcn inwendigell strijd en de uitwendige eenheid, van 15t13 
tot I ö 18 en verder tot 1798; het derde, dat der verwarde toe
standen, van 17!)8 tot I Ei 16. Het laatste hoofdstuk zou aan de he
schouwing van de Kerk als organisch geheel gewijd zijn. Drie-en
een-half jaar is ACQuOY kerkelijk hoogleeraar geweest; in dien t~jd 

heeft hij slechts een klein gedeelte van zijn breed opgezet schema, 
o. a. de inleiding, het bestuur del' Kerk en de openhare eeredienst 
gedurende de Republiek, kunnen uitwerken. Na 188 I namen 
andere studiën al zijn tijd in beslag. Toch bleef hij bouwstoffen 
verzamelen, met het uitzicht eenmaal in kalmer dagen het werk 
ter hand te kunnen nemen. Die dagen zijn niet gekomen; zijn 
schoonste wenseh: het voortzetten van den arbeid zijns leermeesters, 
is onvervuld gebleven, tot schade voor de wetenschap. 

Zijne streng wetenschappelijke methode paste h~l evenr.eer toe op 
de hehandeling der bijbelsche theologie. Geheel vertrouwd met het
geen kritisch onderzoek geleerd had omtrent het ontstaan en den 
inhoud der bijbelboeken, ontleende h~i daaraan analytisch de gods
dienstige denkbeelden, om ze daarna in geschiedkundige orde te 
beschouwen. Van den man, die met geheel zijn hart predikant was 



- 20 -

( 75 ) 

geweest, kon men niet anders verwachten dan dat hij a'an de prac
tische vakken: catechetiek e1l homiletiek, liturgiek en pastoraal, of 
zooals hij ze liever noemde: de wetenschappen van het godsdienstig 
onderwijs, de evangelieprediking, de leiding der godsdienstoefening en 
de herderlijke zorg, al zijne aandacht zou wijden. Zijne dictaten be

vatten het resultaat vau nadenken en rijpe ervaring. Zijne homile
tische lessen wist hij bijzonder aantrekkelijk te maken door voor
beelden uit preekell van beroemde redenaars van vroeger en later 
tijd. Men stelde het bij zijn schetscollege op prijs dat hij aan ieder 
de volle vrijheid liet OUl zijne overtuiging uit te spreken en te 
vel'dedigen, zonder ~ULll iemand de zijne op te dringen. "Mijne 
roeping ," verklaarde hij - "eli hiervoor meen ik eenige gave van 
God ontvangen te hebben - is jongelieden te vormen, die de 
vroomheid op den voorgrond zullen plaatsen, en haar znllen weten 
te waardeercn, bij wien zij haar ook vinden." '1'och ontbrak het 
niet a~m scherpe, maar altijd even humane als juiste kritiek. In 
het weeshuis hield h\i wekelijks catechisatie. De catechisanten waren 
een twaalftal weesjongens, de catecheten zijne studellten. Op den 
Kerstavond van 18 7 ~ werd cr in het weeshuis een kerstboom op
gericht. De kinderen zongen liederell, regenten en regentessen ont
haalden, hij zelf opende met eene toespraak en twee studenten 
spraken over het geboorteverhaal en de symboliek van den boom. 
Was het te verwonderen dat de ingenomenheid der theologanten 
met zulk een leermeester, die ook nog een avond voor hen beschik
haar stelde en altijd voor ieder te spreken was, van jaar tot 
jaar klom? 

Zijne kerkelijke betrekkiug bracht mede, dat hij als prae-adviseerend 
lid deelmtlll aan de s~'nodale vergaderingen van 1879 en 1 SS O. 
De N ederl. Hervormde Kerk verkeerde toen in een moeiel\ik tijd
perk. l)e uieu we richting had een heftigen strijd doen ontbranden 
en de vrees voor eelle seheuring in de Kerk scheen maar al te 
gegrond. Om het samenblijven der partijen in één kerkverband 
mogel~jk te maken, waren reeds voorstellen aanhangig tot wijziging 
der belijdenisvragen en herziening van het examen ter toelating 
tot de evangeliebediening. AeQUO\, stelde in deze quaestiën, die van 
zoo nabij zijn ambt raakten, het hoogste belallg en ontveinsde zich 
de groote verantwoordelijkheid niet, die ook op hem rustte. Hij 
was geen partijman; "partijen," zeide hij, "z\in als de golven, zij 
komen op en gaan weel' onder, lllaRr de stroolll blijft en voor hem 
alleen heb ik hart." De kerk, zoo oordeelde hij, zou godsdienstig 
handelen door hare deuren w\jd open te houden voor allen, opdat 
de vroomheid eeu toevlucht hebbe. Zij had niet alleen te vragen: 
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hoe houd ik mijne leden bijeen, maRl' ook: hoe kan ik zorgen dat 
al die leden, elk in het hijzonder, mannen zullen vinden, van wie 
zij indrukken van vroomheid kunnen en willen ontvangen. Doch 
van nabij gezicn was het karnkter van den strijd niet religieus, 
ofschoon men het zich opdrong. Het wa..;; heel iets anders dan voor 
tweehonderd jaren, in de dagen van LODENSl'RIN en Km:r,MAN. F.JCne 
revolutionaire partij, die zich aan orde noch wet scheen te stooren, 
wilde andersdenkenden uitdrijven om alleen te heerschen; tegenover 
haar had de Synode, wettig uit de gemeente voortgekomen, hare 
waardigheid te handhaven. Ziedaar hct standpunt waarop hij zich 
plaatste, toen hij in deze vergadering zitting nam 1). 

Al dadelijk vond hij gelegenheid zich met de hem eigene nauw
gezetheid en kalmte te zetten tot de behandeling van de zaak, 
daar hij benoemd werd in de commissie van advies over het con
ceptreglement op de uitoefening van de rechten der minderheden. 
Het stuk door hem gesteld, waarin de quaestie van alle zijden 
beschouwd, het voor cn tegen gewikt en gewogen werd, getuigt 
van zijn gemoedelijken ernst. Als lid eener andere commissie had 
hij rapport uit te brengen over een voofRtel, om de vVaalsche Com
missie voortaan in rang gelijk te stellen met een classicaal bestuur. 
Met alle kracht werd het door hem bestreden, op grond van het 
schoon verleden der Waalsclle kerken, in brecde l\lnen door hem 
geteekend, tenvijl hij de kerkrechtel~ike en andere bezwaren tegen 
het voorstel duidelijk uiteen zette. Er was maar één stem over dit 
".aakkundig en keurig gestileerd vertoog 2). De vVaalsche Commissie 
betuigde hem in een officieel sehrijven haar hijzonderen dank. Hij 
had de voldoening het voorstel eenparig verworpen te zien. Ook 
heeft hij medegewerkt tot het geven van meer ruimte ten ~lallzien 

der helijdenisvragen, hoewel het hem leed deed dat de onderteeke
ningsformule voor proponenten toen buiten behandeling bleef. Wel-is
waar was men over die formule vroeger niet gestruikeld, omdat er een 
dragelijken zin aan gegeven werd, maar het hinderde hem, dat de 
Kerk op die wijze de verzoeking tot onoprechtheid en spelen met 
woorden in de hand hleef werken. 

De grootste invloed heeft ACQUOY op de Synode uitgeoefend door 
zijn conceptreglement op de splitsing der gemeente in parochiën. 
Hij had het opgesteld in overleg met den hoogleeraar SeHoLTEN en 

I) Aan het voornemen, staande de vergadering door hem opgevat, om zich in een 
open brief, waarvan hij den aanhef op papier bracht, tot de gemeente te wenden, heeft 
hij geen gevolg gegeven. 

') Opgenomen in de llandelingen del' Synode van 1879, blz. 104-109. 
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dcn Lcidschcn predikant KRABBE, cn dicndc het b\i de Synodc in, 
niettegenstaande het in de Commissie voor de rechten dcr minder
heden geen bijval had gevonden. Ik mag hierovcr in geen bijzon
derheden treden en bepaal mij tot de mededeeling, dat de Alge
meene Synodale Commissie, in (Ie buitengewone vergadering der 
Synode van April 1881, ook door ACQUOY nog b\igewoond, een 
ontwerp-reglement van facultatieve kerspelvorming ter tafel bracht, 
waarbij het met zorg dool' hem uitgewerkte plan op den voet 
gevolgd was. Hoewel AAngenomen, is de invoering ten slotte afge
stuit op andere bezwaren. 

Latere zittingen heeft hij niet bijgewoond, daar reeds ia. die van 
1881 het bericht inkwam van z\ine benoeming tot rijkshoogleeraar, 
als hoedanig hij geen lid van de Synode blijveIl kon. De gansche 
vergadering "was toen eenparig in hooge waanleering van de ge
wichtige diensten, door hem aan het kerkelijk hooger onderwijs be
wezen". Intusschen bleef hij de handelingen der Synode met belang
stelling volgen, inzonderheid in zake bovengenoemde verklaring, gevor
derd b\i de toelating tot het predikambt, die ecn bepaald dogmatisch 
karakter droeg cn daarbij tc brccdsprakig en te dubbclzinnig was. De 
bezwaren er tegen ingebracht hadden in 1883 geleid tot het invoeren 
van eene meer kleurlooze formul~. Daar confessiol1eelen en evangeli
sehen hiertegen hunne stemmen verhieven, besloot de Synode met eene 
geringe meerderheid de vroegere formule weder in te voeren. Toen 
achtte de theologische faculteit van Leiden zich geroepen ter wille 
van de studenten voor het vrije en zelfstandig onderzoek op te komen, 
en een maatregel te moeten ontraden, WAArdoor het confessionalisme 
weder op den troon werd geplaatst, terwijl niet weinige jongelieden 
zouden worden afgeschrikt om zich aan de evangeliebediening te 
wijden. ACQUOY stelde het adres, dat door de faculteit werd inge
diend, en hij achtte het een zegen voor de kerk en de wetenschap, 
toen in 1888, na vele vruchtelooze pogingen, eene vereenvoudiging 
dier formule tot stand kwam en in· werking trad. 

ACQUOY'S benoeming tot rijkshoogleeraar was een gevolg van het 
aftre<len van den zeventig-jarigen hoogleeraar SCHOLTI~N. In de godge
leerde faculteit was besloten, dat de hoogleeraar RAUWENHOFJ<' voortaan 
de wijsbegecrte van dcn godsdienst zou doceeren, om plaats te maken 
voor ACQuOY, aan wien nu de geschiedenis van het Christendom en van 
de christelijke leerstellingen werd opgedragen. Deze regeling was dus 
eene hulde aan zijne geleerdheid en bijzondere geschiktheid voor dit 
onderwijs. Voortaan zou hij zitting nemen in de theologische faculteit 
en deel hebben aan examens en promotiën. Wat hem na rijp beraad 
bewoog het kerkelijk met het staatshoogleeraarsschap te verwisselen, 
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daarvan heeft hij rekenschap gegeven in zijne rede over "Kerkge
sehiedeuis eu geschiedenis van het Christendom", wHnrmede h~j op 
Î December I SSI zijn amht aanvaardde. Die rede was weder een 
program. H ij toonde aan dat de wetgever van 187 ü juist had 
gezien, toen hij de oude benaming "kerkgeschiedellis" door "ge
sehiedcnis van het Christendom" verving, omdat het woord kerk 
een dubbelzinnig karakter heeft verhegen; omdat het kerk begrip 
vool'Standers van afwijkende meeningelI, aan wie cene plaats op 
christel~ik gebied niet ontzegd Illag worden, tot dwaalleeraars stem
pelt; omdat het christendom reeds eeuwen hestaan had, vóór el' 

eene kerk werd gesticht. Zijne heldel'e uiteenzetting VHn hetgeen 
hij onder de gesehiedenis van het Christendom hegreep, deed reeds 
dadelijk van zijne lessen de hoogste verwachtingen koesteren. Hij 
behandelde deze geschiedenis, waaraan cene uitvoerige inleiding 
\oorafging, in ,jer tijdperken, elk op een CurSllR herekend. De 
heide eerste liepen tot COSS'l'A~l'I.JN DEN GltOO'l'};; en tot paus G R1<;

HORTUS I; de beide laatste omvatten de l\liddeleeuwen en de Her
\"orllling. Zijn college over de geschiedenis der christelijke leerstel
lingen vormde een onderdeel van dit plan. En h~i bleef niet sta~tl1 
b~i de uitwendige geschiedenis, maar stelde in het helderst lieht, 
hoe de christelijke geest zich openbaarde in het kerkel~ik en zede
lijk leven, in staat en ma.atscha.ppij, in wetenschap en kunst. Het 
zijn inzonderheid deze hladzUdell die getuigen van zijne groote be
lezenheid, van zijne rijke kennis, van z~ill ruimen blik en zijn 
artistieken zin. Bijna viermalell doorliep h\i alzoo de zestien eeuwen 
onzer jaartelling; want tot de latere kwam hU niet. ZUn hand
schrift, aanvankel~ik eene breed uitgewerkte schets, werd telkens bij
en zoo Boodig omgewerkt. Zoo h~iv. het eerste tijdperk, na het 
terugvinden van de JtJ«XJ1. Hij stelde zich voor deze geschiedenis 
van het Christendom uit te geven, wanneer hij er eens de laatste 
hand ann gelegd zou hebben. :Enkcle onderdeel en waren, na de 
laatste bewerking, blijkbaar voor de pers gereed. Maar de dood 
heeft hem verrast, vóór hij dit groote werk voltooien kon. 

Bij dit onderwijs was het niet zoozeer zUn doel jeugdigen god
geleerden de noodige kennis b\i te brengen, die zij ook uit goede 
handboeken konden putten, dan wel hen in te wijden in de ware 
methode van historisch onderzoek. Daarom wees hij niet enkel op 
de bronnen, maar sprak h\i uitvoerig over hunne meerdere of min
dere waarde en de wijze waarop zij gebruikt moesten worden. 
Niet zelden bracht hij boeken, handschriften of plaatwerken mede, 
om zijne studenten met den inhoud van nabij kennis te doen maken. 
Meer opzettelijk heeft hij dit in de laatste jaren gedann in een af-
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zonderlijk college over kerkgeschiedvorsching eH kerkgeschiedschrij
ving, volgens eene handleiding, die het licht heeft gezien. De inge
nomenheid waarmede dit bescheiden boekje, zoo rijk van inhoud, 
algemeen is ontvangen, getuigde welk een dienst hij door de uit
gave 1Uln alle beoefenaars dezer wetenschap bewezen heeft. Een paar 
malen heeft hij enkelen ook ingeleid iu de kennis en het gebruik 
van middeleenwsche handschriften, waarvoor de Leidsche bibliotheek 
het hem aan hnlpmiddelen niet liet ontbreken. Het was alzoo niet aan 
hem te wijten, wanneer zijne studenten niet tot zelfstandig onder
zoek werden bekWAAmd. Z~i gevoelden zich door hem aangetrokken, 
door zijn voorbeeld opgewekt. De toespraken ·waarmede hij meestal 
bij den aanvang van eiken cursus zijne colleges opende, waren er 
evenzeer op aangelegd om hun liefde voor historische studiën in te 
boezemen 1). Wie eens Z~ill onderhoudend college lwd bijgewoond, 
waar de ernst vaak door een gullen lach werd afgewisseld, kwam 
altijd weer. Was het aantal z~iner hoorders in den aanvang klein, 
gaandeweg steeg het, vooral sedert de Alllsterdamsche gemeenteraad 
goed vond aan de theologische faculteit hare kerkelijke hoogleeraren 
te ontnemen, en kloUl zelfs in de laatste Ul1UU1den van zijn leven 
tot meer dan zestig. Behalve in de collegekamer, ontvillg hij zijne 
studenten, althans zoolang zijne gezondheid het toeliet, mAAndelijks 
op een Vrijdagavond b\l zich aan huis, om een of ander belangrijk 
onderwerp met hen te bespreken. Gaarne bewoog h\i zich dan op 
het gebied der kunstgeschiedenis. De kostbare plaatwerken, die hij 
bezat, gaven hem gereede aanleiding om, bij het doorwandelen van 
de catacomben te Rome, stil te staan hij de overblijfselen van oud
christelijke kunst of te w~jzen op de Sophia-kerk te Konstantillopel, 
als hoofdmol1umeut van ByzantijnsC'he bouwkunst. En ik kan mij 
voorstellen welk een geestdrift hem bezielde, als hij jongelieden de 
hooge WAArde der toon dichten van R,\CH en HÄNDlU, deed gevoelen. 
Voorts stond zijn huis en zUn hart ten allen tUde voor hen open. 
Zijn tafelkont in het huisvertrek liet even als menig vertrouwelijk 
onderhoud op de studeerkamer onuitwischbare indrukken na. Enke
len hebben het na zijn dood uitgesproken, wat deze leermeester 
door zijn onderricht en zijn persoonlijken omgang voor hen was 
geweest 2). ACQUOY achtte zich gelukkig, wanneer studenten van 

I) Als kerkelijk hoogleeraar sprak h~j bijv. in 1880 over de historiographie op hare 
tegenwoordige hoogte, in 1881 over uitwendige en inwendige geschiedschrijving; als 
rijkshoogleeraar in 1882 over de uitspraak "l'histoire est une résurrection", in 1884 over 
GEERT GROOTE, naar aanleiding van diens 5OO-jarigen sterfdag. 

~) Zie Dr }<'. PIJPER in De Nederl. SpectatOl·, no. 52, en Dr. P. A. KLAP in Theo
logische Studiën, 1897, blz. 69 vvo 
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b\izOlideren aanleg nelgmg toonden tot zelfstandig onder"oek op 
historisch gebied. Moedigde h\i de zoodanigen aan om te promo
veeren, dan deed hij dit omdat hij aan den doctorstitel zulk eene 
hooge waarde hechtte. ,,"'ie doctor heet," schreef hij aan een oud
leerling, "moet zich in alles een vir docttlS betoonen. Wie het genot 
van echt wetenschappelijk onderzoek eenmaal heeft leeren kennen, 
wil het telkens opnieuw smaken. Gij hebt geleerd een wetenschap
pelijk onderwerp wetenschappelijk te behandelen: wie dit eenmaal 
gegrepen heeft, dien kan het nooit meer ontvallen." Biogmphieën 
YRH belangrijke personen achtte hij voor eerstbeginnenden het meest 
geschikt, en daaraan hebben w~i de dissertaties over UTI<~NHOVEN, 

'YAI,A1WS en anderen te danken, die onder zijne voorlichting ge
schreven werden. Voor niet weinigen bleef hij de altijd hulpvaar
dige raadsman bij voortgezette studiën; doch ook zij, die op het 
uitgestrekt gebied der theologische wetenschap eene andere keuze 
deden, of wel meel' opgingen in de praktijk hunner bediening, zul
len niet licht vergeten wat zij dezen leermeester verschuldigd zijn. 
,,'Verken, soliede te werkeu ," getuigde een hunner, "dat hebben 
wij allen van hem geleerd." 

Zoo leefde hij geheel voor de wetenschap en zijn onderwijs. 
ZÜn studeerkamer was z~jn heiligdom, te midden van zijne boeken 
voelde hij zich te huis en nooit alleen. Wat had het bijeenbrengen 
van dien rijken schat hem jaren lang eene studie gekost! Hoort 
hoe hij zelf zich hierover uitliet 1); "Niet ieder weet wat ver:r,a
melen is, en wat daartoe, indien het wél zal geschieden, wordt 
vereischt. Groote geleerden hebben el' vaak niet het flau wste begrip 
van. Slechts de historicus, en wie eenige wetenschap historisch be
oefent, wordt wel gedwongen er aan te doen en ervaart dan al 
spoedi~ hoeveel antiquarische catalogi doorworsteld, op hoevele 
boekverkoopingen orders gegeven, wat al onderzoekingen ingesteld, 
wat al brieven geschreven, wat al berekeningen gemaakt moeten 
worden. Ik zie er de boekenkasten van sommigen wel eens op aan. 
Om die planken te vullen is geld noodig geweest, maar geen tijd, 
geen hoofdbreken, zelfs geen kennis. En wederom zie ik er andere 
kasten vaak op aan. Daar staat ja voor veel geld, maar dat is het 
meeste niet; daar staat de vrucht van jaren lang zoeken met het 
oog van een kenner, die heel wat heeft moeten werken, eer hij 
zulk een kenner was. Voor zulke boekenkasten, d. i. voor zulke 

') In eene correspondentie met Prof. Dot;DES, na ontvangst van diens Rariora, waarin 
hij, tegenover de eenheid in diens boekenschat, tevens eene uitvoerige beschrijving geeft 
van de verscheidenheid in de zijne. 
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mgena.:'lrs heb ik respect". Maar hoe gaarne hij zich ongestoord 
aan zijne studiën w~idde, toch was elk vriendschappelijk bezoek 
hem welkom, inzonderheid zoo vaak hij tot herstel van krachten zich 
van den gewon en arbeid rust moest gunnen. Wie hoorde hem niet 
gaarne spreken over de belangen van staat en kerk, over weten
schap en kunst, nu eens met hoogen ernst, dan weder met fijnen 
humor. Hij bezat de gave om uit den schat zijner kennis en 
levenservaring oude en nieuwe dingen met gloed en kleur te 
voorsch~in te brengen, om toest.anden en personen naar het 
leven te teekenen, en het waren vooral de geestige opmerkin
gen, waarmede hij ze wist te kruiden, die zijne verhalen altijd zoo 
aantrekkelijk maakten. Een kamergeleerde was hij, ook door 
z\ine lmisel~ike omgeving, hoewel niet in dien zin, dat hij het ge
zelli~ verkeer ontweek; alleen gunde hij zich te weinig ontspanning, 
tot schade voor zijne gezondheid. Eene enkele zomerreis, of het 
bijwonen van het Taal- en Letterkundig Congres te Gent, toen hij 
de gast was van P AUI, PREDERICQ, kon het gemis van geregelde 
beweging in de frissche lucht niet vergoeden. Eerst op het laatst 
zocht h~i des zomers herstel van krachten in de vrije natuur. Altijd 
was hij overladen met bezigheden, voortvloeiende voor een deel uit 
de betrekking waarin hij stond tot andere instellingen. Binnen- en 
buitenlandsche genootschappen boden hem om strijd het gewoon- of 
eerelidmaatschap aan, en besturen van vereenigingen, wier bemoeiingen 
zijne volle sympathie hadden, waardeerden het hem in hun midden te 
zien. De lusten konden, naar hij meende, wel opwegen tegen de las
ten, zoo daar al sprake van was. Maar niet van allen kon dit 
gelden. Als lid van de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophileu 
bezorgde hij de uitgave der merkwaardige Sermoenen van N lCOLAAS 

PEl<;'rERS, waarvan slechts het eerste deel het licht mocht zien, ter
wijl de inleiding, die het resultaat zou bevatten van langdurig. 
grondig onderzoek, helaas ongeschreven bleef. rrEYLER'S Godgeleerd 
Genootschap, waarin hij sedert 1892 de plaats van KUENEN innam, 
maakte hem de taak niet zwaar; .meer gaf het Haagsch Genoot
schap tot verdediging van den Christelijken godsdienst hem te doen, 
waarin hij twee jaren later zitting nam. Aan de September-vergade
ringen nam hij met opgewektheid deel, en de prijsvragen die hij 
voorstelde, ook al werd er slechts ééne van uitgeschreven, betroffen 
de gewichtigste onderwerpen. Grondig en degelijk waren zijne be
oordeelingen van ingekomen antwoorden, waals er meer dan twin
tig hem werden voorgelegd. Elke prijsvraag werd voor hem een 
onderwerp van ernstige studie. Voor hij begon te lezen, had hij 
zich rekenschap gegeven van hetgeen het antwoord in hoofdzaak 



- 27 -

( 82 ) 

zijn moest. K orh door \'001'- noch door tegeningenomenheid liet hij 
zich afleiden om geheel objectief zijn eindoordeel op te maken. En 
hij oordeelde scherp, zag niets over het hoofd, formuleerde duide
lijk. Hij kOIl tegelijk hreed en toch ook puntig schrijven. Hij 
toetste en woog niet alleen den inhoud, maar lette ook op den 
vonn. Had hij gebreken bloot te leggen, hij wees er tegelijk de 
oorzaken van aan. Moest hij een antwoord onvoldoende verklaren, 
nooit verzuimde hij te waardeeren, wat h\j er goeds in gevonden 
had, Inderdaad, het werk dat van hem gevorderd werd, kon niet 
meer conscientieus worden opgevat. 

Het liet zich verv.'achteu, dat allereerst in Leidsche kringen op 
z~jne medewerking en voorlichting gerekend zou worden, De Maat
sehappij der Neoerlalldsehe Letterkunde zal eerlang zeker in zijn 
Levensbericht in herinnering brengen, wat zij aan hem als voor
zitter, als trouw bezoeker der maandvergaderingell en hij andere 
gelegenheden te danken had. Hier wijs ik alleen op de breede 
]~jst van onderwerpen, die h\j jaar ruUl jaar in de Commissie voor 
geschied- en oudheidkunde ter sprake hmeht. Spaanders zijn het 
uit de werkplaats, maar vall het deugdelijkste hout. In het theolo
gisch gezelschap van professoren cu predikanten was hij herhaalde
l~jk aan het woord. Onderwerpen, die hem daarna stof leverden 
tot opstellen in het Archief voor Nederlandsclle Kerkgeschiedenis en 
opellingsreden in de jaarvergaderingen van de Maatschappij der 
Nederl. Letterkunde, werden hier het eerst behandeld. Het archi
variaat van den academischen scnaat, dat hij van 1888 tot 1890 
bekleedde, kon llloeielijk aan heter handen worden toevertrouwd, 
en tweemaal mocht h\j in de eerwaardige sennatskamer hooge be
zoekers welkom heeten: H. M. Koningin WILHEUiINA met H. M. 
de Koningin-Regentes, en den Kroonprins van Italië. Het behoeft 

. nauwelijks gezegd te worden hoe voor de ontvangst van onze 
Vorstinnen zorgvuldig was saamgebracht al wat uit het verleden 
der Akademie aan het Huis van Oranje en de lotgevallen van het 
voorgeslacht herinnerde. 

En hoe veelvuldig waren zijne overige bemoeiingen! Maar mocht 
hij zich onttrekken als zijne hulp werd ingeroepen in zaken die 
het belang van wetenschap en universiteit raakten; als hij aandrin
gen kon op betere inrichting van het zoo belangrijk Leidsch archief 
onder een bekwaam archivaris, pleiten voor het behoud van Munt
en Penningkabinet? Mocht hij weigeren als een beroep werd gedaan 
op zijne veelzijdige kennis? "Mijn ongeluk is", zeide hij, "dat ik 
den naam heb van verschillende vakken iets te weten, en daardoor 
vormen de zaken, waarover men mij gelieft te raadplegen, eene 
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bonte verscheidenheid, die mij te meel' verplicht met alle kracht 
voor de eenheid in mijll eigen werk te waken". Met dit al waren 
vragen om inlichting, ook als ze maar de gl'ens van het gebied 
zijner studiön raakten, hem niet onwelkom. Zij gaven hem aanlei
ding tot opzettelijk onderzoek, en het trof m~j onder zijne papieren 
hij taJ van brieven zooveel concepten van uitvoerige antwoorden te 
vinden, die hem uren van vlijtige nasporing hadden gekost. Zoo 
stond hij den Utrechtsehen bibliothecaris 'I'IEY,E ter Z\ide bij de be
sehrijving van handschriften del' Universiteitsbibliotheek en AR~OJ,D 
te Gent bij de bewerking van eene bibliographie der martelaars
boekel!. Zoo was hij een raadsman voor SCHECRLl<;lm bij de uitgave 
van "Een devoot ende profitelyck Roecxken", en hielp hij de non
nen van het klooster Nazareth te Gent b\i het schrijven van de 
geschiedenis van haar huis. Zijne uitgebreide correspondentie met 
binnen- en buitenlaudsche geleerden, katholieken zoowel als protes
tanten, zorgvuldig dool' hem bewaard, getuigt niet minder van een 
leven in dienst van de wetenschap dan de reeks van grootere en 
kleinere geschriften, die hij ons nagelaten heeft. Met dit al is het 
voor een deel aan dit hout allerlei van bezigheden en aan te groote 
en tijdroovende minutieusheid bij menig onderzoek te wijten, dat 
veel gewichtiger werk, hetwelk hij zieh voorstelde, ongedann is 
gebleven. 

Overzien wij ûjlle wetensehappel\ike nalatenschap, dan verrijst het 
beeld van den ontslapene weder voor onze oogen. Het is of wij hem nog 
aan den arbeid zien, Zijn geest houdt zich hoofdzakel\ik bezig met het 
christelijk verleden, inzonderheid van ons volk, dat hij kennen wil 
en doorgronden. Waar eenc bladzijde hem nog duister blijkt, zet 
hij zieh tot vernieuwd onder wek. De hronnen worden opgespoord 
en geraadpleegd, na onderworpen te z\in aan eene onbevangene 
kritiek. Is de historische stof saam gelezen , dan ontwikkelt zieh uit 
het gevondene onder ernstig nadenken eene seherp belijnde voor
stelling, Voor den gesehiedsehrijver acht hij niets gevaarlijker en 
verleidelijker tevens dan eene vernuftige combinatie, die zijne eigen
liefde streelt, en hij wacht zich dus wel op die klip te stranden. 
Niet alleen als christen, ook als beoefenaar der wetenschap kent hij 
de deugd der zelfverlooehening. Het zijn niet zoozeer de feiten die 
zijne belangstelling wekken, als wel de beweegredenen die er aan 
ten grondslag liggen. Weten wil h~i wat een vroeger geslaeht heeft 
gedaeht, voelen wat het heeft gevoeld. In de vormen van den eere
dienst, in de voortbrengselen der beeldende kunsten, in de taal en 
de tonen van het lied verneemt hij de heiligste aandoeningen van 
het vroom gemoed. Dit is het wat aan zijn boek over de Windes-
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heimsche congregatie, aan zijne studiën over de stichtelijke lectuur 
onzer vaderen, aan al wat hij schreef over het geestelijk lied in de 
Middeleeuwen zulk eene bijzondere waarde geeft. Maar weinigen 
weten in den geest van een tijdperk door te dringen zoo als hij. 
Geen wonder dat de man, die in het katholicisme en in eIken 
godsdienstvorm den polsslag van het religieuse leven voelde, een 
toonbeeld van verdraagzaamheid was. GodsdienstvervoJgingen deden 
hem pijnlijk aan, onverschillig van wie ze uitgingen en wat el' toe 
dreef. "Die Maigesetze", schreef hij in 1876 aan Dl'. EmlEN te 
Gaesdonck, "haben nie meine Sympathie gehabt. Ein starrel' Doc
trinarismus ohne Glauben, eine grobe Staatesalmacht ohne }1'reiheit 
wehet mir daraus entgegel1. Der Gesetzgeber hat gezeigt, das zähe 
Leben der Frommigkeit zu verkennen, nnd durchaus die Stimme 
der Geschichte nicht zu verstehen. Was nur mit dem Prestige Eines 
Mannes sich halten kann, muss entweder mit diesem Prestige ()(ier 
1l1it de1l1 Manne selbst vorübergehn." 

Bij de studie van het geestelijk lied, terecht zijn aangenomen 
pleegkind genoemd, dat hij door liefdevolle verzorging en geest
driftvolle aanbeveling in eere zocht te herstellen, kwam hem zijn 
muzikale aanleg te stade. Niet de reine gedachten, de kinderlijk 
naieve voorstellingen alleen, ook de melodieën trokken hem Ilan. 
Onder de wijzen waarop zij gezongen werden vond hij in hand
schriften en .oude liedeboekjes zulke schoone, innige, edel-eenvoudige, 
echt-godsdienstige, dat hij meende ze te moeten bekend maken, in 
de hoop dat cr onder zouden zijn, die ook nu nog konden wor
den gezongen. ACQroy was niet minder grondig muziekkenner dan 
geschiedvorscher, en zoo pastte hij ook hier zijne wetenschappelijke 
methode toe. Ondanks de onmiskenbare verdiensten van \Vn.Ll<'MS en 
SNEf,LAERT in het geven van den stoot tot het beoefenen van het 
Oud-Nederlandsehe lied met zijne zangwijzen, kon h~j hunne muzi
kale dwalingen niet over het hoofd zien. Zij hadden geen begrip 
van de oude toonsoorten, en in plaats van daarin terug te brengen 
wat in den mond des volks verbasterd was, moderniseerden zij zelfs 
wat het volk nog Gregoriaansch had ge7,ongen. Waren niet allen 
het met zijne opvatting eens, waar het gold die oude wijzen weder 
in het gehoor te doen opnemen 1), toch was het hem tot niet 
gennge voldoening, dat ook zij die van hem verschilden de waarde 

') Vgl. Dr. F. BIlOM'S "In memoriam" in het Centrum van 17 Dec. 1896 en wat 
ik over ACQuOY als beoefenaar der muziekgeschiedenis schreef in Tijdschrift der l'eree
niging VOOI' N-.Nederlands Muziekgeschiedenis, Dl. V, blz. 220vv. 
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van zijn arbeid ten volle erkenden, dat liederen uit zijn bundel 
door kerk- en a-capella-koren werden uitgevoerd, en dat zijne 
studiën over het geestelijk lied hem met uitnemende beoefenaars 
van kerkmuziek onder ons en in het buitenland in aanraking brachten. 
Het sprak vanzelf dat de Synode der Nederl. Herv. Kerk z~lne 

hulp inriep, toen zij tot eene herziening van het Psalmboek besloot. 
Het terugbrengen van de psalmwijzen tot haren oorspronkelijken 
vorm kon bezwaarlijk aan beter handen worden toevertrouwd. Zijn 
opstel in het "Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis," het t\id
schrift duor hem met onzen zoo vroeg gestorven vriend W YBRANDS 
en mij opgericht, leert ons welk eene breede studie hieraan vooraf
ging. Aan dit werk heeft hij zijne laatste krachten besteed. De Psalm
bundellag voltooid op zijn schrijftafel, toen de dood hem de oogen 
sloot. De Synode had gehoopt nog meer van hem te ontvangen, toen Z\j 
hem benoemde in eene commissie tot samenstelling van een bundel 
godsdienstige liederen. Voor zulk een werk was niet enkel eene 
uitgebreide hymnologische kennis noodig: de bewerker moest ook 
gevoet bezitten voor het schoone in de poëzie en diende vertrouwd 
te zijn met de eischen eener goede versificatie. Van zijn dichter
IUken aanleg heeft hij maar enkele proeven gegeven, genoeg echter 
om te overtuigen, dat hij dien niet ongebruikt liet. Wat er om
ging in zijn hoofd en in z\in hart heeft hij tot in zijne laatste 
levensjaren soms in enkele versregels neergeschreven. Dit doet ons 
te eerder begrijpen, waarom hij deze opdracht met warmte aan
vaftrdde. ACQuOY belaste zich met de leiding, toen in October 1893 
in de kapittelkamer van den Dom te Utrecht de werkzaamheden 
aanvingen. De beginselen, waarvan men bij de keuze van liederen 
zou uitgaal! , waren door hem ontworpen. Helaas, niets kon hij tot 
stand brengen van hetgeen hij zich had· voorgesteld; toen h\i ten 
derde male op het ziekbed werd geworpen, zag hij zich gedwongen 
zijn ontslag te vragen. 

Was alles wat ACQUOY van zijne studiën ten beste gaf even kern
achtig van inhoud, de wijze waarop hij het deed was niet minder 
onberispelijk. Hij had eene kunstenaarsziel. Waarheid en schoon
heid waren voor hem twee zusters, die hand aan hand moesten 
gaan. De kostelijke vruchten der wetenschap mochten niet in ruwe 
aarden schalen worden aangeboden. "Hij is geen artist ," dus oor
deelde hij soms over het werk van anderen, "hij heerscht niet over 
den vorm, zijn boek leeft niet, het is een skelet. " Was het niet 
de zuiverheid van kleur en fijnheid van teekening, die in de levens
berichten van MOLL, W YBRANDS en CUIPBELL u boeiden? Zoozeer 
was het hem tot eeu tweede natuur geworden, taal en stijl goed 

Jaarboek 1897. 6 
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te Vel"lOrgen, dat h\i geen· slonlîgen brief kon schrijven. Vandaar 
ook de indruk dien hij maakte, zoo vaak hij in het openbaar optrad, 
al bezat hij geene huitengewone redenaarsgaven. Want welprekend 
waS hij, toen hij CAl\lPBELL en toen hij Dl' Rn,r op hunne ambts
feesten huldigde, den eersten als den man van grondige hoekenkennis. 
nauwg2zette plichtsbetrachting en onuitputtelijke humaniteit, den 
anderen als de werk- en beweegkracht der Leidsche Bibliotheek; 
welsprekend op dien schoonen lentedag, van 1884 toen hij PAUJ, 
KRl:G1<iR en zijne medeafgevaardigden uit de Zuid-Afrikaallsche Repu
bliek toeriep: ,,'roen Nederland uw volk vergat, hebt gij hct ge
d wong0n aan u te denken. l1erwijl wij in Nederland geschiedenis 
schreven, hebt gij daar in Afrika geschiedenis gemaakt"; welsprekend 
toen hij aan onzen zeventigjarigen NICoLAAs HEETS het eerediploma 
van de Maatschappij der Neder!. IJetterkunde overhandigde; wel
sprekend toen hij MAT'l'HIJS DE VRIES geluk wenschte met z~jn 

veertigjarige loopbaan als hoogleel'aar in de N ederlandsche taal- en 
letterkunde; welsprekend. nog eens toen hij zoo waardig het gevoel 
vertolkte, dat allen vervulde, die op den I5den Augustus 1892 ston
den aan het graf van dienzelfden man, zoo algemeen geacht en 
bemind om zijne uitnemende gaven van hoofd en hart. ACQUOY 

was een man van het woord; zooals hij schreef, zoo sprak hij. 

Overmorgen' verjaart de dag, waarop de sombere mare van zijn 
dood zich door het land verspreidde. De t~jding kwam niet onver-. 
wacht en hij zelf was zich reeds lang bewust hoe weinig h~j rekenen 
kon 'op den dag van morgen. Nog in December 1889 kon hij met 
dankbaarheid verzekeren, bijna nooit ziek te zijn, al voelde hij bij het 
klimmen der jaren zijne krachten verminderen. Maar in het volgend 
jaar ving zijne lijdensgeschiedenis aan. Want ofschoon schijn baar 
geheel hersteld, herhaalde de ziekte zich in 1892 onder bedenkel~ike 
verschijnselen, die het ergste deden vreezen. Een en andermaal werd 
hij daarna voor weken en maanden uit zijn werk gerukt en aan 
ziek- en rustbed gekluisterd. Had hij in vroeger· en later jaren wat 
hij voelde en dacht vaak uitgesproken in een eenvoudig gedicht, 
thans gaf hij lucht aan de stemming z\jner ziel in de weemoedige 
woorden: 

Gekruist moet zijn onze oude mensch, 
Al gaat het tegen wil en wensch, 
Al geeft het slDart,a) doet het pijn. 
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rroch begaf hem zijn geestkracht niet en hervatte h~j telkens met 
opgewektheid zijne taak. "Ik vervul mijne werkzaamheden met lust", 
schreef h\l nog in de laatste maanden, doch voegde er aanstonds 
aan toe: "het zou ondankbaar zijn hierbij te vergeten, wat daartoe 
door de zelfopoffering van de trouwe huisvriendin, die alle lief en 
leed met m\j pleegt te deelen, is toegebracht" 1). Kostte het hem 
veel, zich uit alles terug te trekken: h\i getroostte het zich, om 
zijne laatste krachten voor z\lne studenten te sparen. .Tuist had hij 
z\in college, meer bezocht dan ooit te voren, gesloten, toen de slag 
viel, die zoo lang had gedreigd. 

Leerlingen droegen den onvergetelijken meester naar het familie
graf van zijn trouwen vriend den hoogleeraar }lRUIN, waarin zijn stof
felijk overschot zou worden bijgezet. Een breede rij van ambtgenooten, 
van oudere en jongere vrienden, stond met zijn eenigen zoon in 
diepen weemoed rondom geschaard. Maar de winterzon overgoot het 
donkere rouwfloers met haar gloed, als wilde zij ons herinneren, 
dat het licht, hetwelk van dezen mensch was uitgegaan, ook na 
zijn verscheiden zal blijven schijnen. 

Een vroom en vroed man, hoog geacht en bemind om zijne ge
leerdheid en zijn zielenadel, heeft ons verlaten; maar hij heeft niet 
vruchteloos onder ons geleefd. 

1) Mejuffrouw B. J. VAN TROTSENBURG, die gedurende bijkans dertigjtlren zijn huishouden 
verzorgde. 

6* 
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J. G. R. A C QUO ï. 

1. Kerkgeschiedkundige geschriften. 

Gerhardi Magni epistolae XIV, e codice regio Hagano lllUlC pri
mum editae et perpetna annotatione, qua melius et ipse et tempora 
ejus cognoscentur, instructae. Amstelodami 1857. 8° .. 

Jan van Veuray (.Johannes Ceporinus) en de wording en vestiging 
der Hervormde gemeente te Zalt-Bommel. 's Hertogenbosch 1873. So. 

Het klooster te Windesheim en zijn invloed. Uitgegeven door 
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen. Utrecht 1875-1880. 3 din. 8°. 

Hier beghinnen de Sermonen oft wtlegghingell op alle de Euan
gelien vander Vasten, metter Passien, alsomen die inder kerckcn 
houdt zeer' costelijck wtgheleyt. Naar den oorspronkelijken druk op
nieuw uitgegeven [l ste dl.] Gent 1893. 8°. 

Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving. 
's-Gravenhage 1894. kl. 8°. 

[Registers voor de beide deelen van het Nieuw en de vier deelen 
van het Kerkhi8torisch Archief.] (Kerkhist. Archief, dl. IV. Amst. 
1866, blz. 517-606). 

W. M 0 ll, Kerkge8chiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 
Registers. Utrecht 187]. 
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In ])e vriend valt armell ell rijkell, Amst. kl. So: 

Twee martelaars, I Ignatius (1853, n° 45), n Polycarpus (1854 n° 14). 
Een Hervormer LMelanchton J (1853, n° 24). 
De Herder van Hermas (1861, n° 36). 
Tertullianus (1862, n° 13) 1). 
De hagepreek en de beeJden8torm. 1. De hagepreek en de openbitre prediking 

der Hervormden in Holland. 11. De openbare prediking der Hervormden in 
N.-Brabant, Utrecht en Gelderland. lIl. Eenige beroemde hagepreekers. 
IV. De beeldenstorm (1866, n° 212). 

In Kalender vom' de Protestantell in Nederland. Uitgeg. door: de 
Vereelliging tot beoefening van de geschiedenis der Christel. kerk 
III Nederland, onder leiding van \V. MalI. Amst. 1856-1860. 
kl. 8°. 

10te jaarg. 185fi. Inleiding. Kalender (met H. C. R.). Allerheiligen (blz. 35-4fi) 
Thassius Caecilius Cyprianus (blz. 77-124). 

2e jaarg. 1857. Johannes Tauier (blz. 98-128). 
5e jaarg. 1860. Geert Groote (blz. 123-149). 

In Ge8chiedelli8 der ChriBteli:jke kerk in Nederland, in lafereelen. 
Amst. 1864, ] 869, 2 dIn. kl. fO. 

Deel I: 

Ludger (blz. 99-108). 
Geert Groote en de broeders en zusters van het gemeene leven. - Het klooster 

en de klooster.vereeniging van Windesheim (blz. 376-418). 

Deel H:· 

De Doorluchtige School te Amsterdam. - De Kweekschool der Remonstranten 
(blz. 200-210, 225-244). 

Kerk en Staat ten tijde der Republiek. Opheffing der Staatskerk. Kerkordening 
van 1816. Afneming van het ge7Ag der formulieren. Onderlinge toenadering 
der protestanten (blz. 610-(26). 

In de Ver8lageJt en Mededeelitlflett der KONinklijke Akademie van 
Weten8cltappen. Afdeeling Letterkunde. 

De Kroniek van het fraterhuis te Zwolle. Eenebijdrage tot de kennül van het 
inwenclig leven der fraterhuizen (2e reeks, dl. IX: [Amst. 1879J, blz. 4-42). 

Kerstliederen en leisen (3e reeks, dl. IV.[Amst, 1887J, blz. 352-404) 2). 

1) Dit en het vorige stukje zijn ook opgenomen in den bundel, mede uitgegeven door 
den Vriend v. armen en rijken: De oudste christelijke letterkunde. Amst. 1862. 

') Opnieuw afgedrnkt, doch aangevuld met hetgeen hij sedert over dit onderwerp 
aanteekende, in het Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis, dl. VI, blz. 217-272. 
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In de Handelingen en jUededeelillgeJl van de Maat8chappij der 
Neder!. Letterkunde (Bijlagen tot het verslag der "Historische 
Commissie"). 

1885-86, blz. 60-67: 

Heeft Jacob van Campen te Amsterdam in rechtstreeks verband met Jan va.n 
Leiden te Munster gestaan? - Over een aa.n Luther toegekend "bon mot". -
De voortdurende invloed van Windesheim. - De zinnebeelden der vier 
Evangelisten. 

1886-87, blz. 68-83: 

Het handschrift van Brugman's "Sermoen van drieërhande tafelen. - Een 
damesgild tot het houden van een jaarlijkschen maaltijd. 

1887-88, blz. 56-74: 

Hs. n" 1042 van Meerman (eene verzameling van meerendeela geestelijke liederen 
tot ± 1525). - IIGa.doop" en IIHa-gedoopte". - Een mystiek boekje, 
"Den grondtsteen der volmaektheyt". Antw. 1638, op naam van Gerrit 
de Groote. 

1888-89, blz. 109-114: 

BRgister van stukken betreffende het proces van den martelaar Angelus Merula. 

1589-90, blz. 138-145: 

De typologische zolderscbilderingen in de kerk der Ned. Herv. Gemeente te 
Naarden. 

1891-92, blz. 93-97: 

Het IISoliIoquium" van Gerlach Peters en de "Epistola de vita et palSione 
Domini" in Fransche vertaling. - Is de Windesheimsche prior Johannes Vos 
van Heusden de schrijver van de "Epistola de vita et passione Domini n08tri 
Jesu Christi" ? 

In Archief voor Nederland8che lterltr;e8chiedeni8. 's-Graveuhage 
1885-1896. 6 dIn. 

Deel I (1885): 

Het oude Paaschlied "Christus is opgestaan" (hlz. 1-36) 1). 
Een weinig bekend gedicht van Hendrik van Kalkar (blz. 349-352). 

Deel II (1887): 

Het Geestelijk Lied in de Nederlanden v66r de Hervorming (blz. 1-112). 
De Friesche zanger Bernlef, (blz. 222-225). 
Aanteekeningen op de "Hymnen en Sequentiën", verzameld door wijlen den 

Hoogl. W. MoIl (blz. 287-306) 2). 
Eene Kerstleis (blz. 393-400). 

')Eerst voorgelezen in de Koninkl. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 
Versl. en Mededeel. 2e R., dl. I, blz. 241 vv.). 

2) Alsmede van Dr. Boot, Dr. Kappeyne Itln Dr. Doedes. 
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Deel III (18S9): 

Voorbidding der nonnen van Couwater voor Prins Frederik Hendrik (blz. 
102-104). 

Deel IV (18U3): 

De Psalmwijzen der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare herziening 
(blz. 1-84). 

Een middelnederlandsch Kerstliedje (blz. 334-336). 

Deel VI (1897): 

De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes, beschreven en toegelicht, 
(blz. 77-128). 

Kerstliederen en leisen (blz. 217-272). 

In Vaderland8che leUeroefeniuflell. N. S. Amst. 1872. 

Het kerkelijk element in onzen opstand tegen Spanje (blz. 201-2:32). 

In BibliofJraphische Adversaria. Dl. V [Den Haag 1882]. 

Het "Tractaet van de gevanckenis der ontschuldigber Catholijcke borgeren bin
nen Goch" en de Latijnscbe bewerking daarvan (blz. 33-43). 

III .Btudes arcMol., linfJuwt. et histor. dédiées à C. Leema1l8. 
Leiden 1885. 

De bas-reliefs op de stet'nen doopvont te Zalt-Bommel (p. 259-2(1). 

In LichtettberfJer'sBnc!!clopédz'e des sciences relif/ieuses. Tom. X, 
Paris 1 R g 1. 

Pays-Bns (Histoire religieuse) (p. :315-32:3). 

In Geschiedkundige opst'!lletl aaJ~r;ebodeJl aan R. Fruin. 's Gravenh. 
1894. 

Mislukte pogingen der Nederlandsche Gereformeerde kerken, om hare geschie-
denis te doen beschrijven (blz. 229-257). - . 

II. Geschiedkundige geschriften. 

Herman de Ruyter, naar uitgegeven en onuitgegeven authentieke 
documenten. 'sHertogenbosch 1870. 8°. 

In Bato. DL H. Amst. 1871. 

Onze oude geschiedschrijver Emanuel van Meteren (blz. 305-31:3). 



- 37 -

( 92 ) 

lIl. Letterkundige geschriften 1). 

Gedichtjes voor kinderen, door Gerhard. Amst, 1854. kj. 8° 2). 

Mattathias de Charmoneër. Dramatisch gedicht voor rederijkers 
door .Johs

• Jacobi. Amst. 1866. kl. 8°. 

In _Maand8chrift voor den he8c/vlafden 8tand, uitgeg. door de 
Ringvergadering van Amsterdam. Jaarg. 1856. 

Aan Johanna, op den eersten verjaardag van hare aanneming tot lid der ge
meente van Christus (blz. 317-320). 

In Gave der liefde ten voordeele v. h. fond8 voor weduwen t'. 

prote8t. !/od8diell-8t-onderlOijzer8. Amst. 1868. 

Een paar reisherinneringen (blz. 56-63). 

In Leid8ch Da!/blad. Jaarg. 1886, 15 Maart 3). 

Reis of Ros [in het middeleeuwsch lied: "Es ist ein Ros entsprungen"]. 

IV. Muzikale geschriften. 

Middeleeuwsche geestelijke liederen en leisen, met eene klavier
begeleiding naar den aard hunner tonen. 's-Gravenhage 1888. 4°. 

H et boek der Psalmen naar de berijming van 1 773, met de 
zangwijzen, volgens de eischen der Nederlandsche versmaat inge
richt, overeenkomstig het besluit van de Algemeene Synode der 
Nederlandsche Hervormde Kerk in hare vergadering van 1892. 
Amst. en Haarl. 1896. 4°. 

In lijd8chrijt d. Vereenigin!/ v. N.-Nederland8 Muziek!/e8chiedenis. 
Dl. IV [Amst. 1894]. 

De zangwijze van het ,,0 Kersnacht, schooner dan de daegen" (blz. 177-200). 

In Het Orfjel. Rott. 1896. 

Een gesprek met Dom Paul Cagin (llde jaarg. blz. 127 v.). 

1) Zie ook onder V hierachter in Christelijk Album. 
') Uit:;egeven met en zonder prentjes. 
') Opnieuw afgedrukt in Tijdschrift der Vereeniging voor NOOf'd-Nederland8 Muziek

geschiedeni8, dl. V, blz. 258 VVo 
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V. Leerredenen en Stichtel~ike geschriften. 

In Leerredenen tot bevordering van evangelische kenni8 en christe
lijk levert. Arnhem. 

Jezus Christus de waa.rhcid (jaarg. 1863, blz. 185-198). 
Jezus tegenover de ouders Gaarg. 1867, blZ. 61-76). 

In Kalender voor de prote8tanten in Nederland. Amsterdam. 

Stephanus (Ie jaarg. [1856J blz. 62-76). 
Abraham (2e jaarg. [1857J blz. 17-54). 

In Chri8teiiJk Album. Haarlem. 

Eenzaamheid (Gedicht. Jnarg. 1861, blz. 228). 
De lijdende Christin (Gedicht. Jaarg. 1862, blz. 228). 
Kind en mensch (Gedicht. Jaar,\!". 1864, blz. 251). 
Staatkundige vervolging en gods'lienstige verdraa.gzaamheicl (AId. blz. 253 vv.). 
Jeremia (Jaarg. 1865, blz. 289-306). 

In Het Morgenlt"cht. 8tiehteli:jlc dagboek voor het chri8telijk qezin. 
Arnhem. 

Jaarg. 1866. F~n gevoel (blz. 426). Gebedsverhooring (blz. 440 v.). God is geest, 
God is vader (blz. 456 v.). E~n ding ontbreekt u (blz. 476 v.). Onbezorgd
heid tegen den dag van morgen (blz. 606 v.). Wat elke dag ons geeft, (blz. 
614 v.). De teekenen der tijden (blz. 624 v). Weldoen (blz. 656 v.). Geestig
heid (blz. 666 v.). Maakt u vrienden (blz. 674 v.). Dobberingen des gemoeds 
(blz. 772 v.). 

1870. Nietige gesprekken (blz. 56 v.). Idealen. (blz. 65 vv.). 
1871. De wilde jacht de~ levens (blz. 55 v.). Het aanbod en de eisch der 

zonde (blz. 588 v.). De bede om openbaringen van Gods heerlijkheid 
(blz. 621 v.). 

1872. Amen (blz. 11 vv.). Bidden en outvangen (blz. 84 v.). 
1874. Het geloof aan de zegepraal van het ware en goede, (blz. 604 v.). 

Terugblik, (blz. 629 v.). 

In Bijbelselt dag8ehrift. Harlingen. 

Jaarg. 1870. Het "Onze Vader" (blz. 135 vv.). 
1871. "Doch mij is voor het minst, dat ik van ulieden geoordeeld word", enz. 

(blz. 765 vv.). 
1872. "Den derde gaf hij één talent" (blz. 50 vv.). - ,,1k ellendig menseh!" 

(blz. 91 vv.). - "Pilatus zeide tot hem: Wat is waarheid!" (blz. 175 v.).
,,0 mijn God, mijne ziel buigt zich neder iu mij," enz. (blz. 392 vv.). 

187.. "Heeft niet de mensch een strijd op aardeP" - "Tenzij uwe gerech
tigheid overvloediger zij dan," enz. 

In Godsdienstig Album. 's Hertogenbosch. 

Jaarg. 1871. Ken u zelf, volmaak u zelf, wees u zelf, geef u zelf, (blz. 112 vv.). 
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VI. Leven sb e r i e h teIl. 

Tn Lel'ellSberichten der af!Jestorve1te lIledeledell v. d . .JlaaMch. d. 
l{ederl. LetterJ.·tmde te Leiden. 

Levensbericht van Dr. Hendrik Jan Spijker (Jaarg. 1871, blz. 301-335). 
Levensbericht van Aemilius Willem Wybrands (Jaarg. 1887, blz. al!l-353). 

In Jam,boe!.' Valt de KoniJlkl. A.l.:ademie van Wetenschappen. Amst. 

Levensbericht van Willem MoB (Jaarg. 1879, blz. 66-137) 1). 
Levensbericht van Aem. W. Wybrands (Jaar~. 1886, blz. 94-126). 
Levembericht van M. F. A. G. Campbell (Jaarg. 1891, blz. 27-53). 

In Real-Enc!!clopädie für prote8t. l1fteolo!Jie uttd Kirche. Hd.' X. 
Leipzig 1882. 

Wilhelm Moll (Bd. X, S. 163-166). 

VII. Redevoeringen. 

Het nut der beoefening van de geschiedenis der Hervormde 
kerk in Nederland. Rede, gehouden 28 Mei IS78, bij de aanvaar
ding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid van wege de 
Nederlandsehe Hervormde kerk, te Leiden. Leiden 1878. gr. 8°. 

Kerkgeschiedenis cu geschiedenis van het Christendom. Rede, 
gehouden bij de HHnvan,rding van het hoogleemarsambt in de god
geleerdheid aan de Rijksuni versiteit te Leiden, 7 Dec. 1881. Lei
den 1882. gr. 8°. 

In de lIatldelin!Jen van de -::11 aat8chappij d. Nederl.Letterlcunde 
te Leiden. 

Toespraak bij de opening van de Algemeene Vergadering (1884, blz. 7-22). 
Bij de ontvangst van de Deputatie der Transvaalsche Republiek (1884, blz. 

28-31). 
Bij de overhandiging van het diploma van eerelidmaatschap aan Dr. N. Beets, 

(1885, blz. 33 v.). 
De Christelijke Typologie in beeld, in woord en in handeling (1889, blz. 

19-51). 
De stichtelijke proza-literatnnr onzer vaderen vóór de Hervorming (1892, 

blz. 21-46). 

In Leid8ch IJa!Jbtad. 1892. 

Aan het graf van Prof. Dr. M. de Vries (15 Aug.). 

') Herdrukt met enkele verbeteringen in Studiën en Bijdragen van Moll en de Hoop 
Scheffer, dl. IV. blz. 476-540. 
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VIII. Verslagen. 

In Amsterdamsche Studenten Almanak. Amst. 1856. 

Verslag van het onuerwijs in de godgeleerde wetensèhappen aan het Athenaeum 
te Amster,lam (blz. 61-64). 

In "Verslagen en j"Jfededeelingell der KOJlinkl. Akademie vall 
'f/eteilschappell. Afd. Letterkunde. Amst. 

Verslag (met M. de Vries en Th. Borret) over de Verh:tndeling van W. Moll: 
Geert Groote's Dietsche Vertalingen (2e R, dl. IX ::1880J, blz. 217-221). 

Verdlag (met Th. Borret) over de Verhandeling van Aem. W. Wybrands: De 
Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw (2e R, dl. XI [1882~, 
blz. 335-339). 

Verslag (met M. .T. de Goeje) over eene Latijnsche vertaling van eeu werk 
van den Syrischen bisschop Johannes Ephesus, aangebouen door J. P. N. 
Land, (3e R, Dl. VI, [1889J, blz. 6-9. 

Verslag (met A. D. Loman) aangaande de verhandeling: "De gamelan te 
.To/!jäkartä" aangeboden door J. Groneman en J. P. N. Land (3e R, dl. VI, 
)889~ blz. 201-205). 

IX. Boekaankondigingen. 

In UltivC1"8iteit~blad. Amst. 1854. 

Aankondiging van J. H. de Greef, Pmkti8cke handleiding tot de 8tudie der 
Hebretuw8cne taal, Amst. 1853 (N° 12). 

In Algemeene Kunst- ett LeUerbode. Haarlem, 1856. 

Aankondiging van G. H. M. Delprat's JTernandeling over de broederscltap va" 
G. Groote, 2e dr. (nO 25). 

In Nederlandsche Spectator. Den Haag. 

Eene nieuwe bijdrage tot de literatuur over Petrus Dathenus (Jaarg. 1872, 
n° 26-29). 

Het eerste Nederlandsche werk over de vraag aangaande den auteur der 
"Imitatio Christi" (Jaarg. 1881, n° 38). 

Eene verzameling van Middelnederlandsche geestelijke liederen met hunne zang
wijzen (Jaarg. 1888, n° 35). 

ln de Kerkelijke Courant. 1874. 

Aankondiging van Th. Griesinger, ])e Jesuiten. Leiden 1873 (nO 15). 
Aankondiging van G. J. Dozy, 1Je Carliaten. Haarl. 1874, pn Em. Castelar, 

Redevoeringen in de Om·tea. Ui! het Hoogd. Mor Chonia. Utr. 1873 (nO 18). 
Aankondiging van J. H. Ankersmit, Wzn., IJe ae8tketiache voo1'drackt. Naar het 

Hoogd. dool' R. Benedix. Dev. 1874 (nO 24). 
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Aankondiging van H. C. Rogge, J. Wt'!1lbogaert en zijn tijd, Dl. 1. Amst. 1873 
(nO 31). 

In 1'ijri8pief/el. Den Haag. 

Een standaardwe.rk over Johannes WtenbognE'rt en zijn tij. I (Jnarg. 1874, blz. 
121-138). 

X. Vertalingen. 

~I. Schneckenburger, Ge8chiedeil'Î8 Valt detl tijd de8 Nieuwen 
Verbolld8, uit het Hoof/d. vertaald eil met aantee1ceninf/en vermeerderd. 
Amst. 1863. 8°. 

In Bz"bliotheelc van moderne theolof/t·e . DI. VI.' s H crtogenbosch 1867. 

De Apostel Paulus door H. Hirzel (blz. 81-100). 
Het Christus-visioen van Paulus en de oorsprong van het Paulinisch Evangelie 

door C. Holst~Il (blz. 323-406). 


