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LEVENSBERIGT 

J. I ... C. SCHROEDER VAN DER ROLI~. 

DOOR 

W. "B., LIK. 
8ecrpt"ri.v da .Yatuu,·klmdige Afderli'Î!I '). 

De plaats, welke w~i lil de jongste maanden met zoo veel 
leedwezen onbezet zagen, zal helaas! niet meer worden ingeno
men dool' tien mau, dien wij er vroeger schier nooit misten. 
H ij was om zijne veelzijdige wetenschap bij allen hooggeacht, 
0111 de gaven zijns verstallds door allen bewonderd, om tIe liefe
lijkheid zUns gelTlQetIs dool' allen bemind. Behoef ik hem te 
IJncmen? Z~jll llaam zweeft op uwe lippCll. 

JACOBUS ]~lIDOVICUS CONRADUS SCHROEDER VAN DER KOLK 

werd dell 14dcn Maart des jaars 1797 te J~eeuwarden geboren. 
Zijn vader was HENDRIK W ILT.Ell VAN DER KOLK, geneesheer 
te I,eeuwarden en later secretaris bij de grietenij te 'Wom
llH'ls, een dorp nabij Bolsward in }'riesland, zoon van J ACO

BUS VAN DER KOLK, die meester was in de regten en doc

tor in de geneeskunde; zijne moeder W IT.HELMINA PHIUP

PI:\A CA'fIIARINA SCHROEDER, dochter van ]~ODEWIJK CONRADlJS 

i-iCUROEDER, Hoogleeraar in de regt eu te Groningen, die met 
ziju' broeder, door zijne kennis der Hebreeuwsche taal beroemrl 
geworden, oorspronkel~jk uit M.arburg was gekomen, alwaar 
hun vader Hoogleeraar was. Ten einde den naam vall SCIIROE

DElt niet te doen uitsterven, werd hij aan dien van V A:\' DElt 

') Voorgelezen in de Gewone Vergadering der Natuurkundige Afdedilll!: 
\'nn den 3lote,! Mei lR62. 

JA.I.JlBOm, 1862. 11 



- 3 -

( 162 ) 

Kor,K toegevoegd. Het ontbrak hem dus niet aan goede voor
bee1clen, maar in den ram pspoe<ligen tUd, dien Nederland tOC11 

doorleefde, was in het dorp, waar hij zijne kindsche jaren door
bragt, het onderwijs beperkt en weinig omvattend. De waardige 
vader trachtte daaraan te gemoet te komen, door den leergierigeJl 
knaap de werken van MAR.'l'INE'l" Buys, Nor,I,ET, DESAGlllLUmS, 
UIr,KESS en MUsSCHE~nR(n;K in de hand te geven. Hierdoor ont
wikkelde zich reeds vroegtijdig de voorliefde voor de studie der 
natuur, waaraan hij tot aan zijn laatste levensuur getrouw bleef. 
Eenige jaren bragt hij bij den predikant KONING te Dronrijp 
door, van wien hU LatUn leerde, en bij wien hij zijne verdere 
opvoeding voltooide. Zijne beide ouders verloor hij vroegtijdig; 
zijne moeder toen h~i nog knaap was, zijnen vader, kort vóór 
zijne promotie, in den jare 1820. Op vijftienjarigen leeft\j<l 
student geworden aan de hoogeschool te Groningen, besteeclJl' 
hU aldaar de beide eerste jaren uitsluitend aan de bestudering 
der natuur-, der schJi- en der plantenkunde. Dit geschiedde 
toeu uit eigen aandrift, niet naar wettelUk voorschrift": eene 
bijzonderheid, welke niet buiten vermelding mag blijven. ZU ge
tuigt van een' zelfstandigen zin, van eene zucht tot wetenschap, 
van een helder begrip omtrent hare meest doeltreffende ontwik
keling, 'welke hoog te waarderen zUn. Geheel op zich zelve 
echter staat lWze handeling niet. V roeger toch bewandelden 
vele anderen dezen weg, welke ook de meest natuurlijke i::. 
Uit den aard del' zaak is de studie der natuur aaulokkend, en 
toont zich de jeugd voor haar zeer ontvankelijk. 

V AN DER KOI,K gaf van den geest, welke hem bezielc1e, andere 
en niet minder sprekende bewijzen. H~t herboren volksbestaan -
men vergete zulks niet, en in den tijd, dien wij beleven, min
der dan ooit - openbaarde zidl, na hetgeen men zoo kenmerkend 
den Franschen tijd noemde, vooral in de zucht, om zoo spoe
dig mogelijk den wetensehappel~Jken roem. te doon herleven van 
het diep gevallen Nederland. In korter' tijd dan nu gevorderd 
wordt, om eeuige leemten aau te vullen en onWuikbaar gewor
den bepalingen te verwijderen, werd de wet uitgevaardigd op 
het hooger onderwijs. Eene harer bepalingen voerde het uit
schrijven van prijsvragen in; men begreep, dat de hoop 0l) 
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het r,ermetaal velen een prikkel tot krachtige werkzaamheid 
kon zijn, VAN DER KOLK was een der eersten, wien de eer 
der bekrooning te beurt viel, door de beantwoording der 
vraag: Quae BUnt emolumenia praec1pua, quae ex càlorico la
tente seu ligato aëris et aquae ad oecon01niam anilnalem redun
dant. Vier jaren later herhaalde h~j de poging tot verkrijging 
van het eermetaal en met denzelfden gunstigen uitslag. Toen 
echter gold het een onderwerp meer in verband met de werk
zaamheid, waaraan h~j zUn volgend leven zou wijdeu. Het 
\raS de stremming des hloeds. Hierover gaf hij eerst zijne prij~
verhandeling uit, en later behandelde hij hetzelfde onderwerp 
voor zijne inaugurele dissertatie *). Door hare verdediging ver
kreeg hij op. den 17den Junij des jaars 1820 den titel van 
doctor in de geneeskunde, en op denzelfden dag ook dien van 
doctor in de verloskunde. In de jaren, welke hij aan de Gro
ningsche hoogeschool doorbragt, genoot VAN DER KOJ,K vooral 
tie vriendschap van den Hoogleeraar G. BAKKER, mijn ambts
voorganger aldaar. Uit het geschrift, waarmede deze waardige 
man zjjnen werkkring hier op aarde besloot t), blijkt hoeveel 
waarde de leermeester hechtte aan den jeugdigen arbeid van 
zijn' leerling, wiens dissertatie ook in het buitenland !1wermalen 
met lof werd vermeld. 

V AN DER KOLK leefde te Groningen in een' uitgelezen vrien
llellkring, waartoe vooral behoorden KUHJ, en VAN HASSEL'!', 
de algemeen geroemde natuuronderzoekers in N ederlandsch Indië, 
(he zooveel bijdroegen tot betere kennis der :Fauna van den 
lnuischell Archipel. 

Na zijne promotie vestigde VAN DER Kor,K zich als prakti
serend geneesheer te Hoorn. Hij ble,ef er slechts kort. In 1821 
reeds werd hem, op aanbeveling van den Hoogleeraar BAKKElt, 
tle betrekking gegeven van inwoneml geneesheer in het Buiten
Gasthuis te Amsterdam. Zij heeft op hem en op zijn' verderen 
levensloop een' gewigtigen invloed gehad. Vooreerst heeft hij 
aldaar z\jn' naam als ontleedkundige gevestigd. Vol van het 

*) &mgu;n'-s circulantis AistOJ/i) cum experilllent2s ad eam illustrandllm i.nsti/ulis. 

t) G. BAKRIIIR, De natlll"a hOlllinis liber elementariu8. Groningae 1827. 
ll* 
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vuur, dat men Jeugdig zoude noemen, zoo, gelUk de Hoogleeraar 

OPZOOHElt *) op sierlijke wijze zegt, een altijd frissche jeugd 
bij het klimmen zijner jaren niet zijn deel was gebleven, vol 
dus van dit heilig en blijvend vuur, moest hij met gretig
heid de gelegenheid aangrijpen, welke dat ziekenhuis aanbood. 

Het voorbeeld van zijn' leermeester BAKKER was hem steeds 

voor den geest en zijn naam onafgebroken in den mond. Al 
wat aan vrijen tUd overbleef, werd aan ontleedkundig onderzoek 
besteed. Vooral trachtte h~j de kunst der opspuiting meester 
te worden, waarvoor hij zijn geheele leven door eene voor

liefde behield, soms niet ten eenenmale van overdrij,,;ng vri.i 

te pleiten. Zoo werd de grond gele.gd tot eene verzame
ling vooral van pathologische voorwerpen, welke allengs aau
groeide. Hij beUvel'de 7.Îch, om daarin vooral reekseu vaIl 
zieke werktuigen des menschel~jken ligchaams in de verschil
lende vormen der ontaarding bijeen te brengen. Bij alle is de 
ziektegeschiedenis aanwezig, en zoo vormt deze verzameling eeu 
schoon geheel, dat wij hopen, dat bUeen en van versnipperinf! 
vrij moge blij VeIl. Het is niet twijfelachtig, waar zij bewaard 
hehoort te woroen. De stad Utrecht mag zich het mnseum vnl! 

v AX DER KOI,K niet laten ontnemen. 

De plaats, alwaar hij aanvankelijk arbeidde, schonk SCHROE

DER VAN DER KOLK vooral gelegenheid tot het onderzoek der 
verwoestingen in het l0llooweefsel, door tuberculose te weeg 
gebragt. Hij beschreef deze in eenen bundel, in 1826 uitge
geven, waarin hij ook andere pathologische onderwerpen be

handelde, onder den titel van Obaervatwnea anato-mi,co- patho
logici et practici arg'lementi. Van deze Obaervationea, waartoe hij 
zelf met eene kunstvaardigheid, in onbe~~jpelijk korten tijd 
aangeleerd, de teekellingen op steen hragt, dagteekent zijn roem, 
welke daarna zoo binnen- als buitenslands bleef klimmen. 

Maar ook uit een ander oogpunt was het verbl~jf te Amster

dam voor hem gewigtig. In het gesticht, aan welks hoofd hij 

gesteld was, werden in die dagen meer dan anderhalf honderd 

*) Jn de opdragt van Natuurkennis tn 'lalull1'pouij, door Mr. C. W. OP' 

:tOOJlBR. Amsterdam, 1858. 
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krankzinnigen verpleegt!. Met wannte trok hij zich hun lot 
aan, bestudeerde hU deu aard hunner geesteskwaal, zocht hij 
Haar de oorzaken daarvan in lijkopeningen, en deed h~j hierop 
zijn genezingsplan rusten. In den jare 1825 was de beschriJ
ving der merkwaardige herstelling van eene krankzinnige *), de 
voorlooper van een groot aantal meer uitvoerige, hoogst gewig
tige verhandelingen. Spoedig toch zou de behandeling van krank

zinnigen zijn hoofdwerkzaamheid, de studie hunner ziekte zijn 
levenstaak worden. 

Slechts weinige dagen, nadat hij in ue plaats van BLEu

u.:m, als Hoogleeraar in de ontleed- en natuurkunde van 
den mensell tc Utrecht was opgetreden, werd hij aldaar tot 
mederegeut verkozen van het Krankzinnigen-Gesticht, dat 
toen in ellendigen toestand verkeerde. - Het gelukte hem 
daarin aanvankelijk eenÏge verbetering te brengen; maar eelle 
l!rondige hervonning moest worden uitgesteld, totdat eene bij
komende omstandigheid aan den wensch van SeRRoEDER 

u" DER KOI.K grootere kracht schonk. HU werd tot Hoog
leeraar in de klinische geneeskunde aan de genees-, heel
cu verloskundige school te Amsterdam beroepen. Van alle 
zijden werden pogingen aangewend om den geliefden leeraar te 

behouden. De st€de~jke l-egering vroeg, wat zij daartoe konde 
bijdragen. Verbetering van het K1'({'l11czinnigen-Ge8ticht was het 
edelmoedig eu onbaatzuchtig antwoord. V AN DEl> KOl.K bleef 
te Utrecht, en een gescheuk van tien duizend gulden aan het 
I\.rankzinnigen-Ge8ticht was daarvan het gevolg of liever de 
oorzaak. Hierdoor werd het mogelijk een' nieuwen aanbouw te 

beginnen, welke allengs werd voortgezet, toen het opnemen van 
(Jen grooter aantal l~jders uit de hoogere standen der maat
schappij verhoogde inkomsten aan het gesticht schonk. 

Aldus gelukte het aan VAN DER KOI.K verbeteringen in te 
voeren, zoo menigvuldig en zoo doeltreffend, dat het Zieken

huis voor Krankzinnigen te Utrecht weldra het voorbeeld 
werd voor Nederland. De ijverige medewerking zijner ambt-

') Zie GeneuicIJndig6 Bijdragen, door Paun VAN DEJt HoavaN, enz. Jaar
gang 1825. 
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genooten in het bestuur des gestichts stoud hem daartoe ter 
zijde, maar mogt toch niet beletten, dat men den naam van VAN 

DER KOT,K er uitsluitend aan hechtte, als ware hij alleen de 
stichter. 

De lof, als ware het bij uitsluiting er aan geschonken, be
wees, dat de verpleging der krankzinnigen elders betreurens
waardig bleef; de wetgeving, welke hunne afzondering regelde 
en hen, als waren zij de meest gevaarlUke misdadigers, in som
bere hokken, achtCl' grendel en slot, deed opsluiten, was ge
brekkig. Dit gaf aan SCHROEDER VAN DER KOLK aanleiding, 
om, toen hij in den jare 1836 als Rector der Akademie aftrad, 
tot onderwerp zijner plegtige redevoering te kiezen: de VerllJaar

loozillfl der ZOTg in OM la·nd van ketgeen ter leniging t'an ket 

lot der krankzinnigen behoort te geackieden. Het is daarbij te . 
vermoeden, dat broederlijke aanspooring iets later den Heer 
J. SCHRÖDER, thans Secretaris Generaal bij het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, noopte, om tot onderwerp zijner inau
gurele dissertatie te kiezen de beschouwingen der toetten VOOI' 

krankzinnigen, De keuze en de belJandeling tevens des' onderwerps 
waren de uitdrukking van hetgeen toen het hart en het hoofd 
van deu edelen man bezig hield. Het was in hem een eigen
aardige karaktertrek, dat hij, voortvarend en vasthoudend tevens, 
zich door geene moeijelijkheid, door geen eu tegenstand ooit liet 
afleiden van hetgeen hem goed en nuttig voorkwam. ZUlle feest
rede, oorspronkelijk fil het I~atijn uitgesproken, werd spoedig 
in het Hollandsch vertaald. Zijne roepstem klonk wijd en zijd. 
Het dunrde niet lang of SCHROEDEII. VAN DÉR KOLK kwam in 
aanraking met den Heer C. J. FEl TH, referendaris bij het Mi
nisterie van Binnelliandsche Zaken; duurzame vriendscllap en 
krachtige zamenwerking waren het gevolg van het zamenziju 
van twee maunen, met gel\jkell geest en met denzelfden zin be
zield. Spoedig werd VAN DER KOLK de raadsman van 's ljands 
Regering. Plannen, bij haar aanhangig, werden aan zijn oordeel 
onderworpen, en door hem in een breedvoerig betoog afgekeurd. 

Verre dat hem zulks euvel werd genomen, kreeg hij daarvoor 
tot beloolling de groote gonden medaille van den tweeden rang· 
Aan een plan, door hem ontworpen, werd ernstige aandacht 
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geschollken. Zijne bedenkillgen, in 18;3g op kosten del.' regering 
gedrukt, en aan de leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaai rondgedeeld, waren de grondslag van het ontwerp eener 
nieuwe wet, door hem en door den Heer }'EITH opgemaakt, 
welke, met enkele wijzigingen, in 1841 werd aangenomen. Uit 
ltaar ontstonden alle later ingevoerde verbeteringen. 

Nevens den Heel' FEITH in den jare 1842 benoemd tot 
inspecteur der krankzinnigen-gestichten iu Nederland, gaf VAN 
DER KOT,K sedert 1844 statistieke verslagen uit over den staat 
dier !lestieMen, welke wij hopen, dat door zijn afsterven niet 
zullen worden gestaakt. 

Al deze handelingen, waarin de ondersteuning en de mede
werking Jer regering hoog ziju te roemeu, hadden ten ge
volge, dat de ongeschikte verblijfplaatsen voor krankziunigen 
uit ons land zÜn verdwenen, en dat twaalf verschillende ge
neeskundige gestichten voor hen zijn opgerigt, waaronder ook 
het zoo algemeen geroemde Meerenberg te Bloemendaal. Van 
een' toestand, welke de hoogst mogelijke afkeuring verdiende, 
zijn wij binnen weinige jaren gerezen tot eene voortreffelijkheid, 
welke niemand ontkent. Men leze slechts het Rapp9rt sur les 
établissements d'aliénés des Pa?/s-Bas van de daartoe iu België 
henoemde commissie, en overwege hoe van wijd en zijd artsen uit 
andere landen hier zijn gekomen, om van SCliROEDER VAN DER 
KOLK onderrigt te ontvangen, hetgeen hij gaarne gaf, vooral 
zoo hij de Duitsche taal daartoe konde bezigen. In het }'rallsch 
viel hem zulks moeijelijker. Hij verstond deze taal voortreffe
lijk eH had uit de schrijvers daarin veel voor zijue wetell
~eJ1ap geput, maar hij sprak haar niet gemakkelUk. ]~.HLE
MAND was het vooral, wien hij als zijn leermeester voor de 
ziekten der hersenen erkende, en wiell 's werk daarover hij las 
cn herlas. *) Bene vriendelUke hand stelt mij in staat tot de 
volgende ook voor eeue karakterschets van VAN DElt KOLK 
niet onbelangr\jke mededeelillg. - Toen voor een twintigtal 
jaren IJAI,U:MAND, in gezelschap van BREscHET ons land bo
zocht, kwam hij in U treeht het museum van SCHROEDER VAN 

*) Recherches anatomico·pathologiqucs SUl' l'encéphalc et sesdépendancea. 
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DER KOl,1\. zieu. - VAN DER KOl.K had den llaa.ul van L .. u.u

M.AND, bij den aanhef van het bezoek niet goed verstaan, en kende 
dus zijnen bezoeker niet. - :Met de gewone welwillendheid werd 
flesch voor flesch te voorschiJn gebragt, en veel over de pathologi. 
sche anatomie der hersenen gesproken. - Het kon niet missen, 
of de naam van LAT.T.El1AND moest daarbij aangehaald worden. lIet 
zijne gewone warmte weidde VAN DER KOl,K in den lof uit van 
dezen uitstekende man, noemde hem zijnen leermeester, gaf lucht 
aau zijne bewondering, en drukte den wensch uit om hem toch 
eenmaal te mogen zien. Welke ontboezeming daarop van de zijde 
van dien zoo levemligell frauschen geleerde volgde, laat zich ge

makkelijk begrijpen, vooral, zoo men, gel~jk ik, het voorregt 
heeft, om IJAI.l,El1AND persoonlijk te kennen. 

Dat te midden van al den administrativell arbeid, welken 
de zorg der krankzinnigen eischte, hU de wetenschappe1üke bt'..ar
hei ding van het onderwerl) niet vergat, zal elk, die hem kende, 

gemakkelijk beseften. Als vruchten van zijn arbeid noem ik: Waar
neming eener melancholica met neiging tot zelfmoord *); bel.:noptc 
uiteenzetting der pat!tolOfJie en t!terapie der kra-nlczinnigetl t), iu het 
Zweeclsch vertaald door Dr. GRäHS; beachrijving van een merk
loaardig geval ran broedermoord ten gevolrJe van krankzinnigheid §). 
Behalve deze kleinere stukjes, meen ik ook hier te mogen aan

halen zijne grootere verhandelingen, beide door de Koninklijke 
Akademie van W etenschapp~n uitgegeven, de eene O'IJer het fij
nere zallte1Utel en de werking t'all het rugflemerg, de andere Ot'el 

het frjne-re zamenstel en de werking van !tel verlengde mer!1 **). 
Beide zijn in het Hoogduitsch en in het Engelsch vertaald: 

van de vertaling in het Engelsch verschijnt reeds een tweed( 

druk . 

• ) Nederlandsch Lancet, Jaarg. 185l. 

t) Tijdschrift der Nederl. Maatschappij tot bct'ordering der genee.kullde 
J aarg. 1852. Een tweede stuk over de therapie der krankzinnigen is onder 
zijne nagelaten papieren gevonden. Bet is nog onzeker of het uitgegeven 
zal worden. 

§) Nederland4ch Lancet, Jaarg. 1853 . 

•• ) VerJUJndelingen der Koninklijke Akademie van Wetell8Chàppen, D. Il. Am· 
sterdam 1855, en D. VI. 1858. 
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Levendig ong~twijIeld is, M.M. H.H., bij u allen de heriune
ring der wanne ingenomenheid, der geestvervoering, mag men 
zeggen, waarmede hij ons de uitkomsten voordroeg dezer beide 
rloorwrochte stukken. De Akademie mag er zich op verhoo
vaardigen, dat zij door haar werden uitgegeven en overal be
kend gemaakt. Hoeveel dergelijke verspreiding den naam van 
Xederland doet r\jzen, wordt over het algemeen te weinig er
kend. Te dien opzigte zijn vele zienden blind eu vele hoorelldell 
doof. Weinige dagen vóór zijn' dood klaagde SCHROEDEn. v A" 

IH;R KOI,K hierover in den brief aan mij, waarin hij betreurde 
niet, tegenwoordig te kunnen Z~jll bij de beraadslaging van 
den 26sten April over de finantiële aangelegenheden der Akade
mie. Hij wenschte, dat ik hare verdiensten' in de verspreiding 
der N ederlandsche wetenschal) en in de verhooging hierdoor vau 
dril Nederlandsehen roem, uader zoude uiteenzetten. Ik achtte dit 
rchter onnoodig. De waarheid behoeft niet opgedrongen te wor
den. Zij vindt zelve haren weg. Zeel' juist zegt p-8ne RllSsische 
schrijfster: !I Tie bien va lentement, c'est qu'il monte; Ie mal 
I' court rapidement, c'est qu'il descenc1," en niet minder waar is 
de uitspraak van den diep denkenden 'l'EG NÈR: "dat êle tijd is 
!!CCU zekere ofschoon wat achteraan komende bondgenoot, waar
/Ivan wij den gang moeten bespoedigen, maar niet overdrijven." 

Vroeger dau de beide Verhandelingen over het ruggemerg 
is in de Verhandelingen del' Eerste Klasse van het Koninklijk 
~ederlandsch Instituut *) uitgegeven: de waarneming va1l eff1Zt; 
IItl'ophie van het linker Ita1/rond der !tffr8enen met gelijktijdige 
«trophie van de regterzijde van 'tet ligcl/fW,m. Vau gelijke strek
king, dat is steeds met het oog op de werkzaamheden des gees
tes, zijn vele populaire voordragten door VAN DER KOLK ge
houden en uitgegeven. Ik tel daaronder zijne voorlezing in 
1835 over het ver8chil tU88C!t/J'tt doode natuurkrachten, levem

krachten en ziel, welke in 1837 in het Hoogduitsch en ook in 
het ZWeedSc11 vertaald werd; voorts drie Verhandelingen, in 1848 

Ol Vfr"and~lingen der Eerste Klasse van het Kon, Nederl. InstituuL van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam, 8e Reeks, 
5, Deel. Amsterdam 1852. 
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III eenen bundel uitgegeveu, over ket inatinkt; ot'er ltèt p,!!cltisclt 
verschil tusSCNen dier en me1Uch; over den invloed van !tet lig
chaam op de ziel; en bovenal in 1852 de Verhandeling over 
de zelfatandigheid der ziel, flelJtaafd door eene besclUJuW'Ï1I{/ van 
ile?t met/ach in zb'ne fierachillende ontwild.:eli1l{/sperioden *). Deze 
laatste, llOewel zonder strijd een tegenschrift, vond overal weêr
klank, en ging uit het gemoed des schrijvers over in veler hart 
en geest. De toen reeds hoogbejaarde MAURITS CORNEUS VAN 
HAl,}. gevoelde zich gedrongen, er met een merkwaardig gedicht 
op te antwoorden. Meer of min verwant hiermede zijn zijne 
toespraken over den invloed van sterken drank, waaronder ik 
vooral aanhaal zijn betoog over den invloed van 8terken drank 
op het liflchaam en d>c mijlpaal, rif wat hebt flij als oJscha1t'en 
van sterken drank in 1850 fledaan. En ofschoon van een an
deren aard, mogen wij de beide roorlezillflen niet onvelmeld 
laten, die even als de reeds vermelde voor vergaderingen van 
het natuurkundig genootschap te Utrecht zUn opgesteld: het eelle 
over de meerdere <tf fN,indere waarackijnliJkheid, dat het mensche
IVok fleslacht van éénen atam aj'ltomatifl ia in het Tijdschrift Waar
heid en liifdc van 1845; het tweede over de moederliifde in 
de natuur, in het album der natuur van den jare 1858. 

In al deze geschriften deelde SCHROEDER VAN DER Kot.K 
met de hem eigene warmte zijne innigste overtuiging mede. Zij 
zijn de openbaring eens ge:oeds, doordrongen van hetgene hij 
niet kon en niet mogt verzwijgen. H oe vast deze overtuiging 
stond, leerde op den eersten Mei j.l. z~jn sterfbed, toen hij 
haar, als ware het t.en. afscheid, met opgeklaarde ziel hoewel met 
gebroken stem aan zijne t.rouwste vrienden nogmaals en voor 
het laatst openbaarde. Zij schonk hem, op een ziekbed, dat met 
tusschenpozell van beterschap meer dan vier maanden duurde, 
de meest kalme onderwerping eu eene berusting, welke hem naar 
een ander leven met hetzelfde kinderlijk vertrouwen deed uitzien, 
als waarmede hij z~jne kinderen hier op aarde achterliet. Deze ge
moedsgesteldheid was aan VAN DER KOJ,K gedurende zijn geheele 

leven eigen. Hoewel hij de rampen des levens, waaraan 11ij door 

"') Geplaatst in het ,AlbulII der Natuur, Jaargang 1852. 
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menig treffend verlies bloot stond, diep gevoelde, was de troost 
toch steeds nabij, en werd h,j door den schok nooit geheel 
ter neder geslagen. Het innig geloof aan cene zorgende V oor
zienigheid verliet hem nooit. En zoo bleef hij een der meest 
sprekende voorbeelden, dat de ware wetenschap de godsdienst 
niet uitsluit, maar daartoe veeleer eene voortreffelijke voorberei
ding is. Het was op hem dat RIVAROI, de woorden kon 
toepassen, die hij eigentlijk aan BACO DE V ERULAM ontleen
de: "un peu de philosophie écarte de la religioll et beau-

, ''l" "coup y ramene. 
Zij die alleen de laatstgenoemde schriften van SCHROEDER 

YAN DER KOT,K kennen, zouden welligt meenen, dat iemand, 
die zich aldus wist te verheffen boven hetgeen uitsluitend door 
de zintuigeu geleerd wordt, en daarbij somtijds een streven 
openbaarde, om naar eindoorzaken te zoeken of ook wel eens 
aan de begoocheling der phantasie toegaf, ongeschikt moest we
zen tot gezet, aanhoudend, onverpoosd onderzoek. Hoezeer \'lûh
ter zouden zij zich over dergelijk voorbarig oordeel te schamen 
hebben, zoo men hen op de overige schriften van VAN DER KOI,K 

wees. Aanvankelijk scheen z{jne rigting daarin zuiver' patholo
gisch te znllen worden. Zijn leerstoel toch aanvaardde hij op den 
2den Febrnarij des jaars 1827 met eene oratie: de anatomiae pa
ihologicae praecipue 8ubtilioris studi{) utili~si1fto et ad morborum 
TUlturam intelligendam maxime commetUlando *). Deze rigting 
was als ware het eene voortzetting van hetgeen h~j in Amstel·
dam reeds was begonnen te doen, en hij bleef daaraan getrouw 
door veelvuldig onderzoek op het veld der ziektekundige ont
leedkunde. Wij kennen van hem iu den jare 1841 een opstel 
over c/wroiditi.s als o01"zadlc van glauco'llza, geplaatst in de rer
handelingen van het Genootschap ter bevorderin!1 der Genee8- en· 
Jleellcunde, Dl. I, 1848. In het Hoogdnitsch vertaald, werd het 
later opgenomen in VON AV:M:m,'s opktltalmologÎ8ch Zeitscltrift. 
In 1845 openbaarde hij in het Ned.erlarui8clt Lancet zijne ge
wigtige ontdekking van het bestaan van elastische vezels in de 

.) Over de studie der pathologische ontleedkunde, vooral der liJnere, als 
de bekwaamste gids tot goed begrip van den aard der ziekten. 
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sputa van teringlijders, als teeken eener vOlllica. In 1850 ver
scheen daarvan eene vertaling in het Fransch, in 1857 in lIet 
Engelsch. 'l'en uerden male beh.andelde h~j het onderwerp der 
levensverwoesting door tering, toen hij in het NederUznd8eh 
Lancet van 1852 zijn betoog plaatste over den ooraprong en tie 
t'ormi'llfJ t'an tuberlcela in de longen. Het werd door Dr. MOORE 

in het Ellgelsch vertaald. 
Aan deze meer uitgebreide Verhandelingen sluit zich eene 

menigte andere opstellen van pathologische strekking aan, bijv. 
onderzoekingen over ordatekinfl, al8 alleen uit alagaderlijk bloed 
voort8pruitende *) j over de vorming en verapreiding van kan
kercellett in den O1Jtlrelc vall lcmtker, en het gewigt hiervan bij 
!tet doen eener operatie t) j ontdekkinfl van urM calcia itt de 
rofdeelt der aderen bij á'rtkritici j vernau'Ulcitt!l dfJ'r darmbuia door 
ingealikte ker8enateenen; verblijf van doorgealilcte voorwerpen 
in de darmbuia z01làer belangrijke nadeetige gevolgc11 §). Twee 
dezer opstellen werden in de ])ublin Medical Presa opgenomen. 

Een geest echter zoo levendig als die van SCHROEDER VA:"i 

DER KOLK kon zich niet alleen met ziektekundige ontleedkunde 
bezig houden. Er is daarin iets trenrigs, iets ontmoedigends ge
legen. Men volgt tot in de kleinste bijzonderheid de versto
ring, door de ziekte der organen in hunne bewerktuiging te weeg 
gebragt j maar, hoe ook over deze nitbreiding Van kennis ver
heugd, en hoe ook gesterkt in de kunst der ziekteherkenning 
en in de gaaf der voorspelling, kan men niet nalaten te treu
l'eu over de juist hierdoor gebleken ongeneeslijkheid der kwaal. 

Het meer aanlokkend onderzoek des gezonden ligchaams, zoo
wel bij den mensel1 als bij de dieren, trok daarom VAN DER 

KOLK als ware het ter verpoozing aan. In de eerste jaren van 
zijn hoogleeraarsambt had hij de gewoonte om zijne waarnemin
gen op het gebied van anatomie en physiologie, onder zijn oog, 
door eenige voortretlelijke leerlingen te doenuitwel'ken. Hier-

*) Verslagen en Mededeelingen der Afdeilling Natuurkunde van de Konink· 
lijke Akademie van Wetenschappen. Dl. VIII. bI. 98. Amaterdam, 1858. 

t) N~rl. lancd. Jaarg. 1853. 
§) J/ûccllarzea in N~rl. lancet. J aarg. 1853. 
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aan IS men de uitgave verschuldigd van eenige dissertatiën, 

welke hare waarde in de wetenschap behielden, en niet weinig 
f,restrekt hebben om den roem der Utrechtsche Hoogeschool te 
verhoogen.AIs zoodanige noemen W\j KONING, de vi nervorum 
ilt oaaijicatione, 1834; VAN GHERT, de ple3J1dJ'US cltoroideia, 1837; 

HUJ.SHOFF, de mutationi.óua .f01'ma13 oaaium vi externa productia, 
1837; VAN DER LITH, de m'tii'!! nervorunz organieia, 1838; DE 
j.'ESPIN ASSE, de vaaia paeud,Q-memóranarU1tt tam arterioaia et ve-
110SÏ8 quam '!lmphatieia, 1842; DE T,A eOSTE, de o8teogeneaia 
jirogresau, difemioni eorporia in.fantis durante partu egregie aceo
modato, 1843; BAKKER, de atrudura hepatia, 1845; ADRIANI, 

de aubtiliori pulmonum atructuro, 1847; E KUR, de eerebri et 
iIledullae apinalia a!latemate va,~orum in 8üllu sano et morboao. 
Voor vele dezer inaugurele disserlatiën vervaardigde de Hoog
leeraar zelf de teekeningell. Enkele werden in de Hollandsche 

taal teruggegeven, zoo als bijv. de dissertatie van EKKER in 

het Laneet voor 1853. 
Maar ook onder zijn' eigen naam verscheen meer dan een 

werk, leerende, dat SCHROEDER VAN DER KOLK zich, J>ehalve 
met het hersen- en ruggemerg-zenuwstelsel, ook met menig ander 

~n bij voorkeur met de moeijelijkste vraagpunten der ontleed

kunde bezig hield. Dit geldt voornamelijk van het maaksel der 
placenta en van haren bloedsomloop, waarover hij in Dl. IV, 
der rerhandeli1lf!en der Eerste Klasse van het Koninklijk Ne
derlandsch Instituut, 3e reeks, op bI. 69 t'.ene verhandeling uit
gaf, welke onze kennis op aanmerkelijke wijze uitbreidde. Ver

want hiermede zijn zijne aanteekeningen over de veranderingen 
mn den bloedBon"zoop bij het lind. en bijzollder over het moeije
lijlce der verklaring van de aluiting der aderlijke buia van ARAN
TIUS *). Weinig tijd geleden besloot hij züne onderzoekingen 
omtrent dit gewigtig vraagstuk met eeu door de tegenwoor

dige Akademie in het jongste Deel harer Verhandelingen uit

gegeven betoog over de allantois ett hare vormi1lf! en verande
ri'flfJen in den menaelt. 

*) Aantukmi"D''' op de IIwie-"6rgaderingm !lan liet (Jtrechtsck Genoolllckap, 
VOor 1855. 
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Voor vergelijkende ontleedkunde gaf hij een meesterstuk uit, 
waartoe hij aanleiding kreeg door nasporingen, in gemeenschap 
ondernomen met wijlen den Hoogleeraar N UlU.N. Zij gelden de 
Bremvlieg van het paard (Oestrus qf GaatrUIt Equi). Het natuur
historisch gedeelte, waarvan Nu MAN de schrijver was, ging vooraf 
en verscheen in Dl. IV der Nieuwe rerltandelingen der Eerste 
Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut. Amsterdam, 
1833. - Het anatomisch gedeelte, waarin SCIIROEDER VAN DER 

KOl.K al de fijnheid van zÜn onderzoek, al de vaardigheiu z~jner 
ontleedkunst openbaarde, kwam in (len jare 1845 in het licht *). 

Zijn tweede zoötomisc11e arbeid verscheen in den jare 1847. 
Het was eene Bijdrage over het zonderlinge, toen nog weinig 
bekende Spookdier van Oost-Indië, den naam van StelWpa Ku
ka'll!! voerende. Ik was ter zelf der t~jde met anatomische naspo
ringen be'.ág over de drie soorten van het geslacht Steno ps. -
Er was verschil van bevinding tusschen de beide schrijvers. Ik 
wees dit aan, en het antwoord op mUne aanmerkingen bleef 
evenmin achterwege als mijn weder-antwoord. En zoo stonden 
wij beiden op het punt, om elkander voor het geheele leven 
vijandig te worden, toen korten tijd na het laatste gesclu-ift eelle 
toevallige ontmoeting ons voor deze ramp bewaarde. Hoewel el' 
achttien jaren sedert zijn verloopen, is het mij alsof ik heden 
VAN DER KOI.K met zijn goedhartig en welwillend gelaat naar 
mij zie toetreden, en ik, den eersten in derg~jk geval steeds 
den besten indruk volgende, hem het overig gedeelte van den 
weg spaar. De uitgestoken handen werden gegrepen, een enkel 
woord van leedgevoel over het gebeurde werd gesproken, en de 
vriendschap was geklonken. Zij. bleef zondereenige verdere sto
ring; en zoo laat het graf aan hem, die overblijft, het voorregt 
eener herinnering, welke zijn leven zal blijven versieren en opbeu· 
ren, tot dat ook voor hem het nnr des aftredens zal slaan. 

Ik vraag U verschooning, M.M. H.H., dat ik daarbij verwijle, 
maar al het gebeurde scllildert te zeer den man, over wien ik 

*) Mémoire sur ranatomfe et la phyaiologie du Gastr1u Eq"; in Nieuwe 
VerAtnJdwgeft der Ie Klasse VAn bet Koninklijk Nederlandach Instituut. 
Dl. XI. Amsterdam, 1845. 
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spreek, dan dat ik het mogt verzwijgen. Welligt wil men het 
ook: wel als een woord van waarschuwing aannemen. Niet zel
den toch ziet men geleerden zich van elkander scheiden en over 
en weder elkander het leven verbitteren, om redenen niet ge
wigtiger dan zij, die dreigden een twistappel tusschen VAN DER 

KOJ,K en mij te worden. Niet allen leven lang genoeg, om zoo 
als wij deden, het twistpunt tot onderwerp van een nieuw, maar 
nu gemeenschappel\jk ~mderzoek te maken, en in de Voorrede 
der onder beider naam uitgegeven Recherches á' anatomie com
parée lm'r te genre Stenop8 d'IU,IGER *) te kunnen zeggen. -
/I Nos mémoires, publiés séparement, ont donné lieu à. une po
"lémique, dout nOlli! déplorons l'acerbité. Certes Ie meiUeur moyen 
/I de réparer la !aute, que nous avons commise, était de répren
"dre ensemble Ie même travail. 

11 N OUS sOUhaitOllS rendre un vrai service IJ. la science, en 
"publiant aujourd'hui nos observations nouvelles, que nous COll

flsidérons comme une nouvelle édition revue, augmentée et cor_ 
11 rigée de n08 mémoires précédents. Gelui, qui désirerait savoir 
11 en quoi ce travail nonveau difl.'ère de ceux que nons avons 
"déjà publiés, anrait à les comparer ensemble. Mais il vaudra 
I/mieux, qu'on les oublie et qu'on se borne au résultat actuel 
1/ il'une a580ciatiou de deUK anatomistes, qui, animés du tUSsir 
I/d'être utiles, s'estiment heureux: d'avoir pu se mettre au-dessus 
1/ de toute question 'puérile d'amour-propre blessé." 

Het loon dezer handeling bleef niet achterwege. In de ge
lenrte Anzeigeft lterauagegeben von Mi.tgNedern der Kiinigl. Ba!ler. 

Akademie der Wï,setlScltafte'll, B. 34, S. 61, Munchen 1852, 
wordt bij de inhouds-opgave dezer Verhandeling daarop gedoeld 
in woorden, die ik hier gaarne zoude teruggeven, zoo de daarin 
uitgesproken lof niet ook mij gold. 

Het zamenwerken, vrucht van den vroegeren twist, had nog 
meermalen plaats. Daaruit ontstonden de naapoN"fIetlomtrent Vlla t-

*) B;Jdrage# t4t de ])iulr.vadl, ~,.geTen door het geaooüehap: Natwa 
Artl; Mag/.tra, te Amsterdam. DI. I. AmtHrdam, 1S48-1SM. 
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ûechten bij verschillende diersoorten *), welke later door deu 
Hoogleeraar A. BRUI.I.É, te Dijon, in het Fransch zijn overge
bragt t), als ook de na8pori'1l{Je1t omtrent de hersenen van deil 
Cltimpansé §), waaraan onlangs werd toegevoegd 'Mte aur r end
phale de I'Ora'1l{J-oetan **). Z~j was onze laatste gemeenschap
pel~ike arbeid. Weinige dagen vóór zijn dood schreef h~i er mij 
nog over. 

Als afzonderlüken arbeid van hem in het vak der verge1li
kende ontleedkunde, moet ik ten slotte niet vergeten eelle aan
teekening over de structuur der longen bij de t'OfJels tt) eH 

zijn betoog ot'er de lever van den Olifant §§). 
De opgaaf van hetgeen SCHROEDER VAN DER KOI.K dool' 

den druk bekend maakte is voltooid. Hij sprak in de beide 
laatste jaren zUns levens veel over een werk, met welks bear
beiding hij zich bezig hield, maar dat onvoltooid bleef, over 
anatomie, physiologie en pathologie der hersenen. Naar ik ver
neem, is het zijn wensch, dat het nog worde uitgegevell. 

Hij laat ons eene groote en rijke verzameling na van uitge
geven geschriften. Alleen reeds de titels zÜn voldoende, om 011S 

een denkbeeld te geven van den eigenaardigen werkkring de, 
schrijvers. Deze was uitgebreid, maar bleef van alle versnippe
ring vrij. Aan drie hoofddoeleinden toch wijdde hij zijn leven: 
10 bevordering der ontleedkunde en der ontl~ullst, in hare 
drie onderdeelen, beschrijvende, ziektekundige en vergelijkende; 
2' onde~js in deze takken van wetenschap; 3' zorg voor de 

*) In de Bijdragen lol de Dierkunde, uitgegeven door het genootschap: 
Nat~ra Arti, JJagillra. Dl. I. 

t) Annales des sciences natvrelles. 

§) Verhandelingtn der 1- Klasse van het Kon. N ederl. Instihlut. Se recks, 
DI. I. bI. 263 . 

.. ) Verslagen en Mededeelingen der Nat. Afd. van de Kon. Akademie van 
Wetenseh. Dl. XIII. bI. 1. Amsterdam, 1862. 

ft) Verslagen en Mededul.ingen. Afd. Nat. d. Kon. Akad. van Wetenseh. 
Dl. VIII. bI. 98. Amsterdam, 1858. 

§i) BUdragen over het eigenaardig maaksel van de lever bU den olifant 
in Vt,."ogen en Mededeelingen. Afd. Natnurk. der Kon. Akad. v. Wetenseb. 
DJ. XII. bi. 298. Amsterdam, 1861. 
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krankzinnigen eu bestudering der krankzinnigheid. Voor die 
alle had hij dezelfde liefde, dezelfde geestdrift. Nimmer behandelde 
hij eenigonderwerp, zonder van z~ine waarde ten volle doordron
gen te z~jn. Dit openbaarde zich in zijne gesprekken, in de naïve 
\\'armte zijner voordragt, in deu ijver, waarmede h\i de fijnere 
punten aanwees en voor allen trachtte duidelijk te maken. Er 
was daarin dichterlijke opvatting en gloed. HERDER werd vooral 
11001' hem bewonderd en nagevolgd; ja het was, alsof de geest 
van den grooten HERDER in hem leefde *). Den gloed, waarvan 
hU doordrongen was, wilcle hij aan allen mededeelen. Dat zulks 
item meestal gelukte, bew~ist de invloed, welken hij op de be
handeling der krankzinnigen in ons vaderland gehad heeft. Zoo 
wij ons te regt verheugen over de groote hervorming, daarin tot 
stand gekomen, moeten wij hem daarvoor danken. Al het goede 
daarin ging van hem uit, en de stad U treeht mag er trotsch 
op wezen, dat zij, door de verbouwing van haar Krankzinnigen-Ge
sticht, den stoot gaf, welke tot meer algemeene verbetering voerde. 
111 elk zijner wetenschappelijke betoogen is iets nieuws, hetzij 
in de mededeeling van vroeger ongekende feiten, hetzij in de 
groepering van reeds bekende, hetz~i in de opvatting der' denk
beelden, hetzij in de afleiding der gevolgen. Bij dit alles voegde 
hij, zoowel in de behandeling der wetenschap, als in den ge
zelligen kring het meest kinderl~jk gemoed, dat, vooral bij het 
klimmen zijner jaren, een hoogst aangenamen indruk maakte. 
Zeer ontvankelijk voor de genoegens d!'..'! gezelligen levens, 
was VAN DER KOLK van eIken vriendschappelijken disch het 
leven en de geest. Wie met hem, gelUk ik deed, een paar 
rerei'lle van deutsc/te Naturforscher bijwoonde, was getuige, hoe 
hij aldaar gezocht, bemind, gevierd werd. Ik behoef slechts het 
rel'ein te Bonn te noemen, om de meest treffende herinnering 
aaarvan terug te roepen in het geheugen van hen, die aldaar 
tegenwoordig waren. Het gemis van alle gemaakte deftigheid, 
het goedaardig uit7.Ïgt, de óonlwmie welke zich in ZUIl geheele 
uiterlijk, zelfs tot in zUn' gang afspiegelde, vormden een geheel, 
dat allen lokte en hem overal deed beminnen. 
--------..._-
') Zoo als ook wordt gezegd iu een wel geschreven artikel in (Ic Mid· 

delburggclte Courant van 10 Mei j.l. 

JURBOBK 1862. 12 
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Het 1lilûl humani a 'IJle alienum eBlIe puto van TERENTlUS 

was, vooral in de wetenschappelijke toepassing dezer zinsnede, 
in zijn gelleele bestaan als ingedrongen. Zelden hoorde hij 
eenig wetenschappelijk betoog met onverschilligheid aan, al 
was het ook over zaken, aan zijne studie vreemd. Veeleer 
zag meu; zoo de waarneming merkwaardig, de gevolgtrekking 
scherpzinnig of ue toepassing treffend was, eene eigenaru:(ligc 
beweging van oog en mond en een knikken des hoofJs, ons 
allen nog levellilig voor Jeu geest, waarop spoedig de uitroep 
volgde: magtig interes8ant, en kon het gesprokene zich v~ell 
aan hetgene zijn eigen geest vroeger of later had bezig ge
houden, dan bleef eene uitweiding daarover niet achterwe.ge, eu 
yolgdell meer dan eene belangrUke opmerking. 

"\Vaar VAN DER KOI,K gewoon was te leven; geeft zijn dood 
eene leegte, welke moeijelijk zal vervuld worden. Hij was eeu 
van die menschen, waarop het gezegde van ARAGO past: 1/ ij 

"est des hommes à qui ron succède, et que personne ne rem
/! place." 

V oor het onderwijs bleef hij . steeds met de meeste warmte 
en met den heldersten geest bezield. Hoe zulks werd gewaar
deerd, leerde de 28ste .FebruarÜ des jaars 1852, toen hU ZÜn vijf
en-twintigjarig hoogleeraarsambt vierde. Hij noemde dien da.g 
eeu der gelukkigste zijns levens. 

De Heer H. }'ABlUS had daartoe in de maand Januar~j van 
genoemd jaar de leerlingen van den feestvierende opgeroepen, en 
hun voorgesteld, den geliefden leenneester een openlijk bewijs 
van hulde en dankbaarheid te brengen. Eene prachtige pendule 
werd aangekocht, boven welke Mnemosyne in brons is voorge
steld, in de linkerhand een hoek houdende, waarin de volgeudc 
regelen gegraveerd zijn: 

VIlW CLARISSIMO 

J. I ... C. SCfIROEDER VAN DEU KOLK 
PER QUINQUE LUSTRA 

IN ACADEMIA RHENO·TRAJECTIN.\ 

PROFESSORI 

GRATI DISCIPULl 

D. xxvm K. FEBR. 

A. MDCCCLII. 
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De voorbereidselen waren zoo stil mogelijk gehouden. .Men 
had den Hoogleeraar, onder voorwendsel van een gevraagd con
sult, genoodigd ten 1 ure in het Hûtel des Pays-Bas te komen. 
Hier was de schaar van vroe.gere en tegenwoordige leerlingen 
vergaderd, met de HOOIen L. C. VAN GOUDOEVER, A. W. M. 
VAN HASSELT, J. P. '1'. VAN DER LrrH, H. ]'ABIUS, E. H. EKKER 

en A. DONCAN als feestvierende Commissie aan het hoofd. *) 
De Heer }'ABWS vatte het woord en betuigde in naam van 
alle leerlingen den meei!ter hunne deelneming iu zijne vreugde. 
Hij verzekerde hem, dat hÜ zich van aller dankbaarheid kon 
overtuigd houden voor den onvennoeiden ~jver, uiet met de 
jaren verouderd, maar nog jong als weleer, als ook voor de 
vele blijken zÜner innige genegenheid, steeds zijnen discipelen 
gegeven. De belofte, vom vijf-en-twintig jaar gedaan, was geen 
ijdele klank, maar volle waarl1eid geweest, toen de Hoogleeraar 
zijne toekomstige leerlingen aldus aansprak: 11 Optirni commili
ft tones, omnem ego curarn, omne tempus vohis dico, omllern
I/ que animum intendam, ut vestris commodis insel'Vire, vestraque 
ft studia quocumque modo promovere passim." 

Na de aanbieding des geschenks en des perkaments, waarop 
de namen der gevers geschreven waren, antwoordde SCHROEDEB. 

VAN DER KOI.K innig geroerd en uit de volheid van zijn ge
mooi!. Hij verklaarde, dat zoo h~j ooit iets goeds had vemgt, 
hij het door Gods hulp gedaan had; dat soms de wolken zijn' 
horizont hadden beneveld, maar dat hij dankbaar erkennen moest, 
dat het goede het kwade verre had overtroll"en; dat hij de liefde 
zijner leerlingen genoten had; dat dit vernieuwd bewijs hunner 
genegenheid hem deed vragen: waarmede heb ik dit alles ver~ 

diend? dat het hem ten spoorslag zoude verstrekken, om steeds 
alle zijne krachten te blijven inspannen ter bevordering van de 

wetenschap onder zUne leerlingen t). 
Na het vermelden dezer feestviering mag ik mij het gelloe~ 

*) 1)e Heer IJ, lLutTING, ook tot heil behoorende, was door ongesteld
heid afwezig. 

t) Zie Utr«Msclte Rtudentell.Almllnak voor liet jaar 1853. Utrecht 1853. 
hl. 134. 

12* 
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gen niet ontzeggen, om van een ander feest melding te ma
ken, dat in de maand Februarij des jaars 1861 plaats had. 
Het gold het vierhonderdjarig bestaan van het Krankzinnigen
Gesticht te Utrecht. 

Na eene godsdienstige toespraak van den Predikant HOOG

S'1'RA'1'EN, naar aanleiding der woorden van LuK.AS X. ij: 

V REDE ZIJ DIT HUIS, welke een ooggetuige noemt, kort, za
kelijk, kern vol en hoogst gepast, begon in tegenwoordigheid 
uer Provinciale en Stedelijke Autoriteiten het bezoek des Ge
stichts. Door een der krankzinnigen, tot bakker aangesteld, 
werd brood en gebak aangeboden, voor het eerst bereid in den 
oven, verhit door eene pas opgerigte stoommachine. Het Ge
sticht was overal smaakvol door de verpleegden versierd, en 
het was eene treilende verrassing, toen deze in eene der zalen 
een fraai gezang aanhieven, ter dezer gelegenheid vervaardigd. 
1/ Ik zag, zegt VAN DER KOI,K in den brief, waarin hij dit 
feest beschrijft, de vreugde, de erkentelijkheid, de hartelijkheid 
en de genegenheid op aller gelaat, en gevoelde dat ik op de
zelfde plek stond, alwaar ik voor dertig jaren de jammerlijkste 
holen van ongeluk had gekend; deze tegenstelling, die alleen 
ik kon gevoelen, perste mij de tranen uit de oogen; ik besefte 
hoe rijk ik gezegend was." 

In eene andere zaal, r~jker dán de overige versierd, zaten 
in het midden van andere beschaafde vrouwen, vele vroegere 
lijderessen hersteld en ontslagen; zij waren hierheen gekomen 
om het feest mede te vieren; sommige hadden zich daartoe 
eene verre reis getroost. In haren naam en in dien van andere 
vroeger verpleegden, bood' de Heer VAN DER 1,1'1'H het Ge
sticht eeue fraaije pendule aan met de cijfers 1461-1861, 
voorts twee kandelabres en het standbeeld van Prins W Ir,I,Elf 

den Eersten, onder wiens bestuur in de Zestiende Eeuw het 
Gesticht bevestigd was geworden. Hierbij echter had de erken
telijkheid der herstelden het niet willen laten. Eene som van 
vijfhonderd guldens was door hen bijeellgebragt als eersteling 
van een fonds tot patronaat van behoeftige Krankzinnigen. 

Hoe gelukkig VAN DER KOJ,K· zich bij dit alles gevoelde, 
laat zich gemakkelijk begrijpen. Hij drukt zulks in zijnen brief 
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uit; eigenaardig en kenmerkend tevens IS zijne uitdrukking, 
dat hij deze bewijzen van hartelijkheid beantwoordde, geroerd, 
en daardoor misschien beter dan wanneer hij het te voren ge
weten had. Het door hem zoo geliefd gesticht heeft na zijnen 
dood een blijk zijner belangstelling ontvangen, door het ver
maken daaraan van dat gedeelte zijner boekerij, dat over het 
krankzinnigen-wezen handelt. - Hij voegde er het portret van 
L.H.I,EMAND aan toe, met het voorschrift, dat het boven zijn 
portret, aldaar aauwezig, moest worden geplaatst. 

Aan de belofte bij de viering van zijn vijf-en..;twintigjarig 
IIoogleeraarsambt gedaan, bleef hij even getronw als aan die, 
welke hij bij het aanvaarden daarvan deed. Groot is derhalve 
de verslagenheid onder de studerenden, diep gevoeld zijn gemis. 

Het meest, ongetwijfeld, drukt het den familiekring ter neder, 
alwaar zeven kinderen nit twee huwelijken nn den dood van 
vader en moeLler betreuren *). 1.'Iaar ook in deze Akademie, 
welke zoo hoog bij hem stond aangeschreven, zal zijn dood nog 
lang een floers doen hangen over hare bÜeellkomstell. De her
iunering aan hem zal niet uitgewischt worden, zelfs dan niet 
als geen zijner tijdgenooten meer een van deze zetels zal bezetten. 

Mijn levensberigt ware onvolledig, zoo ik niet gewaagde van 
de onderscheidingen, die aan SCHROEDER VAN DER KOI,K ge
durende zijn leven te beurt vielen. In 1836 werd hij ridaer 
van den Nederlandschen Leeuw, in 1855 ridder der orde van 
de Poolster, in 1856 commandeur van de Eikenkrooll. Behalve 
van het voormalig Koninklijk Nederlandsch Instituut en var 
onze Akademie was hij lid van de volgende geleerde ge. 
nootschappen, naar rang van het jaartal zijner benoeming ver
meld: 

1. Natuur- en Scheikundig genootschall te Groningen. 1816. 

2. Utrechtsch Genootschap. 1824. 
3. Genootschap ter bevordering der Heelkunde te Amster· 

dam. 1827. 

*) Zijne eerste echtgenoot, waarmede hij in 1880 huwde, was Mejufvrouw 
C. TBHPLEMAN VAN DER HOEVEN. Met zijne tWilede echtgenoot, Mejufvrouw 
C. E. SCWlÖDER verbOnd hij zich in den jare 18Sli. Zij was de dochter 
van den Hoogleetal\f SCBRÖDER, te Utrecht. Zijn oud.ste zoou is doctor 
in de philo8opbie cn docent aanhct Atbenaeum te Maastricht. 
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4. Gesellschaft für Naturwissenschaftcll UIHI Heilkunde zu 
Heidelberg. 1829. 

5. Haarlemsche Maatschappij. 1830. 
6. Société d'Histoire Naturelle de Strasbourg. Membre Cor

respondent. 1830. 
7. Medicinische Gesellscltaft zu Leipzig. 1835. 
8. Acad. Royale de Médecinc de }'rance à Paris. Membre 

correspondent. 1835. 
9. Gesellscnaft zur Bef(jrderung del' Naturwissenschaftell zu 

}'reiburg. COIT. Mitgl. 1837. 
10. Zeeuwscll Genootschap van 'Vetenschappcll. 1837. 
11. Mecklenburgische Naturforschel' Gesellschaft zu Rostock. 

COn'. Mitgl. 1837. 
12. Kaiserl. Königl. Gesellschaft der Aert"68 in Witm. Con. 

Mitgl. 1839. 
13. Société Médico-Chirurgicale de Bruges. 1840. 
14. Société de Médecine d'AllVel'8. Membre Corr. 1841. 
15. Académie Royale de Médeciue de Belgique. 1842. 
16. Académie de Médecine à Stockholm. 1847. 
17. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapp.1849. 

18. Société Royale cles ScieIlces de Liège. Membre Corr.IB5l. 
19. Société de Biologie à 'Paris. 1851. 
20. Dentsche GeselIschaft für Psychiatrie nnd gerichtliche Psy-

chologie zu Göttingen. Corr. Mitgl. 1854. 
21. Societas physico-medica ad Rhenum Infenorem. BOlln. 1855. 
22. Societas Medicorum Badensium. 1855. 
23. Koninkl\ike ZWeOOsche Academie van Wetenschappen 1856. 
24. Natuurkundige Vereeniging in N ooerl. Indië. COIT.lid. 1856. 
25. Societas Medica Fennica Helsingfors. 1858. 
26. Societas Medico-Chirurgica. Edinburg. 1858. 
27. Societas Medica Norvt".gi.ca. 1858. 

28. Société de Médecine de Gand. 1859. 
29. Société Impériale de l.féclecille de COllstantinople. 1859. 
30. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Qöttingen. 

Phys. Class. COIT. 1860. 

Boven al deze eerbewijzen, staat het roerencl tafereel zijner ter 
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aarde bestelling, dat ik uit de Utrecltt8clte, Provinciale en Stads
Courant van 'Woensdag 7 Mei j.l. overneem en met de welwil
lend mij toevertrouwde aanspraken aanvul. 

"Gisteren morgen (den 6den Mei 1862) had alhier de plegtige 
~<7fafenis plaats van den Hoogleeraar J. I ... C. SCHROEDER VAN 

DER KOT,K, wiens overlijden de gansclle stad met rouw vervult." 
" Vau alle kanten waren vrienden en vereerders van den zoo 

hoog geachten man herwaarts gekomen, en met aene ontelbare 
menigte der aanzienlijkste ingezetenen naar de stille begraaf
plaats zamengevloeid, alwaar zij aan het geopend graf, dat reeds 
van zooveel leeds getuigde, in stillen weemoed de aankomst van 
den lijkstoet verbeidden, die ten lO} ure pI egt statig naderde. 
Op de begraafplaats aangekomen, werd de lijkkist door genees
heeren, studenten in de geneeskunde en vrienden van den over
ledene gedragen, en gevolgd door de beide oudste zonen' en 
verdere leden der familie, door eene commissie van zes leden 
uit den Akademischeu Senaat, door den Heer DOMPEI.ING, arts, 
L. LAM IE, heelmeester van den overledene, zijn huisvriend Dr. 
J. P. T. VAN DER T .. ITH, waarbij zich voegden twee leden van 
den Senaat der studenten, de meeste Hoogleeraren en Genees
haeren, het geheele Collegie van regenten van het Krankzinnigen
Gesticht, beide eerste geneesheeren der Krankzinnigen-Gestichten 
te Bloemendaal en te Zutphen, vele studenten en eene onaf
zienbare menigte zijner vrienden en vereerders." 

Toen de lijkstoet zich aan het graf had geschaard, dat 
eeue der liefelijkste plaatsen was gedolven, nam de Hoogleeraar 
G. J. LONCQ, rector van den Senaat, het woord, en zeide: 

"Het is niet slechts een daad van pligt, mijne Heeren, door 
den aard mUner ambtsbetrekking voorgeschreven, het is eene 
hehoefte van mijn hart een woord van hulde te brengen aan 
den man, wiens stoffelijk overblijfsel daar voor ons staat. Hoe 
gaarne hadden we hem nog eenige jaren in ons midden behou
den, dien hartelijken vriend, dien opgewekten grijsaard, dien 
warmen voorstander van al wat goed en edel is! ~ Hij was een 
sieraad van onze Hoogeschool, een licht in de wetenschap, een 
weldoener der menschheid." 



- 25 -

( 184 ) 

'I Met nimmer verflaauwdell ijver heeft hij meer dan het derde 
eener eeuw een aantal leergierige jongelingen in de wetenschap 
ingeleid, en hun eerbied ingeboezemd voor waarheid en voor 
deugd. Natuuronderzoekel' in <le ware beteekenis des woords, 
heeft llij menige onbekende bijzonderheid in de zamenstelling 
des menschelijken ligchaams aan het licht gebragt en met de 
hem eigene scherpzinnigheid het nog duistere verband tusschen 
oorzaak en gevolg iu hoogst belangrijke punten opgehelderd. 
De naam van SCHROEDER VA:.-I DER KOT,K is in de wetenschap, 
die lJij beoefende, vereeuwigd, en de late nakomelingschap in 
Nederland zal nog bogen op den man, die zijn vaderlaml tot 
zooveel eer verstrekte." 

"Niet het minst voorzeker heeft hij dat gedaan door zijne 
onvermoeide pogingen tot verbetering van het lot onzer krank
zinnige landgenooten. De zoo noodzakelijke hervorming, die de 
verpleging dier ongelukkigen in de laatste vijf-en-twintig jaren 
heeft ondergaan, we hebben ze aan zijn aandrang, aan zijne 
voorlichting, aan zijne medehulp te danken. Het zÜn daden 
van menschlievendheid geweest, die de schoonste vrnchten heb
ben opgeleverd, waarvoor het mij toeschijnt, dat eene dankbare 
natie den man, die ze verrigtte, een eerzuil behoort te stichten r 

"Aan eere heeft het hem in zijn leven niet ontbroken. Toch 
was hij nederig eu eenvoudig. Hij had zelfs iets kinderlijks, 
dat hem bijgebleven is tot het einde." 

"Dat einde heeft hem verrast. Hoogst dankbaar voor zijue 
schijnbare herstelling, levenslustig als vroeger eu met de beste 
voornemens voor de toekomst bezield, had hij zich gevleid eer
lang zijne bezigheden te zullen hervatten. Eene verheffing der 
sluimerende kwaal, die reeds zoo dikwerf z~jn leven had be
dreigd, verijdelde die hoop. Hij was teleurgesteld, bitter teleur
gesteld, maar daarom niet ontmoedigd. Kalm als een wijze, vol· 
komen berusteude in den wil der Voorzienigheid, met de vaste 
overtuiging van de onsterfelijkheid zijner ziel, en in bet volste 
vertrouwen op de liefde van den Almagtige is hij de eeuwig
heid ingegaan...... en zijn dood, wij ûjn er zeker van, WIl8 

bet begin van een heerlijk leven!'" 
"Treurt met uwe Zusters, Gij zonen van den ontslapene, over 
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uw gemis, maar verheugt u over de wijze, waarop uw onver
getelijke vader geleefd heeft en gestorven is. Treuren wij allen, 
ambtgenooten, leerlingen, vrienden van den brave, maar woeke
ren wij met hetgeen hij ons geleerd heeft, tot eer van zijnen 
naam, tot nut der maatschappij." 

De Heer OPZOOMEJt volgde, en sprak aldus: 
I! Na de woorden der hulde een woord der liefde!" 
"Als wij treurend om dit graf staan, dan is het niet alleen 

de man der wetenschap, wiens verlies ons drukt; wij weenell 
om Jen trouwen, den edelen vriend, die aan ons hart ontscheurd 
is. Hier treurt niet het hoofd alleen, hier schreit de geheele ziel." 

,,·Wie die. hem kende en zijn omgang mogt genieten, en die 
hem niet opregt lief had? Hoe levendig staat hij ons allen 
voor den geest, het beeld van eenvoudigheid en stillen, vromen 
zin; de ziel van zijn huiselijk leven en van den gezelligen 
kring waarin hij verkeerde; de man die van ieders gemoed den 
grondtoon wist te verstaan; die jong en oud om zich ver
ccnigde en voor aller behoeften en aller belangen een warm en 
0l)en hart had. Hoe gaarne herinneren wij ons dien frissehen 
ell gezonden geest, die deel nam in alles wat den geest verdient 

bezig te houden; die scherts en ernst zoo schoon wist te ver

hinden; die door kinderlijke blijmoedigheid ons, hij een grijs
aard, ons, die zooveel jonger waren dan hij, dikwijls beschaamde." 

11 Wel was er in den omgang met hem iets wat het hart zoo 
oneindig gQed deed. Die zijn vriend was mogt niet alleen op 
zijn raad en hulp rekenen, hij leerde vooral naar zijn voorbeeld 
zich vormen. Menigeen, die hem het eerst ontmoette, en zijn 
ongekunstelde blijdschap mogt gadeslaan, zijn opgewondenheid 
met al wat goed en schoon is, met alles wat levenskracht heeft 
en een . toekomst bezit, kwam in den waan, dat het leven van 

dien opgeruimden man wel een leven van enkel vreugde was 

geweest. Ach I het was zoo geheel andt}rs. Weinigen, dit eigen 
kerkhof kan er van getuigen, weinigen die zoo zwaar weIden 
beproefd, en wien de beker der smart zoo dikwijls aan de lip
pen werd gebragt." 

11 Maar al boog hem het leed, het brak hem niet. Nooit ver

loor hij die schoone wereld- en levensbescllouwing, die al zijne 
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vrienden trof en 0lJ allen den weldadigsten invloed had. Ze is 
hem bijgebleven tot aan zijn einde toe. Hij wist wat er met 
Item ten grave zou dalen, en toch, was er ooit kalmer, was er 
ooit gelukkiger en tevredener sterfbed dan het zijne? God is 
liefde, dat waren, door lange tusschenpoozen afgebroken, de 
laatste woorden, die ik weinige Ul'eIJ. voor zijn dood van hem 
hooren mogt. Het was de geloofsbelijdenis niet van den ster
vende alleen, het was de geloofsbelijdenis van zijn geheele le
ven. Zij was het, die hem zoo onwankelbare kracht, zoo on
gestoorde vreugde schonk. Zü was het, die hem in de natuur 
nog iets anders dan verschijnselen en hunne wetten deed zoe
ken, die hem overal van oneindige wijsheid en liefde sprak. Al 
kon men in zijne voorstellingen niet altijd deel en, wie had den 
geest niet lief die er het middelpunt van was?" 

"En wat hij in de natuur aanschouwde, dat zocht hij wOOr te 
geven en uit te drukken in zijn eigen bestaan. Z66 kon zijn 
leven een leven van liefde 7.Ün. Helaas! thans is dat leven 
afgesneden." 

"Maar wij willen deze groeve van den blümoedige niet verla
ten met den kreet der droefheid j op het graf plalltenwij de 
bloem der hooI'; en, al is het voor onze oogen vaak donker 
om ons heen, wij gaan van hier met dat laatste woord van den 
gestorvene in het hart: "God is liefde," 

De Heer C. J. VAN EEl,DE, regent-huismeester van het 
Krankzinnigen-Gesticht, vatte daarna het woord op en sprak 

aldus: 

"In naam van Regenten van het Gesticht voor Krankzinnigen 
alhier een kort woord. Een woord slechts van dank aan den 
man, die, langer dan ik jaren te~ was een ijverig bestuurder 
van het gesticht en is geweest één zijner hervormers." 

JI Wij weten het menig blijk van achting en van eere, vele onder
scheidingen zijn zijn deel geweest. Bene onderscheiding, welke, 
dunkt mij, bijzonder aan zijn persoon voegde, was het eerekruis 
van Zweden, de Poolster met het omschrift: "deze ster gaat 
nooit onder"; althans voor zoo vene zijn leven onder het bereik 
mijner beoordeeling ligt, kan ik zeggen, van gansche hlU'te her-
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zeggen: al wat in SCllROEDER VAN DElt KOI,K schitterde, de 
ster, is niet ondergegaan." 

ti I,uat ons dat verstandig, eerlUk gemoed steeds in eere hou
den! En moge nooit op ons van toepassing zijn het bestraffend 
woord, hetwelk, sprekende over HERDER, eens aan zijne lippen 
ontviel: ti dat men niet gaarne noemt den naam van den man 
van wien men zijne beste gedachten heeft." 

De Heer J. K DIBBITS, Kandidaat in de godgeleerdheid, gaf 
daarna aan zijn gevoel lucht, iu de volgende bewoordingen: 

I! Hier, waar de groeve gereed is uw dierbaar ligehaam te ont
vangen, hier zij het ook mij vergund, nogmaals een woord van 
innigen dank u toe te roepeu, mUn onvergetelüke weldoener, 
mijn vaderlijke vriend! Ja dat z~it gij voor mij geweest gedu
rende dat twaalftal jaren, toen ook ik mogt genieten uit de 
onuitputtelijke bron van uw r~iken geest, van uw edel en liefde
vol hart. Dat zijt gij voor mij geweest in tijden van vreugde, 
maar niet minder in dagen van droefheid en strijd. Dat zijt 
gij voor mij geweest, meer dan iemand op aarde." 

I! Hoe goed konden wij het van u leeren, wat het zegt, een 
edel mens eh te ûjn in deu hoogsten zin des woords I Niet 
omdat de wetenschap u onder hare beoefenaars telde; niet alleen 
omdat uw llaam gezegend wordt door duizenden, wier tranen gij 
gedroogd, wier ltiden gij verzacht, in wier droefheid gij gedeeld 
hebt: neen, bovenal door den beminnelijken eenvoud uws har
ten, door de zeldzame reinheid uwer ziel, door de zelfopofl'erende 
mellschenliefde die u nooit begaf. 0 I er leeft en er sterft zoo 
menig geleerde, wiens naam en wiens werk niet verloren gaan: 
maar waar vond men zooveel grootheid met zooveel nederigheid, 
zooveel geestkracht met zooveel fijnheid en teederheid van ge
voel, zoo veelzijdige kennis met zooveel jeugd en poëz~j in het 
hart, zulk een helder en scherpzinnig verstand met een zoo 
godsdienstig gemoed, zulk een werken voor de wereld en voor 
de eeuwigheid met zooveel wanne belangstelling ook in het 
schijnbaar kleine en geringe veroonigd, als bij uP Waar men u 
gadesloeg, altUd moest men u liefhebben en bewonderen; doch 
het meest als men u kende in uw huiselijk leven, alti men u 
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zag onder uw feestvierend kroost of bij verslagenell van hart:' 
"En gij, bedroefde vrienden, zonen van onzen ontslapenen! U 

wedergeven wat u ontnomen is, 0 dat vermag niemand. Maar 
zou U het denkbeeld niet troosten, dat in het al te kortstondig 
bezit van zulk een' vader u toch een voorregt geschonken is, 
welks vruchten gij eeuwig zult plukken? Uw vader is heen
gegaan, doch zijn geest blijft ook hier op aarde voorleven : le
ven in de menschheid, wier weldoener hij was, leven vooral iu 

U, die hij zoo voortrefl'elijk opleide en vormde. Die geest zal 
uw beste trooster zijn zoo dikwijls gij het hoofd nederbuigt bij 
het gevoel der geslagene wonde. Die geest zal ook u kracht 
geven, om uwe levenstaak moedig te volbrengen. God vertrooste 
en sterke u en uwe treurende zusters door de overtuiging, dat 
al zijn doen liefde en wijsheid is." 

" Vaarwel dan geliefde doode, voor het laatst vaarwel! Nooit 
vloeide er opregter tranen dan om u. De tUdstroom moge z~jn 

golven rusteloos voortwentelen, onze liefde, onze dankbaarheid 
rukt hij niet mede. 0 w\j willen ze toonen door te leven ge
lijk gij: getrouw aan onzen pligt, ons toewijdende aan de mensch .. 
heid, altijd vertrouwende op de liefde van God." 

De Heer J. P. T. v AY DER LITH, Geneesheer-Directeur van 
het Krankzinnigen-Gesticht, sprak aldus: 

11 Was liet niet reeds de inspraak van mijn hart, die mij aan
dreef, aan het graf van den hooggeschatten leermeester, leids
man en vriend, een woord van erkentelijkheid, van hoogachting 
en van vriendschap uit te spreken - gelijk g~j allen zoudt 
willen doen, die aan hem met ~j dezelfde verpligting hebt
en hoe velen zijn er niet in en buiten Nederland, die gedu
rende zijnen langdurigen aeademischen loopbaan door die ban
den zich op 't naauwst aan hem verbonden rekenden 1 - dan 
nog zoude ik mij geroepen gevoeld hebben in naam der we
tenschap, die hij met zulk een uitstekend gevolg beoefeude en 
in toepassing heeft gebragt, aan zijne nagedachtenis de hulde te 
brengen, die wij aan zijne, met zoo glansrijk gevolg bekroonde 
bemoeijingen verschuldigd zijn." 

"Wij allen, die deze wetenschap beoefenen en in derzelver 
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practisch gedeelte zijn ingewijd, wij weten het wat de edele 
SCHROEDER VAN DER KOI.K daarin groots en goeds heeft tot 
stand gebragt, van het oogenblik af, dat hij, woekerende met 
reeds verkregene kennis en ondervinding, hier het ellendige 
Dolhuis hervormde -" en later als wreker van een in Neder
land verzuimd gedeelte onzer philanthropie en als verdediger 
tier ongelukkigste zijner natuurgenooten optrad - door al de 
wisselvalligheden en mQeijelijkheden heen, die aan elke nieuwe 
~aak. onafscheidbaar verbonden zijn - tot op het oogenblik 
dat hij het dool' hem opgetrokken gebouw deszelfs volmaking 
zag naderen en zijn blik zich reeds naar onze West- en Oost
Indische bezittingen wendde, die niet langer van de voorregten mo
gen verstoken blijven, die het moederland reeds zoo lang genoot." 

• Deze gevoelens gaven mij den moed, onder zoo vele en zulke 
vrienden en vereerders van den eenigen SCHROEDER VAN DER 

KOI.K, uit naam del' beoefenaren dier wetenschap onze gevoelens 
rall rouw in te spreken over het verlies, dat ook in dit op
zigt de hoogeschool, de stad, het vaderland, de wetenschap, de 
menschheid, dat wij verloren hebben - maar ook tevens onze 
gevoelens van dankbaarheid voor al wat wij van hem geleerd 
en door en met hem genoten hebben - en eindelijk nog een 
woord van bemoediging en opwekking door te wijzen op het 
voorbeeld, dat hij ons heeft nagelaten - want waar hij, niet 
slechts met kalme gelatenheid, in zijne lotsbeschikking berustte, 
toen hij midden uit zijn werkkring werd weggeroepen, maar in 
gemoedelijke overtuiging, dat het z66 goed was, omdat het Gods 
wil was en God de hoogste liefde is, daar betaamt het ons al
thans te berusten in dit ondoorgrondelijke raadsbesluit." 

1/ Ja! wij brengen hem de grootste hulde, wij vereeren zijne 
nagedachtenis het meest (en dit is toch het doel van ons hier
zijn) wanneer wij zijne voetstappen drukken, het door hem he
gOllllen werk voortzetten en zorg dragen dat, terwijl zijn lig
chaam aan de aarde wordt wedergegeven, zijn geest ondel' ons 
blijft voortleven in eeuwigheid!" 

De Heer F. J. D OJof.ELA N IEUWENIUJIS, getroffen en geroerd 
door al hetgene hij bij dit graf zagen hoorde, ontboezemde 
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zijn gevoel in de volgende bewoordingen, later uit lleriunering 
tloor hem opgeschreven: 

If ~ou ik bij dit graf zwijgen? Wel ben ik alleen gekomen om 

te hooren wat anderen te getuigen hebben, eu te dooIen in het 
VCl'eeren van den overledene. Ook heb ik er in gedeeld, Dlet 

aandoening en van ganscher harte. Het waren woordeu van 
waarheid en liefde, die wij hoorden, op treffende wijze uitge

sproken. Toch is het mij onmogelUk te zwijgen. Daartoe had 
ik hem te lief. Gedurende bijna vijf-en-twintig jaren was hij 
mijn vriend. Van den rijkdom zijner kennis heb ik ontvangen, 
en zijne liefde in ruime mate genoten met diepen eerbied voor 
zijno wetenschap. Waarlijk ! hij was een profeet, en sprak in 
geestvervoering uit, wat hij van de godheid in de natnur had 
ontdekt. Daarvan profeteerde hij in zijn gezin en in eIken kring 
waarin hij zich bewoog. Maar hij profeteerde oo~ van hem in 
wien wij de hoogste godsopenbaring erkenneu. Diens voorbeeld 
te volgen, in zijne liefde Gods liefde te zien, was niet miuder 
zijn lust en leven dan haar op te sporen en aan te wijzen in 
de natuur. Dat moet ik bij ziju graf getuigen. Ja! dierbare 
vriend! Gij geloofdet in Hem die de Godsopenbaring bij uit· 
nemendheid, de opstanding en het leven is; maar uw gelooven 
was ook werken in zijnen geest, uw leven weldoen in uwen 
kring, en met uwe krachten en gaven hebt gij ongelukkigen 
geholpen zooveel en waar het uw mogelijk was. Daarom kondet 
gij sterven in de hope des eeuwigen levens. Ja! in het rijk 
der geesten hopen wij u weder te zien 1" 

11 God is liefde I dat was zijn laatste woord. Die het hoorde, 
heeft het hier getuigd, en met aandoening is deze getuigenis 
door OllI! vernomen. Zij heeft een weêrklank. Die blijve ons 
hij. Hij liet dien hooren. Ook ons moet die weêrklank keu' 
merkeR: laat ons liefhebben vooral die ongelukkig zijn, hun 
leed verzachten, tot hunne opheffing medewerken! Aan dit graf 
ons voornemen daartoe vernieuwd t Wij keeren terug tot onze 
levenstaak. Dat wij zijn voorbeeld volgen, ieder gelijk hij kali 
en hem de gelegenheid wordt aangeboden. Dat zij onze be
lofte. ZijDe nagedachtenis sterke ons tot de vermlling 1" 
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"ZOO leve zün geest ook in ons. Zoo bereiden wij ous zei ven 
om hem weder te zien. En ons leven eu sterven zij, gel\jk het 
7.ijne, eene krachtige aanbeveling der overtuiging: God is liefde!" 

11 Nadat het stoffelijk overschot in de groeve was neêrgela
ten, sprak de schoonbroeder van den overledene, J. SCHRÖDER, 

Secretaris-Generaal bij het departement van Binnenlandsche Za
ken, eenige woorden van dankhaarheirl aan allen, die de laat
ste eer aan den overledene hadden bewezen, en de plegtigheid 
was afgeloopen, de overgroote menigte uit alle standen der maat
schappij, die haar verhoogd had, verspreidde zich; maar elk be
hield iu zich de dankbare herinnering van eenen man, die op 
voorlreffelUke w\jze aan zijne roeping heeft beantwoord." 

Aan deze hulde, zoo geheel VAN DER KOLK waardig, iets toe 
te voegen, ware haar bederven. Ik ZW\jg in diepen weêmoe(l 
en bid, dat het voorbeeld, dool' hem gegeven, niet verloren zij. 

----------. 


