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ABRAHAM DIRK LOMAN. 

Het was in lt'82, dat ik voor het eerst den llaam ontmoet heb 
vall den man, over WIens leven ik de eer heb U heden te be
richten. 

Het gerucht van Professor LOMANS optreden in de Vrije Ge
meente en van zijn voordracht over het ontstaan van het Christen
dom was door middel van eene duitsche courant ook tot mij dOOl'ge
drongen, en ik kan niet ontkennen, dat deze eerste onpersoonlijke 
kennismaking met LOMAN niet zonder eenige bevreemding geschied 
is. 'roen ik bvee jaren later familiebetrekkingen hier in Hol
land opzocht, braeht het toeval mede, dat ik ook te Amsterdam 
logeerde, en dat mijn gastheer mij het voorstel deed, LOMAN, die 
in de onmiddellijke nabijheid woonde, een bezoek te brengen. Niet 
zonder eenigen schroom maal' tegelijk met een soort van nieuws
gierige spanning nam ik dit voorstel aan. Hoe zou toch deze radi
kale kritikus el' uitzien, welken persoonlijken indruk zou hij op mij 
maken? Op de beantwoording dezer vragen had ik niet lang te 
wachten. 

Spoedig stonden wij in LOMANS studeervertrek. Een oudere heer 
van eerbiedwaardige, deftige verschijning ontving ons op eenvoudige, 
hartel~jke wijze. TÜBINGEN en zijn groote kritikus stonden bij hem 
in de beste herinnering. Van hetgeen ik zelf uitgegeven had, had 
hij ook reeds notitie genomen; zoo bevonden wij ons spoedig in 
een druk gesprek, dat alle mogelijke quaesties omtrent het oudste 
Christendom raakte. Mijn hart ging op, hoe langer wij spraken. 
Toen ik ging, had ik vertrouwen, had ik vereering opgevat voor 
den man, tot wien ik met een soort van vooroordeel gekomen was. 

1* 
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'Vat was het toch, dat mij zoozeer aantrok in dezen man? 
Het was in de eerste plaats LOMANS kalme, tegelijk gemoedelijke 
en pittige wijze van spreken, die mij aangenaam aandeed, maar 
nog veel meer indruk maakte op mij de gewaarwording, dat ik 
hiel' te doen had niet alleen met een geleerde van uitgebreide en 
grondige kennis, lllUal' met een zoekenden geest, met een man, 
die problemen zag, en wien het opsporen del' waarheid eene heilige 
zaak, eene ernstige levenstaak was geworden en dit juist op een 
gebied, waar zoovelen, die de hand aan den ploeg sloegen, rug
wa~ll'ts of ter zijde zagen en hunne roeping vergaten. Zoo dikwijls 
had ik mij een man gewenscht, met wien men over de vragen der 
oudste christelijke literatuur en geschiedenis vrij en open kon 
spreken. Hier had ik nu zoo iemand gevonden, een man, die, het 
hoofd vol eigene gedachten, het als het allernatuurlijkste van de 
wereld beschouwde, deze gedachten eerlijk en oprecht en toch in 
alle bescheidenheid mede te deelen, zonder ze iemand op te dringen, 
een man, die bovendien de ruimte van geest bezat, om gaarne 
ook anderen aan te hooren en met belangstelling in te gaan op 
hetgeen hun tel' harte ging. 

Toen ik afscheid nam, had ik geen vermoeden, dat ik het 
groote voorrecht zou hebben, dit onderhoud met LOMAN tal van 
jaren te mogen voortzetten. En toch is het zoo gekomen, en ik 
mag zeggen, dat het eerste gesprek typisch voor alle volgende was. 
Aan LOMANS eigene uitnoodiging en aanbeveling had Ik het in de 
eerste plaats te danken, dat ik spoedig zijn collega werd, en het 
intiem vriendschappelijk verkeer met LOMAN, waarin ik nu mocht 
treden, behoort tot de beste herinneringen van mijn leven. 

In deze vriendschap is nooit iets gekomen, wat men eene stoornis 
zou kunnen noemen. Zij berustte niet op volkomene overeen
stemming van gevoelen en denken, zij had haren hechten grondslag 
eensdeels in de onveranderde hartelijke welwillendheid, die LOMAN 

mij altijd tegemoet bracht, anderdeels in het volle vertrouwen 
en den diepen eerbied, die LOMANS karakter mij voortdurend 
afdwong. 

Gedurende een tijdperk van 12 jaren heb ik LOMAN mogen 
leeren kennen. Hij IS in dien tijd voortdurend dezelfde 
geweest. Hij begon een grijsaard te worden, maar deze 
grijsaard had de frischheid van een jongeling bewaard, altijd 
bezig, altijd worstelende met problemen en zoekende naar 
meuwe wegen, altijd ook ontvankeJijk voor nieuwe indruk
ken, die van buiten kwamen, altijd vol belangstelling den 
blik richtende op het veelbewogene en veelkleurige leven der 



- 4 -

( 5 ) . 

menschen om hem heen, op de politieke en sociale bewegingen 
des tijds, op de voortbrengselen der literatuur en der kunst en 
vooral voortdurend het oor leenende aan zijne trouwste vriendin, 
de muziek, die hem nooit genoeg van hare openbaringen en ge
nietingen kon schenken en hem in vreugde en leed zijn gevoel 
tegelijk wijdde en vertolkte. LOMANS inwendige mensch verried 
den hoogeren leeftijd niet door eenige vermindering der elasticiteit 
maar slechts door de wijsheid zijner levensopvatting, door de rijp
heid van zijn oordeel over personen en toestanden, door een oordeel, 
dat niet door on middelbare indrukken zich liet meesleepelI, maar 
de dingen kalm op een afstand bekeek en een maatstaf aanlegde, 
gelijk hem slechts eene groote ervaring en eene gevestigde over
tuiging kon geven. Maar bij alle vastheid der eigen positie boe 
onbevangen, hoe hillijk, hoe humaan was doorgaans zijn oordeel! 
Hoe kon hij iedereen het zijne geven, anderen ruim en warm 
erkennen, bij dwalingen de verzachtende omstandigheden of het 
betrekkelijk goede daarin in het licht stellen. Hij was over 't al
gemeen tot waardeeren geneigd, tot een optimisme, dat zijnen 
grond daarin had, dat hij geloofde in den mensch, in de toekomst 
van ons geslacht en in den wereldloop, die het goede, ware en 
schoone tot triomf zou brengen. 

Voorzeker, hij kon zich ook wel eens boos maken, vooral waar 
hij bekrompenheid of verwaandheid ontmoette. Dan konden ook 
wel scherpe woorden, woorden des spots en der ironie over z~jlle 

lippen komen, die bewezen, dat deze man eene polemische gave 
had, waarvan hij misschien vroeger ruimer dan nu kon gebruik 
gemaakt hebben. 

Ik heb L01UAN niet anders dan als een blinde gekend, en 
de meesten uwer zullen hem aldus in herinnering hebben, hem 
ook wel eens ontmoet hebben, hoe hij door een zijner kinderen 
of door een zijner voorlezers of vrienden door de straten yan 
Amsterdam geleid werd naar de zittingen van de theologische facul
teit of van den senaat, of van deze akademie, waarbij hij aller
minst zonder dringende redenen zou hebben willen· ontbreken. 
Men kon aan LOMANS geheele houding dadelijk zien, dat hij blind 
was. Hoe fier mocht hij het forsehe, scherp gebeitelde hoofd eens 
gedragen hebben in de dagen, toen nog twee glansrijke oogen het 
bezielden. Deze bezielde blik ontbrak nu. Maar wie met hem 
sprak, heeft dat aanstonds vergeten. In dezen blinde leefde een 
heldere en wakkere geest, die scherper, ruimer en dieper zag dan 
zoovelen, die over twee gezonde oogen beschikten, en in den 
man, die het :wnlicht niet meer mocht aanschouwen, was eeu 
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warm en zonnig gemoed, dat niet alleen voor z~ine familie en 
zijne naaste vrienden, maar voor allen, die met hem in nadere 
hetrekking kwamen, een rijke bron van verkwikking geweest is. 
Door en door een karakter en niet zonder een levendig maar zeer 
gepast gevoel van eigenwaa.rde kon LO~IA.N wel is waar bij de 
eerste oppervlakkige kennismaking soms misschien den schijh ver
wekken, iets hoogs en stroefs in zijn wezen te hebben, mam· deze 
indruk moest spoedig wijken en plaats maken voor eene diepe 
sympathie. Hoevelen hebben dan ook dezen blinden man op zijn 
studeerkamer opgezocht. 't W' as niet om den eenzamen gezelschap 
te houden, neen, wie hem kende, gevoelde zich door hem aan
getrokken. .Men WL"it, dat men hier een man van beteekenis en 
vooral van buitengewone humaniteit zou ontmoeten, men wist dat 
men op dezen man kon bouwen en vertrouwen, men wist ook, 
dat men van hem kon leeren voor de school niet alleen maar voor 
het leven. Zoo kwam men, van z~ine deelneming en belangstelling 
apriori verzekerd, bij hem of met wetenschappelijke vragen Of met 
persoonlijke aangelegenheden, om van zijne kennis en ervaring, zijn 
oordeel en zijnen fijnen takt te profiteeren, of ook alleen, om van 
een onderhoud met hem, waarin het zout van een fijnen gem oe
delijken humor nooit ontbrak, te genieten. 

Inderdaad het was een genot, hem te hooren. Niet dat de 
woorden hem glad en licht van de lippen vlot'iden. Er was iets 
aarzelends, zoekends in z~ine wijze van spreken, maar juist daardoor 
zag men zijn geest onmiddellijk aan het werk. 

Stond hem het juiste woord niet dadelijk ter beschikking, 
hij vond het spoedig genoeg en waarover nu ook zijne beschou
wingen mochten loopen, telkens was men er over verrast. hoe hij 
alle zaken wist te doorgronden of eene nieuwe, eigenaardige zijde 
er van wist in het licht te stellen. 

Zoo is men nooit van hem gegaan zonder verrijkt te zijn, zonder 
op de eene of andere wijze eene geestel~ike gift ontvangen te heb
ben, maar vooral niet zonder van het fijne gevoel, het warme en 
nobele hart van dezen man den weldadigsten indruk mede te 
nemen. 

Ik heb hiermede een beeld van den mensch LOMAN gegeven, 
zooals ik hem gekend heb, en ik heb deze karakteristiek vooropge
steld, omdat zij het zekerste bevat, wat ik van LOMAN weet, het 
beste en kostbaarste, wat ik van hem bewaar. En wanneer 
ook deze schets geheel op persoonlijke indrukken berust, zoo vlei 
ik mij toch met de hoop, dat zij niet subjectief zal bevonden wor
den. Immers ik heb zoo dikwijls ook anderen en niet slechts 
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geestverwanten van LOl\fAN in denzelfden Zll1 over hem hooren 
oordeelen. 

De indruk, dien LOMANS persoonlijkheid op mij gemaakt heeft, 
heeft wel eens de vraag bij mij opgewekt, of LOMAN eigenlijk ooit 
wezenlijk anders kon geweest zijn, dan ik hem in de laatste 12 
jaren van zijn leven heb leeren kennen. 

Ik meende deze vraag altijd als het ware apriori ontkennend te 
moeten beantwoorden. Dat ook hem tijd en leven veel geleerd, 
den blik verruimd, de opvatting verdiept, de hartstochten bedaard 
hebben, dat spreekt natuurlijk van zelf. Maar dat deze man in 
zijn geestelijk wezen en streven ooit gl'oote veranderingen ondergaan 
heeft, dat hij tot de hooge en vrije positie, waarop hij stond, tot 
het vaste en scherp omlijnde type, dat hem als mensch en geleerde 
eigen was, zich heeft moeten doorworstelen in harden str\id met 
tegenovergestelde factoren in zijn eigen binnenste, dat heb ik nooit 
kunnen gelooven. 

Wanneer ik m\i de ontwikkeling, die natuurlijkerwijze ook hij 
doorgemaakt heeft, heb willen voorstellen, dan heb ik haar m\i 
niet anders kunnen denken dan als eene kalmc, gestadige ontwik
keling in rechte lijn. Zoozeer scheen mij LOMAN een man te zijn 
"aus einem Guss", zoozeer scheen mij het resultaat, waartoe hem 
z\ine ontwikkeling geleid heeft, te beantwoorden aan LOl\IANS 

onmiddelbaar en oorspronkelijk zelf. 
Voor hoever dergelijke algemeene oordcelvellingen juist zijn, kan 

natuurlijk echter alleen voldoende blijken uit den levensgang en 
het levenswerk van LOllIAN zelve, waarvan ik dan ook nu eene 
schets wensch te geven. 

Als zoon van den zeer gezienen luthersehen predikaat JAN 

CHRISTIAAN LOMAN en diens eehtgenoote CA'l'HARINA MARIA STOOP 

is onze ABRAHAl\1 DIRK LOMAN op 16 September 1823 in Den 
Haag geboren. Uit het talrijke uit 7 broeders en 3 zusters be
staande gezin zijn eene reeks van degelijke mannen voortgekomen, 
ofschoon de oudste zoon, die tot de grootste verwachtingen het 
recht scheen te geven, reeds vroeg ten grave daalde. De vader, 
een man van ernstige maar ruime levensopvatting, heeft aan de 
opvoeding zijner kinderen, niet het minst aan die van onzen 
ABRAHAM DIRK, de grootste zorg besteed. Na· de eerste opleiding 
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in Den Haag ontvangen· te hebben, kwam de I1-jarige knaap, 
toen de vader in 1 S 34 predikant te Amsterdam was geworden, 
op de school van het Nut aldaar, waal'van LOMA N altijd de 
dankbaarste herinneringen bewaard heeft. Tot de muzikale vorming 
van den jongen LOl\IAN was eveneens reeds in Den Haag op de 
Koninklijke Muziekschool de grondslag gelegd. Ook deze studies 
werden nu te Amsterdam met ijver voortgezet. Zijn geliefkoosd 
instrument was de violoncel, doch hij heeft later ook de piano en 
het orgel bespeeld, terwijl eene krachtige welluidende stem hcm 
in staat stelde, zich ook als zanger te doen hooret1. De groote 
muzikale gave eu neiging van den knaap, het erfdeel van den 
vader, trad reeds vroeg sterk op den voorgrond. Toen hij met 
zijn vader het eerste concert bezoeht, heeft hetgeen hij hoorde 
en zag, zoo diepen indmk op hem gemaakt, dat hij, gelijk hij mij 
zelf yerteld heeft, geen grooteren \Venseh koesterde, dan zich 
geheel aan de muziek te wijden, om later ook als eoncel'tgever te 
kunnen optreden. Aan eene vervulling van dezen wensdl was niet 
te denken. I)e positie van een musiceerend kunstenaar was toen 
nog eene andere dan zij heden is. De vader had hem tot predi
kant bestemd. Dat lag in de traditie der familie, dat gaf tegelijk 
betere \vaarborgen voor de toekomst, en de jonge LOMAN had dan 
ook behalve de muzikale talenten nog rijkelijk genoeg andere 
gaven, die hem tot eeue geleerde loopbaan bij uitstek qualificeerden. 

1'e1' voorbereiding hiertoe werd ABRAHAM DIRK met zijn 
broeder .JOHANNES Bp,RNARDVS ter verdere opleiding toevertrouwd 
aan Ds. A. J. SCHRömm te Arnhem. In het huis van dezen 
ongetrouwden luthersehen predikant, wien zijne zuster hulpvaardig 
ter zijde stond, ,varen jongelieden naar lichaam en geest goed ver
zorgd. Er werd ernstig gestudeerd, maal' ook veel gewandeld eH 
gemusiceerd. Gezellig en humaan, vroom maar zonder bekrompen
heid, een degelijk literator en tegelijk een groot vriend der 
natuur, was Ds. SCHRÖDEIt, bij wien eerst later streng luthersche 
neigingen zich vertoonden, een voortrefl(~lijk paedadoog. Zijne leer
lingen, niet het minst onze LOMAN, hebben hem dan ook altijd eene 
dankbare hoogachting bewaard. 

In den herfst 1840 werd LOMAN student te Amsterdam, Onder 
zijne akademische leermeesters had hij in de eerste plaats aan 
rrACO RoOItDA, die aan het Athenaeum Orientalia doceerde, veel te 
danken. Bij hem legde hij den grond tot eene degelijke kennis 
der hebreeuwsche taal, bij hem deed h\i ook de warme belang
stelling op voor de studie van het Oude rrestament. Het verdere 
theologische onderwijs ontving hij bij de professoren van het evan-
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geliseh-Iuthersche en van het doopsgezinde seminarie. Aan het laat
ste doceerden ROYENS en CNOOP KooPMANs, aan het eerste naast 
de beide extraordinarii, de predikanten EBERSBACH en SAR1'ORIUS, 
rl~ hoogleeraar PI,ÜSCHKE. Deze laatste, een Duitschel' van ge
boorte, Z<'ll zonder twijfel als LOMANS eigenlijke theologische leer
meester mogen bescho.uwd worden. PdisCHKE behoorde tot die 
niet al te talrijke soort van mcnsehen, die meer zijn dan ze schij
nen. Als een man van degelijke geleerdheid en wetenschappelijke 
methode kenmerken hem zijne Septuagintastudies, en dat hij ook 
op "religionsphilosophisch" gebied een wel georienteerde gids kon 
heeten, bew\ist zijn door LOMAN bewaard dictaat over theologia na
turalis, waarin hij zich als een vooral door KANT en :FICHTE ge
infiuenceerdeIl theoloog te kennen geeft. Van dezen man, wien 
zijne bescheidenheid cn eeue voorzichtige of veeleer voorname terug
houding verbood, zich met zijn persoon en zijne meeningen op 
den voorgrond te dringen, was inderdaad veel te IeereiL Na 
zijn dood heeft LOMANS vader in 't openbaar van hem getuigd, 
dat in dezen nederigcn geleerde God aan ons kerkgenootschap 
cene bijzondere gave geschonken had. . 

Reeds als student heeft echter LOMAN getracht de theologie 
zooveel mogelijk zelfstandig te beoefenen, hetzij privatim, hetzij in 
gemeenschap lIlet vrienden. Aan het samenwerken met HOEKSTRA 
vooral heeft LOMAN zich later dikwijh met genoegen herinnerd. De 
band, dien de Htudiet\id toen tusschen deze beide jonge mannen ge
vlochten heeft, is gebleken eeu band voor het leven geweest te Z\in. 

'l'oen LOMAN in 18;~4 de Akademie verliet, had hij een rijken 
schat van kennis opgedaan. Z\lne te Leiden glansrijk afgelegde 
examens bewezen, met hoeveel succes hij gestudeerd had. Geen 
betere belooning en geen beter middel tot verdere ontwikkeling 
van den jeugdigen theoloog dan de reis, die hij nu met zijn 
broeder JOHANNES BERNAROUS gedurende 3 maanden llaar Zuid
duitschland en Zwitserland mocht ondernemen. 

Hoeveel natuurgenot, hoeveel verruiming van den geest door 
keuuismaking met andere landen en andere menschen, vooral met 
de leidende manllen der uieu wste theologische beweging scheen 
deze reis te beloven. 

Onder Duitschlands theologische faculteiten hadden toen geene 
een grooteren naam dan die van Heidelberg en van Tübingen. Op 
deze plaatsen werd dan ook vooral door onze reizigers langer ver
toefd. 

Van Heidelbergs uiterlijke bekoorlijkheiden en van het vroolijke 
leven zijner studenten heeft LO:MAN een levendigen indruk ontvan-
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gen. Door de Heidclbergsche facnlteitstheologie, ofschoon ze door 
lllannen als BäHR, U:MBREI'l', UU,MANN, ROTm: vertegenwoordigd 
was, gevoelde hij zich minder aangetrokken. Daarentegen vond hij 
het interessant, nog met den ouden rationalist PAULUS kennis te 
maken, in RÖTH een ook voor dc godsdienstgeschiedenis geinte
resseerden linguist en philosooph te leeren kennen en in SCHWSSER 

een historicus, wien hij zoowel om zijn helderen philosophischen 
blik in de geschiedenis als om zijne verbazende, de voordracht 
dikwijls overstelpende feitelIkennis moest bewonderen. 

Hoe aangenaam en frisch echter ook het oponthoud te Heidel
berg LOMAN altijd in de heJ:inllering bleef, een dieperen, voor 
zijn verder leven en streven heteekenisvollen indruk heeft hij aldaar 
niet ontvangen. 

De weg naar Tiibingcn leidde van zelf over Heilbronn, W&'l,f 

DAVID FRIEDRlCH STRAUSS toen verhlijf hield·. Voorwaar een span
nend oogenhlik voor onzen jeugdigen theologisch en reiziger, die nu 
persoonlijk den man zou ontmoeten, die weinig jaren te voren 
door zijn Leven van Jezus niet minder dan door zijne Dogmatiek 
de geheele theologische wereld in he weging gehracht had. 

Het groote oogenblik ging echter kalm voorbij. De groote man 
was vriendelijk maar toonde zich slechts van eeue ietwat alledaagsche 
zijde en betuigde weinig lust tot een dieper gaand theologisch discours. 

Het is verleidelijk, hier eelle vergelijking te maken tusschen deze 
beide mannen, die in menig opzicht eene in het oog loopellde over
eenkomst hadden. Beiden kritisch aangelegde, fijn aesthetisch ge
,-oelende geesten, heiden op hetzelfde wetenschappelijke gebied werk
zaam, beiden vooral ook in hooge mate muzikaal. En toch welk 
verschil der individualiteit, dat ons aanstonds treft, wanneer wij 
zien, dat STRAl'SS als jonge man van ongeveer 30 jaren reed!, den 
grooten "Wurf" gedaan had, die hem dadelijk in de eerste rij 
der theologen plaatste, en die de theologie zelve in hare grond
vesten deed trillen, terwijl LOMAN, ofschoon slechts 15 jaren jonger, 
eerst lang nadat STRAl'SS reeds gestorven en hij zelf bijna een 
grijsaard was geworden, der theologie zijne vragen stelde en de meer 
algemeene aandacht tot zich trok. LOMAN had niet die eminent 
vlugge conceptie, ook niet dat ollgemeene vormtalent, dat mRAuSs 

eigen was; zijn geestelijk wezen en arbeiden had iets zwaars en 
omslachtigs. Hij worstelde met de gedachten en met den vorm, 
waarin h\i ze zou kieeden, al wist hij dan ook tot groote helder
heid door te dringen en in schoone boeiende taal te zeggen, wat 
hij op het hart had. 

Dit eene verschil verklaart echter niet alles. De tijd en de plaats, 
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waar hij zijne opleiding genoten had, brachten het mede, dat STRA1'SS 

spoedig door den vollen stroom van het Hegclianisme gepakt en 
in de hoogte geheven werd, tenv~il LOMAN deze beweging uit de 
verte aanschouwde en zich door STRAl'SS en BAUR reeds voor be
schouwingen en resultaten geplaatst zag, die aan de theologen 
van toen reeds genoeg stof tot overdenking gaven. 

Maar ik mag nog iets anders niet verzwijgen. LOMAN was een 
h~izonder veelzijdig hegaafde en h~iwnder veelzijdig geinteresseerde 
man. Reeds in zijne theologische stndies is dat waar te nemen. 
En zijne belangstelling was niet uitsluitend op de theologie gericht. 
De muziek bestond voor STRAUSS slechts om te genieten, voor 
LOMAN was zij een gebied van ijverigen en YI'uchtbaren arbeid. 
Bovendien heeft zich LOMAN altijd tegelijk als een man van practische 
richting betoond. Niet alleen kerkelijke vragen en aangelegenheden 
hielden hem bezig, ook voor de algemeen maatschappelijke belan
gen heeft hij steeds een open blik en een warm hart bewaard. 
Getuigt dat van zijne buitengewone humaniteit en steekt hij daar
mede tot zijn voordeel af van den geestesaristokraat, die S'rRAUSS 

was, cr was aan deze veelzijdigheid toch dit nadeel verbonden, dat 
LOMAN zich moeilijk op een enkel gebied concentreeren kon. Eerst 
langzamerhand en betrekkelijk laat is hij daartoe gekomen. 

Had LoMAN van de ontmoeting met STRAVSS nauwelijks meer 
verwacht, dan z\i gaf, die niet BAUR te Tübingen was, aanvankelijk 
ten minste, bepaald eelle teleurstelling. Juist van eene persoonlijke 
kennismaking met BAUR had h\j zich zoo bijwnder veel voorgesteld, 
en nu maakte noch het uiterlijk noch het onderhoud met den 
grooten theoloog den gewenschten indruk op zijn jeugdigen be
wonderaar. .En toch hebben ten slotte de verwachtingen, die hij 
van Tübingen en van BAUR had, LOMAN niet bedrogen. Hetgeen 
LOMAN op de colleges bij de evangelische theologen BAuR, ZEI,J,ER, 

EWAW en BECK, verder hij den philosooph ~lICHTE JUNIOR, den 
orientalist MEYER en den roomsehen kerkhistoricus HEFEU; hoorde, 
heeft op hem grooten indruk gemaakt, zoodat het hij hem aanstonds 
klaar en uitgemaakt was, dat noch wat theologie noch wat philo
sophie betreft, Heidelberg met Tübingen ook van verre kon wed
ijveren. Op deze colleges is het dan ook geweest, dat LOMAN van 
BAUR den diepen onuitwischbaren indruk ontving, die, versterkt 
door de kennismaking met BAURS verdel'en literarischen arbeid, 
LOMAN herhaaldelijk en nog in zijne laatste jaren in zoo warme 
en schoone woorden van zijne geestdriftige en dankbare bewonde
ring voor den grooten meester doet getuigen. Als mensch en ge
leerde, moralisch en wetenschappelijk stelt hij hem even hoog. 
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"Hij is een der ridders des geestes, wier optreden en werken 
eene epoque was voor de ontwikkelingsgeschiedenis van het geslacht, 
waartoe wij behoorell. Hij heeft aan het wetenschappelijk onder
zoek van het historische Christendom een nieuw leven ingeblazen 
door zijn eigen voorgang op de hanen der historische kritiek naar 
de breedere en diepere opvatting harer taak, door de juistere en 
volledigere beschrijving harer problemen. Hij heeft het bewustzijn 
verlevendigd, dat de theologie meer is dan de dienstmaagd der 
kerk, dat zij als Yl'ijgeborene dochter des huizes met alle andere 
wetenschappen tot de edele taak bevoegd en gerechtigd is, om de 
menschheid tot een hoogeren trap van zelfkennis en wereldkennis 
te brengen. In één woord: hij heeft de taak der theologie ge
preciseerd door haar te seculariseeren" . En ten opzichte van BAURS 

historische methode verklaart hij: ".Juist dit wat men BAUR, den 
historicus, verweten heeft, namelijk dat hij zich door de hooge 
philosophische bespiegeling te zeer liet afleiden van het onderzoek 
naar de eindige, concrete feiten, juist die behoefte aan het toetsen 
der gevonden détails aan de algemeene wetten van ontstaan en 
vergaan, van associatie en disaggregatie, juist die onvoldaanheid 
met de kennis der geisoleerde feiten en <laten, zoolang aan die 
kennis "das geistige Baud" ontbreekt: juist die nooit zich ver
loochenende zucht om de van alle zijden opgezamelde historische stof 
door hoogere pragmatische kunst tot èen stuk organisch leven, tot 
een sprekend beeld van ideeële werkelijkheid en verwerkelijkte 
idealiteit om te scheppen; juist dat kenmerkende van BAuns 

methode geeft aan zijn arbeid den stempel van het exemplarische 
en klassieke". 

Ik haal dat aan, omdat het voor LOMAN zelve zoo karakteristiek 
is, omdat in al hetgeen hij hier van BAUR roemt, hij zelve BAURS 

getrouwe discipel geweest is. En in zekeren zin is hij dat altijd 
gebleven, ook in de laatste periode van zijn leven, toen hij begon 
nieuwe wegen te bewandelen. "In BAURS school, zegt hij, heb ik 
niet alleen de kritiek des meesters leeren bewonderen, maar tevens 
mIJ geoefend in de zelfstandige toepassing van hare beginselen, 
ook waal' het des meesters eigen arbeid gold." Het zwakke punt 
van BAUR vindt hij vooral in zijne verhouding tot MRAUSS, daarin, 
dat zijn geheele arbeid BAUR niet in staat gesteld heeft, om het 
werk van S'l'RAUSS overbodig te maken en te verdringen door eene 
nieuwe en volledige Jezus-biografie. " Dat is een onwillekeurig 
bewijs van onvermogen, dat ons beter dan iets overtuigt van de 
noodzakelijkheid eener grondige herziening van de methode, welke 
wij te volgen hebben, om op dit gebied de gewenschte zekerheid 
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te bekomen. Maar juist dit, dat BAUR den grond gelegd heeft 
tot eene algeheeIe repristinatie der theologie, stelt ons ook in staat 
verder te komen." En LOMAN meent daarom aan de piëteit jegens 
RAUR niet te kort te doen, veeleer zijn hoogste lof te verkondigen 
door te zeggen: "RAUR heeft ons over RAUR heengeholpen" . 

Na den terugkeer van de reis heeft LOMAN met onderscheiding 
het proponentsexamen afgelegd en nu begon voor hem het prak
tische ambteiijke leven als predikant in de evangelisch-Iuthersche 
kerk. 'l'e Maastricht, waar hij eerst als hulpprediker, later als 
opvolger van den hoogduitschen predikant STRä'l'ER optrad, scheen 
zich hem het aantrekkelijke vooruitzicht te openen op een langer 
genotvol en vruchtbaar samenzijn en samenwerken met zijn broeder 
JOHANNES RERNARDllS, die, Dr. in de letteren en Mr. in de rechten 
tegelijk, naar dezelfde plaats als leeraar in de oude talen beroepen 
werd. 

Lang echter zou deze gelukkige vereeniging der beide broeders 
niet duren. De oudere broeder, wiens gezondheid door eene slee
pende ziekte ondermijnd was, moest spoedig Maastricht verlaten en 
stierf te Amsterdam iu 't voorjaar 1849. Het was de eerste groote 
smart in LOMANS leven. Want juist met dezen hoogbegaafden 
broeder verbond hem een bijzonder innige band. Wanneer in 
LOMANS wezen anders het mystieke. element niet op den voorgrond 
trad, in dit geval heeft alles, natuurlijke broederliefde, de herinne
ring aan de gemeenschappelijk doorleefde jaren der jeugd, innige, 
respectvolle waardeering en niet het minst het lijden van den 
broeder zelf daartoe bijgedragen, om aan de verhouding, waarin 
LOMAN tot hem stond, het karakter eener mystieke gemeenschap 
te geven. 

In 't voorjaar 1849 heeft ook LOMAN zelf Maastricht verlaten, 
om als predikant te Deventer op te treden. Van de bekoorlijk-' 
heden des levens in een kleine stad, waar men zich zoo van zelf 
aaneensluit tot persoonlijken omgang en gezellig verkeer, heeft 
LOMAN hier ruimschoots genoten. H~i had het geluk, hier niet 
weinig mannen van beteekenis als BIERENS DE HAAN, VAN DER 

WILLIGEN, HALBERTSMA, Dr. MOLHUYZEN te ontmoeten, die samen 
met LOMAN daartoe bijdroegen, den vriendschappelijken omgang in
teressant en leerzaam te maken en door voordrachten en muzikale 
uitvoeringen onder Deventers burgerij het verlangen naar kunst
genot en hoogere beschaving tegelijk op te wekken en te bevredi
gen. Ook aan zijne kerkelijke gemeente heeft LOMAN met vrucht 
en voldoening gewerkt. Hij heeft in het gemeenteleven nieuwe 
bezieling gebracht. De vergrooting van het kerkgebouw, de aau-
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schaffing van een nieuw orgel zijn daarvan de zichtbare hew~izen. 
Vooral heeft LOJ\IAX voor eelle verbetering van het muzikale deel 
der godsdienstoefeningen gezorgd, niet het minst door de oprichting 
van een kerkkoor, dat zich ook mil tijd tot tijd voor ruimere 
kringen deed hOOrClI. 

De belangstelling voor de kerkelijke muziek kenmerkt voorname
lijk ook LOMAXS literarisehen arheid in dezen tijd. ]~elle driestemmige 
bewerking der emngelisch-luthersehe gezangen werd in ] ö50, een 
\'ierstemmig Koraalhoek der evangelisch-luthersche gezangen in 
1852-54 door hem uitgegeven, en met eelle verhandeling over de 
Illuziek bij de oude Hebreeën in de Aigellleelle Kunst- en Letter
bode van 1855 begint hij zUlle studies op het gebied der geschie
denis der muziek, die in 't vervolg zoo schoone vruchten zonden 
afwerpen. 

Maar ook als prediker zien wij LOMA~ in dezen t~id met lust 
en ijver werkzaam. 'Vas hem aanvankelijk de overgang van de 
geleerde studie der ulliversiteitsjaren tot de practische werkzaam
heid op den kansel en in de katechisatiekamer eenigszills vreeuHI 
voorgekomen, nu heeft hij zich in deze practische werkzaamheid 
geheel ingeleefd. Verscheidene preeken van zijne hand zagen het 
licht en daarvan kan er een ook heden nog op onze volle belang
stelling aanspraak maken. 

Het is eene preek van 185~, uit het jaar der Aprilbeweging, 
handelende over de vraag: "Zouden wij ook wèl doen ons de 
pauselijke benoeming van hisschoppen hier te lande \-vat minder 
aan te trekken?" Eene actueele preek dus en zelfs eene politieke 
preek, maar in hooge mate kenmerkend niet sleehts voor LOllfAN 
in dezen tijd maar voor LOJ\[AN in 't algemeen. Kalm en bedaard 
in het midden eener hartstochtelijke beweging waarschuwt hij 
daartegen, de klove tusschen Protestanten en Roomschen, burgers 
van hetzelfde vaderland, door twist te verbreeden en te verdiepen 
en verkondigt hij als de leer van het Christendom: het heil van 
allen door algemeene verbroedering. Is LOMANS geheele leven een 
bewijs, dat dit standpunt beantwoordt aan zijne innigste over
tuiging, aan zijn onmiddellijk karakter, 7.00 is het toch niet zonder 
belang te zien, dat LOMANS vader ten tijde der Aprilbeweging de
zelfde houding ingenomen heeft als de zoon. Immers het blijkt 
daaruit, dat juist deze humane tendentie van LOMANS streven, hoe
zeer zij ook hij LOMAN uit ingeboren gave en neiging scheen 
voort te komen, toch tegelijk door het voorbeeld en den invloed 
des vaders aangemoedigd en bevorderd werd. 

Het waren 7 gelukkige jaren, die LOMAN te Deventer heeft 
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mogen doorbrengen, gelukkig voor hem vooral ook daardoor, dat 
hij hier in 1855 in het huwelijk trad met mejuffrouw ANNA MARIA 
\V"ILLET, en dat hem hier nog zijn oudste zoon geboren werd. 
LOMANS verblijf te Deventer spoedde echter ten einde. PJ,ÜSCHK}<;S 
opvolger aan het evangelisch-luthersche seminarie, de hoogleeraar 
MILLU:S, was in 185G naar Utrecht beroepen geworden. Onze LOMAN 
scheen, al was hij ook op eigenl~ik theologisch gebied nog nauwe
lijks literarisch op den voorgrond getreden, toch voor allen, die 
hem kenden, de aangewezen man, om de opengevallen plaats in 
te nemen. 

Hij werd benoemd en het zal ons, na hetgeen wij reeds ver
nomen hebben, niet verwonderen, dat hij voor de rede, waarmede 
hij op 27 Oktober 1856 zijn ambt te Amsterdam aanvaardde, juist 
het thema koos: de germani theologi humanitate. Breede ontwik
keling, alge mee ne beschaving, ziedaar hetgeen LOMAN voor den 
echten theoloog, voor den theoloog van zijn tijd vooral noodig 
geacht heeft. 

Amsterdam IS van nu af het tooneel van LOMANS geheel 
verder leven. Naa,r waarheid kan van hem getuigd worden, dat 
eene groote kracht van hem is uitgegaan. Eene rijke werkzaamheid 
naar versehillende zijden heeft hij hier ontwikkeld en veel heeft 
hij hier ook ondervonden, veel vriendelijks en hartverheffends, maar 
ook menige ernstige beproeving, die hij slechts met de inspanning 
van zijn geheelen moed en van de geheele kracht van zijn 
karakter kon dragen en te boven komen. 

Juist kort na zijne verhuizing naar Amsterdam trof hem in zijn 
huiselijk leven een hoogst gevoelige slag. In 1857 werd hem zijne 
echtgenoote door den dood ontnomen. Verscheidene jaren ontbrak 
zoo in zijn huis de vrouwen de moeder, totdat hij in 1860 in 
het huwelijk met Mejuffrouw IDA AUGUSTA KERKHOVEN uit Deventer 
eene nieuwe bron van vreugde en geluk gevonden heeft. Deze 
hoogst sympathieke vrouw van fijn gevoel en edel karakter, de 
liefhebbende moeder van zijn langzamerhand aangroeiend huisgezin, 
is LOMAN tot aan zijn dood de trouwe levensgezellin in den 
besten zin des woords geweest. Voor het familieleven had I/OMAN 
een fijn ontwikkelden zin. Hij had er de gaven van hart en gemoed 
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voor, maar hij had er niet minder behoefte aan. Men moet 
LoMAN in het midden der zijnen gezien hebben en men zal dit 
patriarchalische beeld altijd in eene vriendelijke herinnering houden. 

Het werk, dat LOMAN gedurende zijn leven te Amsterdam in 
eene lange reeks van jaren verricht heeft, is èll op muzikaal èn 
op theologisch ,gebied zoo veelomvattend en beteekcllisvol, dat reeds 
het eene of het andere deel er van voldoende zou geweest zijn, 
om aan zijn naam een blijvende eervolle plaats in de annalen 
der kunst of der wetenschap te bezorgen. V reedzaam naast en 
door elkaar gaan LoMANS bemoeiingen in de eene en in de andere 
richting, maar wat de levende persoonlijkheid in zich harmonisch 
vereenigd heeft, zal de historische beschouwing beter van elkander 
scheiden en wij mogen hetgeen LOMAN als liefhebber en kenner 
der muziek en harer geschiedenis gedaan heeft, vooropstellen, want 
in dit opzicht had LOMAN reeds zijn vollen befaamden naam, 
voordat hij de theoloog geworden was, zóoals wij hem nu kennen. 

Gelijk LOMAN als jeugdig predikant de ziel van het muzikale 
leven te Deventer geweest was, zoo wordt hij dat nu voor het 
muzikale leven der hoofdstad, en zijn invloed gaat nog ver daar
buiten. Tot de bevordering en ontwikkeling van dit muzikale 
leven in stad en land, heeft hij samen met zijn vrienden VERHliLS'l' 
en Dr. HEYE ontzaglijk veel bijgedragen. Met zoo invloedrijke 
muzikale vereemgmgen als de Maatschappij ter bevordering 
der toonkunst, de Vereeniging voor Noord-Nederland!> Muziek
geschiedenis, de Koraalvereeniging en Koorvereeniging is LOMANS 

naam ten nauwste verbonden, hetzij als oprichter hetzij als 
ijverig en verdienstelijk leider en medewerker. Als kunstkritikus 
waakt hij over den muzikalen smaak en het muzikale oordeel en 
tracht hij de zuiverheid en rijpheid van beide te bevorderen, als 
kenner der theorie en der geschiedenis der muziek is hij eene 
erkende autoriteit en voor velen in den lande en ook daarbuiten 
een hooggewaardeerde en altijd gewillige raadgever. Maar er is 
meer. In zijne belang!>telling en bemoeiing Voor en om de muziek 
gelijkt LOMAN op den huisheer, waarvan het evangelie spreekt, die 
uit zijn schat voortbrengt nieuwe en oude dingen. Door bewerking 
van het overgeleverde of door eigen com posities heeft hij de kerke
lijke en profane muziek verrijkt. Van de 200 koralen en koren, 
door de Nederlandsche Koraal- en Koorvereeniging uitgegeven, zijn 
meer dan 50 door LOMAN bewerkt. Niet weinige daarvan hebben 
van hieruit in de gezangboeken der evangelisch-Iuthersche kerk of 
van den Protestanten bond een eervolle plaats gevonden. Ook eene 
geheele reeks van 4-stemmige koren, door LoMAN zelve gekompo-
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neerd, zijn in de uitgaven der Koorvereeniging opgenomen. En met 
dell componist LmuN ga.at hier dikwijls de dichter LmIAN hand 
in hand. Hij vele dezer toonstukken heeft zijne poëtische pen ook 
den tekst geleverd. 

Nog in IS8!) heeft hij een Oratorium in 4 tafeJ'eelen uit het 
Hooglied samengesteld, waarvan de muzikale bewerking echter 
achterwege gebleven is. 

Z~ine reeds te Deventer begonnen studies op het gebied der 
geschiedenis der muziek heeft LOlIAN ijverig voortgezet en syste
matisch uitgehreid. Getuigen reeds zijne aanteekeningen tot de 
uitgaven der Koraal- of Koorvereeniging van den rijken schat van 
muziek-historische kennis, dien hij zich verworven had, zoo hebben 
deze studies nu nog in een ander opzicht kostelijke vruchten op
gekver<1. Ik bedoel zijne uitgave van Valerius' Gedenckklanck en 
van de Geuzenliedjes. Lang vergetene klanken uit Hollands hel
dentijd heeft h~j hier tot een nieuw leven opgewekt, liederen en 
zangen, waarin het oude Nederland spreekt tot het jonge, om het 
met zijne frissche, fiere kracht opnieuw te bezielen. Niet slechts de 
muûkale wereld, maar de geheele Hollaudsche natie is LOMAN 
daarvoor warmen dank verschuldigd. 

Het werk, dat LOMAN hiermede verricht heeft, heeft groote in
spanning vereischt, naar het schijnt meer, dan de kracht zijner 
oogen toeliet. Het is immers een vermoeden, dat hij daaraan zijn 
gezichtsvermogen heeft moeten ten offer brengen. 'Was hij daardoor 
ook verhinderd, dergelijke arbeiden op de oude schaal voort te 
zetten, zijne belangstelling en liefde voor deze studies is daarom 
toch niet verfiau wd. Getuige vooral eene verhandeling over de 
melodie van het Wilhelmus, die nog in 1895 van zijne hand het 
licht heeft gezien. En iu hetzelfde t\jdschrift, waarin deze studie 
verscheen, heeft hij kort daarop ook nog het levensbericht van Jhr. 
Mr. I. C. M. VAN RIE:MSDIJK gepubliceerd, met wien hij jaren lang 
door gemeenzamen arbeid aan de üitgaven der Vereeniging voor 
Noord-~ederlands Muziekgeschiedenis verbonden was. 

Wenden wij ons nu tot de theologische zijde van LOMANS werk
zaamheid, zoo moge daarbij een afzonderlijk woord over LOMANS 
kerkelijke positie voorafgaan. Zijll optreden als hoogleeraar aan het 
evangelisch-luthersch seminarie mag in zekeren zin epoquell1akend 

Jaarboek 1899. 2 
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genoemd worden voor de evangelisch-Iuthersehe kerk, immers ik 
meen niet te veel te beweren, wanneer ik zeg, dat van dit oogen
blik af in haar de moderne richting haal' zegevierendell intocht 
begon te houden. 

Deed zich dat in de eerste jaren minder duidelijk gevoelen, het 
feit was er en kon op den duur niet onopgemerkt hlijveIl. Voor het 
eerst heeft IjoMAN z;elve door een Gidsartikel over de opstanding 
en misschien nog meer door zijn paaschpreek van 1 S()2 de aan
dacht van ruimere kringen daarop gevestigd. De Haag: "wat 
zoekt gij den levende h~i de dooden"? kenmerkt voldoende inhoud 
en strekking van deze preek. De orthodoxe luthersche predikant 
LENTZ heeft zich toen verplicht geacht, daartegen in een "oflenen 
Brief" de oude waarheid te verdedigen. Toen LOMA"NS paaschpreek 
met een antwoord aan LF.NTZ in druk verscheen, heeft ook Dr. 
BORNscHErEH te Vaals in den strijd ingegrepen. En daar deze het 
verwijt deed hOOI'en, dat door gemis aan "hoorvr~iheid" of door 
"hoogeschooldwang" de jongelieden aan het seminarie aan moderne 
leiding of verleiding prijsgegeven waren, zag zich LOMAN genood
zaakt, z;ijnen tegenstanders opnieuw van repliek te dienen. Deze 
strijd was slechts de voorbode van verdere hotsingen. 

Sterker en sterker deed het om zich grijpen van den liberalelI 
geest zich in de luthersche kerk gevoelen, talr~jker werden de 
beslist moderne discipelen, die uit LOMANS school voortkwamen, en 
de algemeene strooming des t\jds was deze beweging gunstig. 

Met bezorgdheid werd van orthodoxe zijde de toestand gadege
slagen, zoodat in 1868 de voorzitter del' evangelisch-luthersche sy
node Ds. SCHnömm zich niet onthouden kon, in zijne openings
rede zijne waarschuwende stem tegen het dreigend gevaar te ver
heften. Ofschoon het zijn vroegere paedagoog was, die zich aldus 
had uitgelaten, vond LOMAN het toch al te bedenkelijk, om dit 
van officieele plaats uitgesprokel!e verdoemingsoordeel over: de 
moderne richting sti1 te lateI1'" pasSeereIl. In "een paar woorden" 
trachtte hij hij allen, wien de openingsrede van den voorzitter 
der synode onder de oogen zou koftlCn, den indruk er van te 
keeren. ,,"\V aar is, vraa,gt hij, de bevoegde macht, aan wie het toe
komt, te beslissen, welke de kenmerken zijn van het ware Christen
dom ?" En met ernst roept hij zijnen kerkgenooten en vooral den 
predikanten onder hun toe: "Niet daarop komt het h\i den godsdienst
leeraar aan, dat hij in de gevoelens deelt van de meerderheid in zijn 
kerkgenootschap, of met de leden van zijn kerkbestuur dezelfde geloofs
belijdenis kan onderteekenen, maar hierop, dat hij in 't geloof, hetwelk 
hij het zijne noemt, staat, d. w. z. dat hij het heeft niet als een 
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kind, maar als eeu man, wetende, waarop het is gebouwd en wat 
het waard is". Een "Nachklang" van dezen strijd is de rede 
over Protestantisme en kerk gezag , waarmede hij op 2 Octoher 186 S 
z~ille colleges geopend heeft, en die h~j daarna met eene ,,\'ooraf
spraak" herhaald heeft voor de vereeniging "Licht, Liefde, l,even" 
te Schiedam. Uit het medegedeelde blijkt, dat de leervrijheid in 
de evangelisch-Iuthersche kerk toen nog volstrekt geene verzekerde 
zaak was. En toch bestond er de grootste behoefte a,.-'w eene wettige 
regeling, vooral wegens de houding, die de orthodoxe partij, die 
nog altijd de meerderheid in de synodale commissie had, begon 
aan te nemen. Een lang vergeten paragraaf van het reglement, 
dat voor het godsdienstonderwijs leerboeken voorschreef, die' van 
lutherschel1 oorsprong of door de synode goedgekeurd waren, werd 
voor den dag gehaald, en wat nog sprekender was, aan een propo
nent werd door de examencommissie de toelating tot den predik
dienst in de evangelisch.luthersche kerk geweigerd, niet omdat hij 
aan de eischen van het examen niet voldaan had, of niet hereid 
was, de proponentsformule te onderteekenen, maar, zooals uit
drukkcl~ik verklaard werd, om andere redenen. Het een en het 
ander gaf LOMAN aanleiding, om in een adres aan de synode de 
sYllodale commissie in staat van beschuldiging te stellen en de 
voorkoming van dergelijke willekeur en misbruik vall macht te 
vragen. De strijd kwam daarmede in vollen gang. Van weers
kanten volgden a(lressen, brochures, voorstellen tot wijziging 
der proponentsformule. Ook LOMAN deed zich nog eens hooren 
in een voordracht "over de modernen als middenpartij". Vast
houden aan den christelijken naam, aan de gemeenschap met 
de ernstige vromen van alle tijden en landen is zijne leuze tegen
over de radikalen. Maar in de kerk, die hij niet verlaten wil, 
wil hij ruimte hebben. "De kerk, zegt hij, dat zijn wij. Het 
hangt er maar van af, of wij onzen ijver, onze intelligentie willen 
aanwenden, om de inrichting onzer kerk aan ons modern bewust
zijn te doen beantwoorden. Indien wij ons in de kerk willen 
laten gelden, dan, het verleden staat er ons borg voor, zal zij ons 
laten gelden". En LOMAN heeft zijn doel hereikt. Het boven
genoemde artikel van het reglement werd buiten werking gesteld, 
de afgewezen candidaat werd tot de onderteekening der proponents
formule toegelaten en de synode van 1874 verklaarde bij circulaire, 
dat het haar met het oog op de telkens wisselende samenstelling 
der synode niet raadzaam voorkwam, om door kerkelijke uit
spraken in de aanhangige godsdienstgeschillen tusschenbeide te 
komen. 

2* 
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Ongeveer van dezen tijd af dateert ook de groote steeds was
sende illYloed, dien LmlAN op dê synode, wier praeadviseerend lid 
hij was, uitoefende. Hij is ten slotte als het ware de ziel der 
synode geweest. Zijne degel~ike, weldoordachte cu door eelle groote 
ervaring gesteunde adviezen werden op hoogen prijs gesteld en door 
zijn bezadigd en beminnelijk optreden heeft hU zich de eerbiedige 
hoogachting van vrienden cn tegenstanders verworven. 

'rot de evangelisch-luthersche kerk was echtcr natuurlijk de 
gezichtskriug vall een man als I.Jo;\fAN niet beperkt. Zijn stand
punt was zoo hoog en vrij gekozen, dat hij over alle kerkelijke 
grenzen en scheidsmuren heenzag. 

Pl'aktisch en direkt kon hij wel is waar zijn streven naar ver
broedering slechts door aansluiting hij de gelijkgezinden vooral uit 
de hervurmde en doopsgezinde kerk bewijzen. Met hun gevoelde 
h~i zich door een vast en innig band verbonden. Op de vergade
ringen der moderne theologen heeft hij nooit willen ontbreken. 
),1 et HOEKSTRA, PH. R. Hl"GEI\HOJ.TZ en met z~ine Leidsche vricn
den K n:NEN, RAUWENHOI"f" TIELE was hij als het ware het geestelijke 
middenpunt er van. Niet minder was hij met hart en ziel de 
zaak van den Protestantenbond toegedaan en het. is in 18:-) 0 te 
Deventer geweest, dat hij als voorzitter van dezen bond zijnen 
vrienden de woorden toeriep, die wij als zijn meest kenmerkende 
geloofsbelijdenis mogen beschouwen: 

"Boven onzen bond sta het Protestantisme, boven ons Protestan
tisme sta het Christendom, boven ons Christendom sta hct Huma
nisme", dit laatste niet in dezen zin, alsof Christendom en Huma
nisme ,verkel~ik ooit te scheiden waren, maar in dezen, dat de 
humaniteit het specifiek christelijke beginsel is. 

Als geleerde is LOMAN eensdeels de theologische leeraar, ander
deels de theologische schrijver geweest. Ongeveer 20 jaren lang 
was hij uitsluitend als hoogleeraar aan het evangelisch-Iuthersche 
seminarie verbonden. Slechts een klein getal studenten was hier 
aan zijne onmiddellijke leiding toevertrouwd. Maar gemakkelijk 
was daarom die taak toch niet. Want wanneer ook de luthersche 
studenten ten deele van het onderwijs aan het doopsgezinde seminarie 
en aall het Athenaeum profiteeren konden, op de schouders van 
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een seminarie-professor lag toch te veel of te velerlei, meel' in elk 
geval dan voor een wetenschappelijk menseh goed kon zijn. }~erst 

de oprichting del' universiteit van Amsterdam heeft in dit opzicht 
voldoende verbetering gebracht. 

Dat die universiteit eene theologische faculteit ~reeg, evenals 
dat de rijksuniversiteiten er eene behielden, is iets waarvoor LOl\IAN 

niet in de laatste plaats een woord van lof toekomt. Toen in ] 875 
bij de herziening der wet op het hooger onderwijs' de theologische 
faculteiten een oogenblik met opheffing bedreigd waren, heeft LOlliAN 

in een adres aan de 'J'weede Kamer der Staten-Generaal met een 
1 DO-tal medeonderteekenarell tegen eene dergelijke kortzichtige en 
roekelooze verminking vall het universitair onderwijs krachtig ge
protesteerd en het behoud der theologie aan de universiteiten als 
een gewichtig belang van kerk, staat en maatschappij nadrukkelijk 
verdedigd. Voor de regeling, die door de nieuwe wet op het 
hooger onderwijs getroffen werd, was LmJAl\" dankbaar zonder daar
door geheel voldaan te zijn. Dat de theologie voor de kerk zon 
zUn, was in zijne oogen een vooroordeel, dat nog veel gron· 
diger had moeten opgeruimd worden. De godsdienstwetenschap, 
gelijk zij aan de universiteiten vertegenwoordigd behoort te zijn, 
moet haar licht laten schijnen niet slechts voor het een of ander 
kerkgenootschap, maar voor de geheele maatschappij, voor Christenen 
en ,loden, Katholieken en Protestanten, vromen en vrijdenkers, en 
zal Z\j aan eene dergelijke roeping kunnen beantwoorden, dan dient 
daarmede rekening gehouden te worden, niet alleen bij de keuze 
der te onderwijzen leervakken, maar ook bij de keuze vau hen, die 
ze onderwijzen. Dergelijke gedachten heeft LOl\IAN voortdurend in 
zich omgedragen en hij heeft daaraan niet alleen in 1878 als mede
onderteekenaar van het advies der Amsterdamsche theologische 
faculteit of als spreker op de vergadering van moderne theologen 
maar ook nog in zijne oratio pro d01110 in 1893 uiting gegeven. 
'Vel is waar weet hij, dat men dergelijke beschouwingen als on
praktische droomerijen naar het rijk van Utopia zal verwijzen, maar 
h\l vreest dit oordeel niet en bekent zich gaarne als burger van 
dit rijk. "Het is mijn Utopia, zegt hij, dat er nu nog incomfor
tabel genoeg uitziet, maar waarin mijne dwaze verbeelding een 
modelhuis voor de toekomst ziet". Inderdaad wanneer men over 
dergelijke denkbeelden het hoofd wil schudden, mag men niet 
vergeten, uit welke overtuigingen zij geboren zijn. De kerk, heeft 
hij eens gezegd, is het, die het ons, zonen van eenzelfde vaderland 
onmogelijk maakt, ééne natie te zijn. Met haar dient dus gebro
ken te worden. Maar de religie is de vereenigende, alles beheer-
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schende macht, in wie hij gelooft. "Zij is eene realiteit, die de ge
schiedenis van ons geslacht vergezelt door alle stadiën harer ont
wikkeling, telkens weder zich op den voorgrond dringend en in sterker 
licht tredend, eeue realiteit, die nog heden ten dage de een
voudigste zielen zoo wel als de verhevenste geesten boeit en nooit 
ophoudt het nadenken te prikkelen van allen, die willen door
dringen tot den wezenlijken grond van ons nationaal en internationaal 
recht, yan onZe z3del~ikheids- en bescha\'ingsbegrippen, van onze 
politieke en sociale theorieëu". Vandaar zijn geloof, dat in de toe
komst de tot godsdienstwetenschap herboren theologie om het even, 
of men haar al of niet een eigen faculteit alll1wijst, de ceutr'ale 
positie in het hooger onderwijs heroveren zal, die haar wegens de 
centrale beteekenis der religie voor ons persoonlijk en maatsehap
pelijk leven van reehtswegc toekomt. 

B~i zijn theologiseh onderwijs heeft IJoMA"S in den loop des tijds 
bijna alle theologisehe leervakken behandeld': exegese van het Oude 
cn van het Nieuwe Testament, theologia natnralis en theologia 
bibliea, eneyclopaedie en gesehiedenis van den bnoll, dogmen
geschiedenis en gesehi~denis van het Lutheranisme, wruubij nog 
komt hetgeen men samenvat onder den naam van praktische 
theologie. Over de eerste 4 vakken heeft hij eehter in de latere 
]îlren, vooral sedert te Amsterdam eene theologische faculteit he
stond, gcene voorlezingen meer gehouden. LOMAN had het geluk, 
of ik zou missehien beter zeggen: hij verstond het, eelle groote 
schare van zeer aanhankelijke en dankbare discipelen te winnen. 
Volgen;; de herinnering van een zijner oudste leerlingen was het 
wel is waar vooral in den beginne te hespeuren, dat het LoMAN 
groote inspanning kostte, duidelijk te maken, wat hij doceerde. 
Mflflr dezelfde discipel getuigt, dat LOMAN eene stille macht over 
zijne studenten uitgeoefend heeft, en op de vraag, wat hem daartoe 
in staat stelde, geeft hij tot antwoord: "Zijn eenvoud, zijne eerlijk
heid, zijne breede opvatting der taak, maar vooral de geestdrift 
voor de wetensehap, de wijding, die uit geheel zijn OIlderwijs 
sprak". 'Vat hiermede gezegd is, zal in hoofdzaak ook van LOMANS 
lateren tijd gelden. De meer speciale, ingewikkelde problemen, 
waarmede hij zich nu bezig hield en die hij natuurlijk ook op 
college, in de geschiedenis van den kanon en in de dogmen
geschiedenis ter sprake moest brengen, zullen niet voor alle toe
hoorders even begrijpelijk geweest zijn, maar aan den anderen 
kant zullen juist diegenen, die hem ook hier volgdell, meer dan 
anders den vollen prikkel ondervonden hebben van een onder
zoekingstocht langs nieuwe wegen naar onbekende streken en dit 
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des te meer, daar hun leidsman hUIl nict alleen tot getuigen, maar 
tot deeillemer~ aan zijn eigen arbeid maakte. 

Hoe voortreffelijk toegerust LOMAN tot het theologische leeraars
ambt vooral ook door eene grondige eu uitgebreide kennis op zeer 
verschillend gebied was, daarvan ontvangen wij uit het werk, 
dat hij als theologisch schrijver verricht heeft, een bijzonder leven
digen indruk. vYij kunnen deze werkzaamheid in 3 perioden 
verdeelcn, waarbij de jaren 1867 en 1879 de keerpunten vormen. 
Hetgeen I~oMAN vóór 18G7 gepubliceerd heeft, bestaat in hoofdzaak 
uit eene reeks van stukken, die in de Godgeleerde Bijdragen, in den 
Evangeliespiegel, in Nieuw en Oud of in de Gids verschenen zijn. 
LOi\IAN is de wordende geleerde, die het vast omschreven gebied, dat 
hij in eigenlijkell zin het z~ille mag noemen, eerst nog vinden moet. 
Voor LOMAN in dezen tijd is het niet alleen kenmerkend, dat hij 
in 1862 een artikel schrijft over Rome en het italiaansche vraag
stuk, of dat hij in 1865 met nadl'llk opkomt tegen de verwaar
loozing van het middelbaar onderwijs in de hoofdstad, of dat hij 
in hetzelfde jaar fungeert en spreekt als voorzitter van het hoofdbe
stuur der Maatschapp~i tot Nut van 't Algemeen evenals in het 
volgende als feestredenaar bij het 25-jarig bestaan der maatschappij 
Caecilia - ook theologisch zien wij hem nog met betrekkelijk uiteen
loopende dingen bezig. Herhaalde malen laat hij zich over oudtestamen
tische quaesties vernemen. Doch hij is daarin, wanneer wij van het 
meer populaire stukje over Psalm 8 in Nieuw e1l Oud afzien, slechts 
als recenseerende kritikns opgetreden. Had hij reeds voor de aan
vaarding van Zijll hoogleeraarsambt in 1 S 5 5 in eim tegen VAN 
OOSTERZEE gerichte verhandeling over Jesaja VII, 14-16 van zijne 
bedrevenheid in oudtestamentische exegese en van zijne kritische 
vaardigheid blijk gegeven, zoo heeft hij in 1 SGG geduchte afrekening 
gehouden met RUTGERS en diens poging, de echtheid van het tweede 
gedeelte van Jesaja te bewijzen. In een artikel in de Gids werd 
zij door LO:MAN als een apologetisch kunststuk scherp veroordeeld. 

Dat het echter den slagvaardigen polemicus, gelijk wij LO:MAN 
hier evenals bij andere gelegenheden leeren kennen, niet aan billijk
heid ontbrak, aan de geneigdheid, om het goede, waar hij het vond, 
rijkelijk te erk~nnell, bewijst de hooge lof, dien hij aan de disser
tatie van LANn over het lied van JAKOB in 1858 toekende. 

Van principieelen aard was. LOMANS kritische ontmoeting met 
Professor SAUSSAYE senior, den beoordeelaar van SCHOVl'ENS leer der 
hervormde kerk. In een Gids~artikel van 1860 gaf zich LOMAN, 
gel~ik hij zelve verklaart, veel moeite, om door te dringen tot het 
geheim der ethisch-irenische richting, en bevlijtigde hij zich een 



- 23 -

( 24 ) 

welgelijkend portret te teekenen van den alleenstaanden strijder. 
Dat LO.MANS eigenlijk arbeidsveld het Nieuwe Testament zou 

worden, laat zich echter bereids in deze eerste periode bespeu
ren. Aan nieuwtestamentische vraagstukken z\in toch nu reeds 
de meeste zijner studies ge\v~id, ten eerste z\ille artikelen over 
Paulus en de zuilellapostelen, en over het evangelie en de levens
beschrijvingen van Jezus Christus in den Evallgeliespiegd, dan ver
scheidene andere, die de opstandingsquaestie tot middelpunt hebben 
en eene derde reeks, die betrekking heeft op het 4," evangelie. 

De vraag naar de opstanding van Jezus lag toen als het ware 
in de lucht. BrsKEN H UET vooral had in 1 t' 59 in zijne Brieven 
over den Bij hel de realiteit der opstanding van .Jezus ontkend, het 
Haagsch Genootschap ter verdediging der christelijke religie had 
de vraag tot pI"ijsuaag gekozen. Dr. PRINS had deze in positieven 
zin beantwoord en tegen zijn historiseh-doglllatisch betoog richtte 
zich nu LOMAN in een opzienbarend Gidsartikel van ] 862 onder 
den titel "een nieuw middel tot verzoening van geloof en weten
schap". Heeft Jezus, dat is LmIANs resultaat, zich in levenden 
lijve na zijne kruisiging aan anderen vertoond, dan is hij aan het 
kruis niet gestorven, is hij daarentegen werkelijk aan het kruis 
gestorven, dan behooren de verschijningen aan de discipelen, in de 
opstandingsyerhalell beschreven, in het rijk der verheelding.De 
aard der evangelische opstundingsverhalen wijst veleer op visioenen 
hij de geloovigen, dan op schijndood van den gekruisigde. 

In een paar kleinere verhandelingen: "Proeve van psychologische 
exegese" hetreffende 1 Cor. 15, 1: 2 en in eene zeer waardeerende 
bespreking van een eveneens tegen PRINS gericht geschrift van 
STRAA'l'MAN heeft LOMAN zich nog verder met hetzelfde onderwerp 
hezig gehouden. 

'rot de meest brillante en epoque makende geschriften van CHR. 
FERD. BAUR behooren diens onderzoekingen over het 4" evangelie, 
die over de eigenaardigheid en over de genesis van dit evangelie 
maar van hier uit ook over de overige nieuwtestamentische vooral 
evangelische literatuur en hare wordings- e.n ontwikkelingsgeschie
denis een helder licht verspreid hebben. 

In BAURS voetsporen kwam nu hier te lande SeHoLTEN in 1864 
met een werk over het Johanneïsche evangelie voor den dag. I-Iet
geen voor velen een' heugelijke gebeurtenis was, was voor LOMAN, 
althans in zekeren zin, eene minder aangename verrassing. Een 
werk als dat van SeHoLTEN was ook LOMANS plan geweest. Nu kon 
LOMAN slechts eene voorstudie daartoe "Het getuigenis aangaande 
Johanlles in het fragment van Muratori" onder den titel: "Bijdragen 
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ter inleiding op de Johanneische schriften des Nieuwen Testaments" 
in ] 865 publiceeren. Voor het overige heeft hij zich ertoe be
perkt, in enkele kleine verhandelingen: "Het 4e eYflllgelie" en 
"Het evangelie der toekomst" in Nieuw en Oud en in de Gids 
van 1864 en '65 en verder in eell voor een ruim publiek gehou
den voordracht in 1865 SCHOl/fENS opvatting van het 4e evangelie 
te bespreken en de zijne eenigzins nader toe te lichten Dat SCHOIJfENS 

boek hem niet veel nieuws gebracht heeft, bewijst de opmerking, 
dat hetgeen SCHOI,T};N mededeelt in hoofdzaak reeds door anderen, 
door enkelen zelfs in sommige opzichten beter gezegd 'was, eene 
opmerking, die men voor hooghartig zou kunnen houden, indien 
zij niet volkomen juist ware. 

Zoo is eigenl~jk buiten LOMANS schuld het boek achterwege ge
bleven, dat wij als de voornaamste vrucht van deze eerste periode 
van LOMANS geleerde werkzaamheid hadden mogen verwachten. 

Met 1867 begint eene tweede periode van LOMANS wetenschappe
lijk leven. \Vel is waar geven hem ook nu nog de groote ge
beurtenissen van 1870-71 aanleiding tot eene beschomving over 
oorlog en beschaving, wel is waar is ook nu zijn belangstelling in 
de open hare zaak nog niet verflauwd en aarzelt hij niet, opnieuw 
een lans voor het middelbaar onderwijs te Amsterdam te breken, 
maar op theologisch gebied krijgt nu zijn arbeidsveld nauwere 
grenzen en zijn wetenschappelijk streven een vaster doel. Oudtesta
mentische qnaesties worden door hem niet meer behandeld. 'rrekken 
ook de principieele vragen van de theologie en van den godsdienst 
voortdurend zijne aandacht en belangstelling en laat hij zich daar
over telkens weder gaurne uit, zoo is zijn wetenschappelijke theo
logische ijver nu toch hoofdzakelijk op het Nieuwe 'restament en 
wel vooral op de synoptische evangeliën gericht. 

In het sedert 1867 versch~jnend 'rheologisch Tijdschrift, welks 
oprichting naast HOEKSTRA vooral hem te danken is, publiceert hij 
nu gedurende eene reeks van jaren niet weinige hoogst interessante 
"Bijdragen tot de kritiek der synoptische evangeliël1", daarnaast ook 
enkele studies, die de geschiedenis van den kanon, bepaald het frag
ment van Muratori en het getuigenis van Papias betreffen, waarbij 
nog als een laatste uitlooper zijner vroegere johanneische onder
zoekingen eene fijne analyse van het 4e evangelie komt. 

De genoemde "Bijdragen" verdienen vooral onze aandacht. Het 
zijn verhandelingen over de apostrophe aan Jerusalem in Matth. 23, 
over de gelijkenis van het onkruid in Matth. 13, over de 5 spreu
ken-groepen in het Matthaeusevangelie, over het evangelische epos 
en de Marcushypothese van V OI,KMAR, over de samenstelling van 
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het Matthaeusevangelie in verband met het vraagstuk omtrent het 
ontstaan del' kanonische evangeliën in het algemeen, over de ge
lijkenis van het gastmaal bij Matthaeus en Lucas, over het lIlysterie 
der gelijkenissen. Louter scherpzinnige, diep-indringende onder
zoekingen, de voorbereiding van LmlANs latere symbolieke opvatting 
der evangelische geschiedenis. Enger en enger ziet de onder
zoeker het terrein worden, waarop h\i als op vasten historisehen 
grolId den voet kan zetten, ingev.-ikkelder en ingewikkelder doet 
zich hem de literarische formatie voor, die in onze evangeliën haar 
beslag heeft gekregcn, grooter en grooter schijnt hem de invloed, 
dien dogmatische, apologetische, polemische tendenties of zelfs het 
strcwn naar een zekeren vorm en rythmus op de wording der 
enmgelische overlevering uitgeoefend hebbel1. Ten opzichte van het 
ontstaan van het evangelische epos kan hij zich met de nieuw 
opkomende Marcushypothese niet vereelligen, hij is een beslist en 
scherpzinnig n~rdediger der prioriteit van Matthaeus, gelijk deze 
tot nog toe YOO1·al ook in BAUlts school erkenning gevonden had . 
. Mct lhrn voelt h~j zich in 't algemeen in dezen tijd nog geheel 
een, zooals ook bl~ikt uit het Gidsartikel, waarin hij in 1870 
dezen geleerde zijne bewonderende hülde gebracht heeft. 

Ook nu had men weder kunnen verwachten, dat al deze studies 
zouden uitloopell op een grooter samenvattend werk, hetz\i over 
het leven vau Jezus, hetzij over de evangelies. Maar ook nu is 
daaryan niets gekomen. De reden ligt eensdeels in de concurrentie, 
die LmIANs theologische arbeid juist in dezen tijd door zijne 
muzikale studies en uitgaven bijzonder sterk onderyond, ander
deels in den zwaren slag, die hem tusschen 1870 en 74 door het 
verlies van het licht beider oogen getroffen heeft. Kou hij later 
gctuigen, dat de jaren zij lier blindheid tot de gelukkigste zijns levens 
behooren, zoo bewijst dat niet, dat het lijden en het verlies hem 
niet veel verdriet, strijd cu moeite veroorzaakt heeft. Dat anderen 
daarvan weinig bespeurd hebben, heeft zijn grond in LOMANs 
voorbeeldige zelfbeheersching, en dat hij zich de volle actualiteit 
bewaard heeft, is het gevolg geweest van LOMANH buitellgewone 
geestkracht en niet het minst van de groote orde, die hij evenals 
in zijn hoofd, ook in zijn werk, zijne aallteekeningen, boeken enz. 
had. :Met eene moralische overwinning is LOMAN uit deze beproe
ving te voorschijn gekomen, en ik meen m~i niet te vergissen, 
wanneer ik beweer, dat èl1 de beproeving èn de overwinning 
aan ZlJn karakter slechts een nog fijner en edeler cachet gegeven 
hebben. 

Op zijne studies moest natuurlijk hetgeen hij ondervond van 
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invloed zijn. Voort te gaan met minutieuse kritische onder
zoekingen zooals tot nog toe moest hem van nu af over 't algemeen 
en vooral iu 't begin, zoolang h\i aan de nieuwe wijze van werken, 
die zijn toestand hem oplegde, nog niet gewend was, zeer moeilijk 
vallen. Dit en de stemming, waarin hij zich bevond, wekken in 
hem de neiging tot stille overdenking, en de vrucht daarvan vinden 
wij in de 3 groote verhandelingen over het Onuitsprekelijke, die 
in de jaren 1876, 1878 en 1879 in de Gids verschenen ziju. 

Dat LOMA~ zich nu met een dergelijk onderwerp bezig houdt, 
is niet zoo vreemd als het eerst schijnt te zijn. Hoe beslister 
hij met de theologie in den ouden zin des woords gebroken had, 
hoe meer hij dientengevolge de noodzakelijkheid inzag, dat de 
godsdienstwetenschap van den grond uit nieuw opgebouwd moest 
worden, des te meer wijdde hij aan het grondphaenomeen der religie 
zelve zijne aandacht en zijne belangstelling. Over zijne verhouding 
tot de theologie heeft hij zich reeds in 1868 duidelijk genoeg 
aldus uitgesproken: "Van de steile orthodoxie valt voor ons heden 
ten dage weinig meer te leeren ; zij dient slechts tot vernieuwd 
bewijs van de oude waarheid, dat wat dood is, behoort begraven 
te worden. Maar ook de speculatieve theologie, al vindt zij hare 
vertegenwoordigers onder zoo edele geesten als een ROTffE, heeft 
hare missie volbracht. Zij heeft de theologie over de eenzijdigheid 
heen geholpen van een vroeger tijdperk, dat zich kenmerkte door 
aen strijd tusschen Rationalisme en Supranaturalisme. 'rhans, nu 
het gebleken is, dat ook zij leed aan een groote fout, die ik niet 
heter dan aIR voorbarige synthese weet te q llalificeeren, heeft zij de 
bekoorlijkheid verloren, waardoor zij nog voor korten tijd de 
uitnemendste denkers vermocht te boeien. .Men bestudeert in 
onze dagen de speculatieve stelsels van mannen als SCHLEIER~IACHER 
en ROTHE uit belangstelling in de geschiedenis der theologie, niet 
of nauwelijks meer omdat men gelooft, dat langs den door hen 
ingeslagen weg de oplossing van de groote problemen op het ge
bied van godsdienst en wetenschap moet gezocht worden". Eene 
soort van deze verouderde theologie was het ook, die hij in 1876 
in een tegen de Encyclopaedie van Prof. DOEDES gericht artikel 
in de Gids onder den titel "Spraakverwarring" aan eene scherpe 
kritiek onderworpen had. Kan men dus bij LOMAN van een anti
theologisch sarkasme spreken, het antireligiens sarkasme, dat hij tot 
zijn leedwezen bij zoovelen zijner tijdgenooten waarnam, heeft hij 
niet opgehouden te bestrijden. Daarom kon hij het in 1869 Opzoo
MER reeds als een groote verdienste aanrekenen, dat van hem kon 
gezegd worden: non despenwit de religione, ofschoon OPZOOMERS 
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pleitrede yoor den godsdienst hem minder geslaagd scheen te z\in 
dan die van SCHLEIERMACHElt in z~ine Reden liber die Heligion. 

Eene proeve zijner eigene opvatting VHlI den godsdienst heeft 
L(HIAN reeds in 1 S 71 gegeven in een populair stuk: de veerkracht 
vau den godsdienstigell menseh. Eene vollere en rijpere uiting 
z\inel' gedachten vinden wij nu in de reeds genoemde drie artikelen 
oyer het Onuitsprekelijke. 

Het is geen "zünftige Religionsphilosoph", die daarin tot ons 
spreekt, HUWl' een hoogstaande, veelzijdig ontwikkelde, door ervariug 
en studie gerijpte geest deelt ons daarin zijne gedachten, haast zou 
ik willen zeggen zijne belijdenis mede over wetenschap, kunst, 
godsdienst als over de hoogste uitingen van den naar het ware, 
schoone en goede, naar het ideaal in telkens nieuwen aanloop 
strevenden menschengeest. Van welk standpunt uit men ook deze 
aan de romantici, aan SCHL}]IERlIACHlm in zijne Reden en ook wel 
aan GÖTHE herinnerende uitlatingen mag heoordeelen, het warme 
kloppende hart zal daarin iedereen gevoelen, en den ernst der 
oyertuiging, die daarin heerscht, zal niemand ontkennen. WT eten
schap, kunst, godsdienst; deze drie, doch de meeste vau deze is de 
godsdienst, ziedaar, wat men het "Leitmotiv" dezer verhandelingen 
zon kunnen noemen. 

Als proeve slechts twee kleine aanhalingen uit het derde artikel: 
"Al ons denken en gevoelen, al ons zedelijk willen en streven ont
leent zijn eigenaardig mellschelijk cachet aan den godsdienst, dat 
is aan die centrale macht in den mensch, die hem tot een levend 
deel van het groot geheel maakt en hem met de onbedriegel\ikheid 
van het instinkt doet gevoelen, dat de pols van het Oneindige, 
van het Alleven in hem slaat, dat hij met al zijne genietingen en 
ontberingen, met al zijn zoeken en strijden, met al zijn weten en 
willen, met al zijn denken en peinzen gedragen wordt door den 
grooten stroom, die als de adem des levens het àl vervult." En 
verder: "Een woord in de plaats van dat eeuwenoude "God"! 
en dat wel, omdat men zich niet meer kan vinden in het bestaande 
geloof aan God! Zonderling inderdaad! Alsof dat woord niet heter 
dan eenig ander geschikt ware, ons te verplaatsen in een kring 
mn gedachten en gewaarwordingen, van wenschen en aspiratien, 
waarvan wij met onbedriegelijke gewisheid kunnen zeggen: het z~jn 
de beste, die in ons kunnen opkomen! Alsof wij ons te schamen 
hadden onze minderheid te erkennen tegenover die duizendmaal 
omschreven en toch nimmer waarlijk beschreven macht, welke w\i 
niet kunnen loochenen zonder aan ons streven zijne idealiteit, aan 
geheel ons leven zijne beteekenis te ontnemen." 
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In hetzelfde jaar 187~), waarin LOMANS laatste artikel over het 
Onuitsprekelijke verscheen, publiceerde hij ook in het rrheologisch 
'l1~jdschrift twee nieuwe stukken "Bijdragen tot de synoptische 
quaestic" , die men op zich zelve eenvoudig als een aauhangsel bij 
de vroegere zou kUIlnen beschouwen, maar die feitelijk toch al is 
het niet direkt dan doch indirekt een keerpunt vormen, de inleiding 
tot de laatste periode van LO:MANS literarische werkzaamheid. Deze 
beteekenis der genoemde artikelen is daarin gelegen, dat I.OMAN 
daarin in aanraking kwam met het geschrift van PIERSON: de 
bergrede en andere synoptische fragmenten. PIERSON had dallrill 
de moderne evangeliën-kritiek aan eene scherpe beoordeeling onder
worpen. Hare methode deugt niet, hare resultaten loop en uiteen. 
Zij werkt aan eene hopelooze taak. Te vergeefs zoekt zij nam 
eene vaste historische basis voor het leven van Jezus. Buiten de 
evangelies is die niet te vinden en de evangelies zelve leveren 
daarvoor feitelijk ook niets steekhoudends op, zij zijn wezenlijk 
bronnen yoor de geschiedenis der religieuse yoorstellingen in de 2 
eerste eeuwelJ der christelijke tijdrekening. Zijn beweren staaft 
PTERSON vooral door eene kritische onderzoeking der bergrede, die 
volgens hem niets anders is dan een spreukenboek, een product 
der joodsche wijsheidsliteratuur. .Jezus heeft haar niet gehouden. 
De voorstelling, dat .Jezus een leeraar zou geweest zijn, is over 't 
algemeen eerst van betrekkelijk laten oorsprong. Daarbij verdienen 
nog bijzondere aandacht de opmerkingen, die PIERSON, waal' hij 
van de onmogelijkheid spreekt, om het leven van .Jezus door ge
tuigenissen buiten de evangelies te steunen, over den brief aan de 
Galaten maakt. Ook op Paulus, zegt PJERSON, kan men zich voor 
het leven van Jezus niet beroepen, want de historische waarde van 
het Paulinische getuigenis hangt geheel en al af van de echtheid van 
den brief aan de Galaten. Deze staat voor PIERSON volstrekt niet zoo 
vast als een Dogma. Den brief is, en dat tracht PIERSON nader 
aan te toonen, al te duidelijk de stempel van het onnatuurlijke, 
van het opgeschroefde en gemaakte, van het tendentieuze en fic
tieve opgedrukt. 

Waarom ik hier, in eene biographie van J.iOMAN, zoo betrekke
lijk uitvoerig spreek van een boek van PIERSON? Eenvoudig om
dat de samenhang tusschen deze hypothese van PIERSON over de 
evangelische en Paulinisehe literatuur en tusschen de latere hypo
these van LOMAN dadelijk in het oog loopt. LOlIAN is toen nog 
als bestrijder van PIERSON opgetreden. Wel is waar waren ook 
zijne vroegere Bijdragen, gelijk hij zegt, daartoe bestemd, de 
voorstelling te doen verdwijnen, alsof de kern of de hoofdsom· der 
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evangelische traditie in historische overlevering over den persoon 
en het werk van Jezus van l\azareth zou besUuIll hebben, Ulaar 
over 't algemeen yilldt hij PIERSONS betoog subjectief willekeurig 
en met dezelfde methodische fouten behept, die PrERSON aan de 
vroegere kritici yerwijt en bepaaldelijk PIERSONS karakteristiek van 
den brief aan de Galaten is in LOMANS oogen eene carricatllur, 
die hij in :2 min uten, niet zittende maal" stans pede in uno gelijk 
LrVILIrS zijne verzen op papier gebracht zou hebben. PmRsoN 
heeft LO~lA" deze kritiek zeer kwalijk genomen. En inderdaad 
een jllal' of wat later zon zich LOMAN niet meel' aldus uitge
laten hebben. Hij had uit PIERSONS boek gedaehten in zich op
genomen, die als een zUllrdeesern in hem yoortwel'kten, totdat zij 
hem geheel doordrongen hadden. 

'Valmeer wij afzien van de verhandeling "Luther 1483-1883", 
waartoe hem het 4" eeuwfeest van des hervormers gehoortedag 
aanleiding gaf, dan concentreert zich L(>:MANS geheele verdere weten
schappelijk-theologische arbeid om de problemen, die zich nu lallg
zamerhand voor hem opdoen. 

De hypothese over den oorsprong van het ChristelIdom, die bem 
van nu af hezig houdt, bestaat eigenlijk uit 2 onderling samel\
hangende hypothesen, waarvan de eene den persoon van Jezus of 
het ontstaan van de Christusfiguur, de andere den persoon van 
Paulus en het ontstaan der Paulinische literatuur betreft. 

Over het eerstgenoemde vraagstuk heeft zich LOMAN voor het 
eerst in 't openbaar nader uitgelaten in een voordracht in de Vrije 
Gemeente te Amsterdam in December 18 S 1. Het Christendom is 
volgens de nieuwe hypothese in zijnen oorsprong niets anders 
dan eene messiaansche beweging onder de Joden, gelijk het ook 
door 'l'ACITus en SUETONIUS beschreven wordt. Jezus van Nazareth, 
van wien bij FLAVIUS JOSEPHUS niet behalve op eene geïnterpo
leerde plaats gesproken wordt, is geen eigenlijk historisch persoon, 
maar de belichaming van eene reeks van ideën, de symboliseering 
en personificatie van gedachten en beginselen, die eerst in het 
Christendom der 2e eeuw ten volle ontwikkeld werden. Hij is de 
ideële zoon der joodsche natie zelve met haar taai geduld, met 
ha.:'lr onverzettelijk geloof, met haar volharding bij de geloften Gods, 
met haar prophetisch enthousiasme, der joodsche natie, die haar 
kruis heeft gedragen en dus door de wereld is vertrapt geworden, 
niets anders dan de lijdende Messias, dan de knecht Gods, die 
ook is opgestaan uit zijn vernedering en gekroonil, echter eerst 
nadat de tempel en de stad door de Romeinen verwoest waren, 
nadat het Israël "aT" rráp"" ondergegaan en opgestaan uit de 
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dood en en met een Hieuwen naam Christendom gedoopt was. Iets 
later wil LOMAN wel toegeven, dat enkele eigenschappen en bij
zonderheden, door de evangelisten aan Jezus van Nazareth toegekend, 
zich hebben vereenigd in een destijds in Palestina levenden persoon, 
maar wat in dien persoon op goede gronden historisch kan ge
noemd worden, is niet voldoende, om hem tot aanvanger een er 
nieuwe religieuse wereldbeschouwing te maken. Ziedaar LOMANS 

symbolische opvatting der evangelische geschiedenis, waarvan hij 
eene nadere door tal van voorbeelden gesteunde schets gegeven 
heeft in zijn ook separatim verschenen Gidsartikel van ] 884: Sym
bool en werkelijkheid in de evangelische geschiedenis. Van latere 
uitlatingen, die daarop betrekking hebben, is vooral zijn omvang
rijk Gidsartikel van 1888 te noemen: "De oorsproug van het ge
loof aan .Jezus opstanding". Geheel anders dan in 1862 spreekt 
hij zich nu over deze quaestie uit en wel zooals het zijn nieuw 
symbolisme te vereischen scheen. 

Geen visioellshypothese meer! 
De opstanding van Jezus beteekent oorspronkelijk niets anders 

dan de herleving van het Christendom zelf m. a. w. de metamorphose 
van de joodsche Messiasgemeellte in de kosmopolitische Christus
kerk. "Zij is de aanschouwelijke voorstelling van de verandering, 
die in het geloof en gemoedsleven der Christenen heeft plaats ge
grepen, nadat hun godsdienstig ideaal zich tengevolge van Israels 
vernedering tot hooger vlucht had verheven en in reiner ethische 
sferen was geplaatst." 

"De gemeente, welke dit heerlijke slot van het evangelische epos 
dichtte, was bezield door de verhevene en ware gedachte, dat zij 
de oogenblikkelijke verheffing van haar levensgevoel en het enthou
siasme harer hoop niet mocht scheiden van den in het verleden 
liggenden wortel, doch droeg tegelijk zorg, in dat verledene de 
goddelijke kiem, het eeuwige wezen wel te onderscheiden van 
het voorbijgaande onvolkomen omhulsel". 

Stelt zich dus volgens het gezegde deze verhandeling van LOMAN 

aan den eenen kant voor als een verdere vooruitgang in de nieuwe 
richting, zoo verschijnt zij aan den anderen kant toch als een zeer 
beteekenisvolle terugtocht. Over Jezus als historisch persoon niet 
alleen maar ook als historisch karakter spreekt hij zich nu toch 
geheel anders uit dan vroeger. Hij noemt nu Jezus van Nazareth 
rondweg den stichter van het Christendom, hij is geneigd hem 
verre, zeer verre verheven te denken boven zijne voorgangers eu 
navolgers, Johannes den dooper en Jakobus den gerechten, hij wil 
hem hoogere potentie, grootere intensiteit, meerdere genialiteit toe-
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schrijven, een universalistisch kosmopolitisch ideaal van vroomheid, 
een reformatorisch streven, dat in den diepsten wortel ethisch
idealistisch was. Slechts kan hij hem niet diametraal in strijd 
denken met het milieu, waarin hij leefde; zijn streven kon he
zwaarlijk ecn ander dan een antipaganistisch en cl us nationaal 
joodsch karakter gedragen hebbCIl. Y oorwaar eene concessie vall 
beteekenis, wo groot, dat daarmede aan de symholische opvatting 
der evangelische geschieclenis, voorzoover zij aanspraak er op maakt, 
eene bij7.llnclere hypothese ter verklaring van den oorsprong van 
het Christendom te zijn, als het ware eenvoudig de. bodem onder 
de voeten weggenomcn is. De gewone opvatting, die over het 
leven van Jezus en het ontstaan van het Christendom in weten
schappelijke kringen heerscht, komt LmIAN hier weder zoo dicht 
nabij, dat er sleehts nog een verschil vall lIJin of meer overblijft. 
Ook LOMA~S nieuwe verklaring del' opst.anding komt nu eigenlijk 
te laat. Zij is juist in 't verband lllet de geredresseerde voor
stellülg van den persoon en het leven van Jezus nog minder 
aannemelijk dan zij het in 't verband met zijne symbolische hypo
these in haren Yroegerell vorm zou geweest zijn. 

Indien ik aan deze bespreking van het eerste deel van LOMANS 

hypot.hese nog iets toe te voegen heb, dan is het de opmerking, 
dat L<HiAN zijn arbeid opgevat heeft als een dienst, dien hij 
niet alleen aan de historisehe waarheid, maar ook aan het Christen
dom zelve be\vijst. Eerst door zijn symbolisme komt, naar hij 
meent, de ideeële inhoud van het Christendom tot zijn volle recht 
en wel in een daaraan waardigen, onaanstootelijken vorm. En 
gel\ik h\i reeds in 1880 in zijn Gidsartikel "Antiek en modern 
Christendom" de verwachting uitgesproken heeft, dat voor hetzelfde 
ecce homo orthodoxen en liberalen in vrome piëteit zich de 
broederhand zullen reiken, zoo verwacht hij ook later van zijne 
symbolische opvatting del' christelijke overlevering bepaald ook del' 
opstanding eene verzoenende werking. "Voor zulk een evangelie, 
zegt hij, behoeft de meest ontwikkelde zich niet te schamen. In 
dat evangelie vindt ook de eenvoudigste licht en troost. De tot 
Gods zoon verheerlijkte menschenzoon herneemt zijne taak tot ver
zoening van de jammerlijk verdeelde menschellkinderen. Zijne 
roepstem verstaande wordt ons niet alleen de onverzettelijke trouw 
del' gemoedelijke rechtzinnigheid en haal' vasthouden aan de oude 
geloofsleuzen begrijpelijk, maal' waardeeren wij ook ten volle de 
onvermoeide inspanning der wetenschap, die den dieperen zin en 
de blijvende waarheid dier geloofsleuzen zoekt te doorgronden." 

Juist deze tendentie van LOMANS streven heeft zelfs aan orthodoxe 
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zijde waardeering gevonden. Niemand minder dan Prof. GUNNING 
te Leiden is het geweest, die daarom LOMANs opvatti1.lg hooger 
gesteld heeft dan die der andere kritische theologen. 

De symbolische opvatting der evangelische geschiedellis, gelijk 
LOMAN haar in 1881 voorgesteld heeft, leidde nu echter van zelve tot 
de vraag, hoe heeft men dan over Paulus te denken, die met zijne 
der apostolische eeuw zelve toebehoorende brieven de gewichtigste 
getuige voor den persoon en het werk van .Jezus in den traditio
neelen zin schijnt te zijn. Ook LOMAN stelt zich deze vraag en 
beantwoordt haar door te zeggen, dat juist de echtheid dezer 
literatuur alles behalve zeker is. Door PIImsoN was LO~IAN 

inderdaad, gelijk hij zelve verklaart, de echtheid van den brief aan 
de Galaten twijfelachtig geworden, en wat dat voor iemand, die 
uit B.n:Rs school kwam, beteekende, zal men begrijpen, wanneer 
men weet, dat voor BAUR juist de brief aan de Galaten de vaste 
hoeksteen was, waarop hij zijn kritisch gebouw opg~richt had. 
Met de onechtheid van dezen brief scheen BAURS geheele constructie 
van het "CrchristenthulII" als een kaartenhuis ineen te zakken. 
B\l den brief aan de Galaten begint dai1 ook LOMAN zijn onderzoek 
in zijne Quaestiones Paulinae van 1882, 1883 en 1886. Had 

. FIERSON met fijn literair gevoel de onechtheid van den brief 
afgeleid uit zijn inwendig karakter, LOMAN wil nu eene omvat
tende kritiek leveren en gaat uit van ecne bespreking der argu
menta externa. Reeds jal'en geleden had BRUNO BAUR in tegen
stellillg tot z~jllell 'l'ühingschen naamgenoot alle Paulinische brieven 
voor onapostolisch en voor producten der 2° eeuw verklaard. Diens 
kritiek acht LOMAN, al wil h~j haar niet onmiddelijk tot (~e zijne 
maken, nog niet weerlegd. De 4 hoofdbrieven plaatsen ons alle 
voor eene reeks van onopgeloste of onoptelossen raadselen, de 
Galatenbrief vooral omtrent de woonplaats der geadresseerden, de 
Romeinenbrief omtrent llet karakter der le~ers, de Korinthenbrieven 
omtrent de verschillende reizen van Paulus. Nog raadselachtiger 
en beteekenisvoller is het diepgaande verschil tusschen het Paulus
beeld der hoofdbrieven en datgene der Handelingen. In plaats 
van aan Lucas de schuld te geven, kon men wel eens met BRUNO 
BAUR de omgekeerde oplossing beproeven en het Paulusbeeld 
der brieven tot datgene der Acta in dezelfde verhoudillg plaatsen 
als het Christusbeeld van het 4e evangelie tot datgene der synop
tici. En inderdaad, dat Lucas d. i. de auteur der Handelingen 
van Paulinische brieven geheel en al zwijgt, schijnt zich niet beter 
te laten verklaren dan daaruit, dat hij deze brieven niet gekend 
heeft, omdat ze nog niet bestollden. 

Jaarboek 1899. 3 
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De verdere geschiedenis van den Kanon schijnt LOMAN dit 
resultaat ten volle te bekrachtigen. Noch in den Hehreeuwenbrief 
noch in de Apokalypse yindt men getuigenissen voor den Paulus 
der brieven. Zelfs aan .Justinus en l\1areion schijnen zij onhekend 
te zijn. 'Yanneer de eerste Clemenshricf den Romcinenbrief van 
Paulus veronderstelt en den eersten Korinthenbrief uitdrukkel~ik 
noemt, zoo hewijst dat niets voor de echtheid der Paulinen, omdat 
de eerste Clelllensbrief nl11 onzekeren, in elk geval laten datum ls. 
Uit den Galatellbrief yindt men zekere citaten eerst bij Irenaeus 
en Clernens van Alexandril~. De pseudo-clementijnsche Homjlit;n 
bewijzen, dat voor het hewustûjn der lezers Gnosticisme en 
Paulinisme onmiddelijk verwante verschijnselen waren, terwijl uit 
andere uitlatingen van joodsch-christel\ike zijde blijkt. dat de 
joodsehe chri,.;tenen volstrekt niet zoo vijandig tegenover Paulus 
stonden, hetgeen zich slechts verklaren laat, wanneer men tusschen 
Paulus historicus en Paulus callonicus onderscheidt. De Paulus
figuur der brieven zoo dicht hij den aanvang van het Christendom 
is dan ook voor LOMA~ reeds op zieh zelve een psychologisch 
raadsel. De oorspronkelijke Paulus moet een eenvoudiger karakter 
gehad hehben, nog het meest overeenkomend met datgene, dat 
wij in het zoogenaamde "Wijverhaal" der Acta vinden. Paulus 
historicus is de man geweest, die de joodsche Messiasheweging in 
de hellenistische Diaspora in Syrië, Kleinazie, Griekenland tot llaar 
Rome gedl'ngen heeft. Maar de verandering der nationaal jood
sehe Ylessiasidee in de algemeen humanistische idee van Christus 
als deH zoon Gods ill den antinomistischen zin, waarvan vooral. de 
brief aan de Galaten getuigt, heeft eerst lang na het jaar 70 
plaats gehad. De anti-joodsche Gnosis des na-apostolischen tijds, 
bepaaldelijk der 2" eeuw, heeft evenals reeds het Evangelie en de 
Acta van Lucas zoo ook de paulinische brieven voortgebracht. Paulus 
van 'l'arsus, over wiens geschiedenis wij eigenlijk niets meer weten, 
wordt door de voorstanders dezer Gnosis tot den heraut van het 
universalistisch Christendom gemaakt. Zoo ontstaat de Paulus
legende, zoo ontstaan de Paulushrieven, ten eerste die aan de 
Romeinen, dan de 2 aan de Korinthen, eindel\ik die aan de 
Galaten, waarin Paulus als geheel geemancipeerd van de oud
apostelen voor ons optreedt en over Petrus den apostel der besnij
denis het oordeel spreekt. Deze Paulus staat veel dichter bij 
Marcion dan bij het oorspronkelijke Christendom en van dezen 
lateren Paulus eerst is het te begrijpen, dat hij met Simon Magus 
in verhand gebracht werd. Ziedaar het hoofdresultaat van LOMANs 
onderzoekingen, waarin een belangrijk kritisch probleem in het 
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licht gesteld en eene interessante poging tot de oplossing er van 
gedaan wordt, al is het ook op eene wijze, die telkens en telkens 
tot tegelIspraak prikkelt. 

vVat LOMAN in zijne Quaestiones Paulinue geeft, is meer het pro
gramma tot eene hypothese dau eene hypothese in uitgewel'kten vorm. 
Ik geloof dan ook, dat de weg, langs welken LOMAN den aanval 
ondemomell heeft, lliet de meest geschikte is. Op grond van de 
geschiedenis van den Kanon zal, naar het mij voorkomt, de on
echtheid der paulinische brieyen niet kunnen bewezen worden. De 
analyse der brieven en de onderlinge vergelijking is het gebied, 
waarop de str\jd moet beslecht. worden. LO}IAN heeft }Jatuurlijk 
bij de bespreking der argumenta extern a ook niet willen blijven 
staan. In zijne nalatenschap vond men een omvangrijk manuscript, 
waarin het ollderzoek omtrent den brief aan de Galaten werd 
voortgezet, en ook naar eene andere meer bijzondere richting, name
lijk ten opzichte del' vraag, welke rol Paulus in de Pseudodemen
tinen speelt, is h\j met zijne nasporingen voortgegaan. 1) Maar 
noch de eene noch de lmdere arbeid heeft hij meer mogen 
voltooien. Die· over den brief aan de Galaten had hij reeds in 
IS!)/) gestaakt. Het zou wel interessant geweest zijn, als LmfAN 

gelegenheid gehad had, zich op nieuw over de geheele Paulinische 
quaestie uit te laten. "Vant de concessies door hem in 1 S 8 8 aan 
den persoon van Jezus gedaan, sch~jnen ook eene revisie van 
LOMANS opvatting var] den historischen Paulus te eischen. Achter 
.Jezus, gelijk LOl\fA1\ hem in 1888 voorgesteld heeft, is nu weder 
plaats voor eene Paulustiguur, die veel meer verwant is aan het 
traditioneele beeld dan LOMAN aanvankelijk aangenomen had. 

Wij hebben deze revisie van LOMAN niet ontvangen. Hij kon 
voorloopig daarmede tevreden zijn, dat anderen met krachtige 
wapenen hem ter 7.ijde getreden z\jn, in de eerste plaats de Zwit
sersche hoogleeraar R. STEeK in zijn boek: "Der Galaterbrief nach 
seiner Echtheit untersucht, nehst kritisch en Bemerkungen zu den 
paulinischen Haupthriefen" 2). De strijd om de Paulinen heeft 
daarmede een zeer ernstig karakter gekregen, en wanneer men in 
Duitschland daarvan nog niet of nauwelijks notitie neemt, zoo 

') Intusschen is verschenen: LOMA!\"S Nalateuschap, uitgegeven door Dr. W. C. VA!\" 

MANEN en Dr. H. U. MEVDOOlI, 1. De. brief aan de Galatiers. Groninl!;en, 'VOI.TERS, 

1899. Het tweede deel zal eene verhandeling bevatten: "De vijandige mensch in het 
Nieuwe Testament en den Clemensroman" en verder eene voordracht over Sulpicius 
Severus. 

') Berlin, Reimer, 1888. 
3* 
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verklaart zich dat voor een goed deel daaruit, dat ginds de atlllo
spheer voor eene onbevangene hespreking van een kritisch vraagstuk 
met verre strekking op nieuwtestamentisch gehied alleshehalve 
gunstig is. De quaestie blijft aan de orde. De onechtheid van 
den Galatenhrief mag reeds nu als bewezen geacht worden en in 
verband daarmede eischt het geheele Paulinische vraagstuk dringend 
een nieuw onderzoek. Zal dit ook, naar ik meen, ten opzichte 
der brieven aan de Korinthen, Romeinen, Philippensen tot veel 
meer positieve resultaten leiden, dan LOMAN gedacht had, zal aan 
LOMANS hypothese over 't algemeen ook hetzelfde kunnen yenveten 
worden, wat hij eens aan de speculatieve theologie verweten had, 
namelijk dat zij eene voorbarige 8ynthese zou zijn, den roem tot 
een nieuw belangrijk onderzoek een krachtigen stoot gegeven te 
hebben, zal hem niemand betwisten. Zijn lIuam hlijft aall het 
vraagstuk voor altijd verhonden. 

Toen LOMAN in 1893 onder vele blijken van vereermg eu be
lang8telling zijn zeventigsten verjaardag vierde, zag hij vol ver
trouwen de toekomst tegemoet en verklaarde, dat hij nog een 
grooten arbeid te volhrengen had. En toch: zijn werkdag spoedde 
ten einde. Z,jne lichamelijke kracht en frischheid begon zichtbaar 
te verminderen, en zoo ook de geest wakker bleef en de pen 
vaardig als altijd, het was toch als of men eene zekere afscheids
stemming bij hem soms kon opmerken. "vVat is mijn, wat i8 OIIS 

aller denkend leven anders - zegt hij in zijne Oratio pro domo -
dan eene gestadige schommeling tusschen het streven naar dat 
verre tehuis en het 0 zoo verstandige blijven WAar wij zijn". 
,,rrelkens en telkens weer komt over mij als een gevoel van heim
wee naar het hemelsche Utopia, dat, voor den wereldling in mij 
onbewoonbaar, toch den heteren mensch in m~i met onweerstaan
bare macht blijft aantrekken". Op 17 April lö97 is hij na eene 
korte ziekte van ons gegaan zonder de bitterheid des dood,., ge
proefd te heb hen. 'rreurende hebben wij hem nagezien en zien 
wij hem na, want die van ons gegaan is, is een rijke geest, een 
trouwe vriend, een edel menBch, een man en wel "ein ganzer 
Mann" geweest. 
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VAN 

A. D. LO lIAN. 1) 

J 850. Driestemmige bewerkin~ der Evang. Luth. gezangen, Am
sterdam. 

1 ~52-54. Vierstemmig koraalboek der Evang. Luth. gezangen, 
Amsterdam. 

1853. Zouden wij ook wèl doen ons de pauselijke benoeming van 
his"dlOppen hier te lande wat minder aan te trekken? :Een 
woord naar aanleiding van Hand. 1 S : 12-17. Deventer. 

1854. Het huisgezin van Isak en Rebekka, Leerredene'll voor evall
,r;elische christelteit 1/. 7. 

1 R55. Muziek hij de oude Hebraeën, AlgelIleene konst- eN letler
bode nO. 9 . 
• Jes. VII : 14--16, in betrekking tot hetgeen daarover door 
])r. van Oosterzee in zijne Christologie (I, pag. 256-258) 
wordt gezegd, Godgeleerde B!jdwgen. 

1856. Oratio de Gernlani theologi lnunanitate, Amsterdam. 
1857. Paulus en de zuilen-apostelen, BvangeliesfJt·egel. 
1858. Het lied van Jacob, Gen. XLIX, Godgeleerde Bijdragen. 
IS 5 g. Het evangelie en de levelIsbeschrijvingen van Jezus Christus, 

Bvangeliespiegel. 
1860. Een alleenstaand strijder, ]Je Gids. 
1861. Psalm VIII, Nieuw en Oud. 

" Een TIieu w middel tot verzoening van geloof en wetenschap, 
]Je Gids. 

1) 'Met verlof van den schrijver overgenomen uit het Levensbericht van A. D. Loman 
door H. U. Meyboom (Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letter
kunde te Leiden, 1897-1898). De lijst is hier slechts een weinig aangevuld. 
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1561. Een inleidend woord voor: De menschelijke ontwikkeling 
van Jezus Christus, uit het Hoogduitsch van Th. Keim, 
Amsterdam. 

1862. 

" 
1863. 

1864. 
1865. 

" 

" 
1866. 

" 

" 

1867. 

1868. 

1869. 

" 

Rome en het ltaliannsche vraagstuk, Evall/felie8pie/fel. 
Wat zoekt gij den levende bij de dooden? Paaschpreek, 
voorafgegaan door een antwoord aau den W eleerw. Zeergel. 
Heer Ludw. C. Lentz, Amsterdam. 
Proeye van psychologische exegese (1 Cor. 15 : 1-2), 
God/Jeleerde B(/dra.qett. 
Aan Dr. Fr. W. Bornscheuer, Kerkelijke Courant, 12 Juli. 
Geloof en kritiek, Evangelie8jJiegel. 
Een kritisch onderzoek kritisch onderzocht, Godgeleerde Bij-
dra/fen. 
Het vierde evangelie, lYieuw en Oud. 
Het middelbaar onderwijs in de hoofdstad, Amsterdam. 
Bijdragen ter inleiding op de Johannt:ische Schriften des 
N. T. I sle .'ftuk: Het getuigenis aangaande .Johannes in het 
fragment van M uratori, Amsterdam. 
Het eyangelie der toekomst, De Gitk. 
Een apologetisch kunststuk, De Gi(k. 
Het evangelie van Johannes naar oorsprong, bestemming cn 
gebruik in de oudheid (Voorlezingen over de bij belsche 
berichten aangaande het leven van Jezus, hl. 227 vgg.) 
Amsterdam. 
Feestrede ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 
Maatschappij Caecilia, Amsterdam. 
De apostrophe aan Jeruzalem, Matth. XXIII : 37 vgg., 
l1heolo/fi8ch Tijd8c1wift. 

Een paar woorden naar aanleiding van de rede tot opening 
der 50'te algemeene vergadering van de Evangelisch-Luther
sche Synode door Ds. A. J. Schröder, Amsterdam. 
Protestantisme en kerkgezang, toespraak bij den aanvang 
der lessen aan het Luthersche Seminarium, Amsterdam. 
Een nieuwe uitgaaf van den Canon Muratorius, l'heologisch 
Tijdschrift. 
D. Chantepie de la Saussaye, het wezen der Theologie, 
Theologisch rpijdschr~ft. 

Bijdragen tot de critiek der synoptische evangeliën: De 
gelijkenis van het onkruid, Matth. XIII : 24-30, lheolo· 
/fi·sch Tijdschrift. 
De godsdienst voor onzen tijd, een pleitrede voor denkenden, 
.De Gid8. 
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Kerstpreek in: Stuicer8preel .. en Vall lcoordroerder8 der nieuu:e 
richting. 
De oorlog en de beschaving, 'Pijdvragen XXXIV, l. 
Bijdragen eJlz. De vijf spreukengroepen in het Mattheus
evangelie, Theologi8ch 1 ijd8chr~ft. 
Bijdragen enz. Het evangelisch epos en de Markusbypo
tbese van Volkmar, ib. 
Bijdragen enz. De samenstelling van het Mattheus-evangelie, 
in verband beschouwd met het vraagstuk omtrent het ont
staan der kanonische evangeliëu in het algemeen, ib. 
Ferdinand Cristian Baur, IJe G-id8. 
Tijdbeschonwing. Oud en Nieuw. 
De veerkracht van den godsdienstigen mellsch, laai de8geloof8. 
Geclenckclanck. - Oud-Nederlandsche liederen uit den 
N edel'landtschen Gedenckclanck van Adrianus Valerius (1626), 
uitgegeven door de Vereeniging voor N. Nederlands Muziek
geschiedenis. 
Een paar aallteekeningen bij Dr. ran Vlotens nalezingen 
in de Neder1. Spectator van 2 Dec., Neder!. Spectator 
nO. 50. 
'l\nmlf Geuzellliedjes, voor zang en klavier bewerkt· en 
kortel~ik toegelicht, Amsterdam. Uitgave van de Vereeniging 
voor N. N ederlallds Muziekgeschiedeuis. 
B~idragen ellZ. De gel\ikenis van het gastmaal bij Mattheus 
en Lukas, 1'heologi8ch l'ijdöÛtr~ft. 

De modernen als middenpal't~i, eene voorlezing ter beant
woor<ling der vraag: wie zijn de bestrijders der moderne 
richting en wat leggen zij haar ten laste? Amsterdam. 
Bijdragen ellZ. Het mysterie der gelijkenissen, 1'heologi8ch 
lïjd8chrZft. 
Het zoogenaamde fragment van Muratori opnieuw onder
zocht, l'heologi8ch 17ijd8ckr~ft. 

Een evangelie voor den vierden stand, De Gid8. 
Aan de 'rweede Kamer der Staten-Generaal, 7 April. 
Het getuigenis van Papias over Schrift en Overlevering, 
1'heologi8clt l'ijd8chr~ft. 

Het onuitsprekel~ike I, IJe Gid8. 
De bouw van het Vierde evangelie. 1'heologi8clt l'ijd8chrZft. 
Spraakverwarring, IJe Gid8. 
Het onuitsprekelijke II, IJe Gid8. 
Het onuitsprekelijke lIl, IJe Gids. 
Bijdragen enz. De synoptische q uaestie en de methode harer 
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1887. 

1888. 
1889. 
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1~90. 

1891. 
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behandeling naar aanleiding van Dr. A. Piersons geschrift 
over de Bergrede, 1'heolo.r;i8ch l1ijdschrt/l. 
Bijdragen enz. De methode der synoptische kritiek naar aan
leiding van Dr A. Piersolls geschrift over de Bergrede, ib. 
Uit het reisverhaal vall een réfugié, }/ederland. 
Antiek en modern Christendom, De Gids. 
Redevoering gehouden door Prof. A. D. Lomun, 28 Oct. 
1880, Be8chrdvillg VUIl den zevellliellden Prote8tantendag. 
Het oudste Christendom, Stemmen uit de Vrije Gemeente. 
Correspondentie, t'b. 
Quaestiones Paulinae. Prolegomena. Noodzakelijkheid eener 
herziening van de grondslagen onzer kennis van het oor
spronkelijk Paulinisme. lJheolo!/t'~ch l'ijd8chrZft. 
Quaestiones Paulinae. Onderzoek lIaaf de echtheid van den 
brief aan de Galatiërs, 1·tc hQofdstuk. De uitwendige be
wijsmiddelen, ib. 
Quaestiones Paulinae. Vervolg. De uitwendige bewijzen 
enz., ib. 
Quaestiones Paulillae. Verdediging en verduidelijking, ib. 

'l\veede vervo]rJ' en siot van het eerste 
" 0 

hoofdstuk, ib. 
Straatman herdacht, Hervorming. 
Luther 1483-1b83, ])e Gid8. 
Symhool en werkelijkheid in de evangelische geschiedenis, 
])e Gids. Separatim, Amsterdam 1884. 
De zoogenaamde sYlllbolisp.he opvatting der evangelisehe ge
schiedenis en hare jongste bestrijding in de inaugureele 
oratie van Dr. J. Cramer, Amsterdam. 
De Apocalypse van Barnabas, l Jheologi8l'h 11ljd8l'hr~ft. 

Een vraagteeken b~i Dr. van Manens critiek, ib. 
Paulus en de Kanon, ib. 
Quaestiones Paulinae II, ~ 1. Terugblik en overgang tot 
het tweede hoofdstuk, ib. 
Een Ellgelsche anonymus over den oorsprong des Christen
doms, ih.
De oorsprong van het geloof aan Jezus' opstanding, De Gids. 
In memoriam. Ph. R. Hugenholtz, l'heologt'sch Jlijdschr~ft. 

Het Hooglied als Oratorium. 
De jongste uitgave der Agrapha. ib. 
Het bericht van Flavius Josephus aangaande de oorzaak en 
het datum der executie van Johannes den Dooper, ih. 
Over een bedorven plaats van Flavins Josephus (Antiq. 
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XVIII, 5. I), Ver8lagen en meded. Kon. Alwd. d. Wet. afd. 
Lelt., 3e reelf8, 8c dl., 1892, blz. 120 vvo 

1893. Oratio pro domo, lJe Gid8. 
1894. Een nieuwe ontdekkingstocht, lJe Gid8. 
1895. De melodie van het Wilhelmus, rp(jd8chr~ft voor lYoord

Nederl. jJfuzieÁ;fje8cltiedeni8. 
rrer nagedachtenis van Jhr. Mr. J. C. M. van Riemsdijk, ib. 

18 \)6. Twee inaugureele oraties, lJe Gid8. 
1899. Lomans Nalatenschap uitgegeven door Dr. tV. C. van 

Manen en Dl'. H. U. Mevboom. I. De brief aan de Gala-
0/ 

tiërs. Groningen, Wolters. 

Daaren boven verschenen in Dag- of \Veekbladell artikelen van 
meerdere of mindere belangrijkheid ter zake van persoonlijke feiten 
of quaesties vau politiek, litteratuur of kunst. Zoo in het NieltlCti 
van den IJa,r; van 31 Jan. lS71; 2 Maart IS76; 20 April en I 
Mei U,SÛ; in het Weekblad van het -,Voorden van 31 Jan. 1870; 
in het Handel8blad van 2,:2 Dec. 1872; in den .Nederland8chen 
/)pectator 1875 n°. 32 en in het AT,ieu/O Kerkelijk lVeekblad van 
25 Juli 1872. Van eenige andere artikelen is de tijd- en plaats
bepaling kwalijk meer te geven. Evenmin van een verhandeling 
onder den titel: Ben hard woord Valt den zac/dmoedige. 

Vóór mij hebben reeds over Loman geschreven: Dr. H. U. 
Meyboom, 1'heolo.r;i8ch lïjdsc1n-~ft, 1897, bI. 345-8, Gids I8HS. 
II. bI. 80-117, Levensberichten van de Maatschappij der N ederland
sche letterkunde 1898, hl. 26-72, verder Ds. J. A. Böhringer, 
Eigen Haard, 1897, bI. 30S-3ll, en Mr .• J. A. Sillem, Tijd-
8chr·ift der Fereenigillg voor Noord-}\'ederlands Jl:fuziel.ye8chiedeni8, 
Deel VI, 1 estuk. 


