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L~~VENSBERICHT 

VAN 

)VILLEM MOL L, 
DOOR 

J. G. R. ACQLTOY 1). 

Terwijl wij ons gaan zetten, om, naar de goede gewoonte 
onzer Akademie, volgens welke zij ha.re dooden g~enkt, het 
leven van Willem M<?ll te beschouwen, <Jie vier en twintig 
jaren een harer meest verdienstelijke leden, en drie en twin
tig jaren haar Ondervoorzitter is geweest, rijst ongetwijfeld 
voor ons aller oog het beeld van den ontslapene op. Het is 
ons, of wij hem zien, gelijk hij de vergaderzaal placht binnen 
te treden - eene schoon gevormde, nette gestalte - en ze 
bij te wonen, gezeten op zijne vaste plaats, met dat inne
mend gelaat, dat hoog gewelfd voorhoofd, die edele bruine 
oogen, die fijn besneden neus en lippen, in één woord, met 
dat achtbaar voorkomen, waarin voor het schoonheidsgevoel 
iets aantrekkelijks, en voor het zedelijk gevoel iets bekoor
lijks was; ééne van die rustige verschijningen onder het 
vaak woelend menschdom, die den onbedriegelijken indruk 
geven van mannelijken ernst en onbesmette braafheid, en 
die niet eens doen vragen, of er misschien in dat schijn-

') Voorgedragen in de Mdeelinf$' I.ettc,rJçunde, 16 J!'~b~ 1880. 
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baar effen gemoed litteekenen bestaan van vroegeren, felIen 
strijd 1). 

Zoo, mijne Heeren, hebt gij allen hem gekend als uw me
delid, sommigen uwer als hun veeljarigen vriend; zóó had 
ik het voorrecht, hem te kennen ook als leermeester, en ik 
verblijd mij, zijn levensbeschrijver in uw midden te mogen 
zijn. Ik zal trachten het te wezen met al de piëteit, die de 
overledene aan mij heeft verdiend, en met die onkreukbare 
waarheidsliefde, die hemzelven zoo heilig was. Ik zal, ofschoon 
niet vreezende voor eenige uitvoerigheid, u slechts bezig hou
den met die data en fata, die ik noodig acht, om u dit rijke 
leven in zijn worden, zijn en invloed te doen kennen. Ge
dachtig aan de plaats, waar ik spreek, en aan de eigenlijk 
gezegde beteekenis van den man, dien het geldt, zal ik vooral 
zijne wetenschappelijke verdiensten op den voorgrond stellen. 
Ik mag dit te eerder doen, wijl de behoefte aan eene meer 
algemeene biographie alreede door mijn vriend en gelijktij
digen medeleerling, Dr. H. C. Rogge, op voortreffelijke wijze 
in de »Mannen van beteekenis" is vervuld 2), en ik achter 
deze mijne levensbeschrijving eene volledige lijst van de ge
schriften des overledenen zal plaatsen. Moge het mij gegeven 

1) Bij deze persoonsbeschrijving een enkel woord over de portretten, 
die van den overledene bestaan. In 1846 of '47 werd er door den 
kunstschilder J. H. Neuman te Amsterdam een in olieverf vervaardigd. 
Hiernaar is genomen eene lithographie ("L. de Koningh deL"; "Steen
drukkerij van F. Böger te Dordrecht"), alsmede eene gravure in den 
Amsterdamschen studenten Almanak voor 1855 ("J. H. Neuman pinx." ; 
"J. H. Rennefeld sc."). Bij gelegenheid van de inwijding der Univer
siteit te Amsterdam op 15 Oct. 1877, verscheen er in N°. 42 van het 
weekblad Eigen kaard (blz. 333), een portret in houtsnede, dat in den 
Nl:derlrmdacke ..dlmanalc voor 1880 (blz. 27) andermaal werd vermenig
vuldigd. Dit is het eenige waarlijk gelijkende. De lithographische af
beelding, die aan de zoo aanstonds te noemen levensschets in de Mannen 
van 6eteekenis werd toegevoegd, is eene grove reproductie van eene reeds 
niet gelukkig geslaagde photographie uit de laatste maanden van MoU's 
leven, en zijner onwaardig. 

') Haarlem, 1879, Ailevering 1. 
~* 
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worden, eene beeltenis te schetsen, waarop niet elke t.(\p,val
lige bijzonderheid ~et photographische trouw is verantwoord, 
maar eene, die de hoofdlijnen en de ka.ra.kteri.stidre trekken 
teruggeeft, ja eene, die leven en gestalte voor u aanneemt, 
omdat er eene zier uit spreekt I 

Willem Moll werd den 28sten Februari 1812 te Dordrecht 
geboren; hij overleed te Amsterdam op den 16den Augustus 
1879, tusschen de zeven en acht en zestig jaren oud. Hij 
kwam voort uit dien degelijken burgerstand, die sinds eeuwen 
de kracht van ons volk is geweest, en stierf als een dièr 
ware geleerden, die men echt Hollandsche zou kunnen noe
men. Als kind onderscheidde hij zich door zijn zachtzinnigen 
aard; tot zijn dood toe werd hij algemeen bemind. Nooit 
kan aangaande iemand meer naar waarheid zijn gezegd, dat 
hij, hoewel een man van karakter, geen enkelen vijand had. 

Zijn vader, Jan Willem Moll, een stipt ordelijk en recht
schapen man, bestemde den eenigen zoon voor den handels
stand, waartoe hij zelf behoorde, en voor dezelfde affaire, 
waaruit hij onder Gods zegen voor zijne vrouwen vier kin
deren het brood won. Inderdaad trad de jonge Willem, na 
het gewone onderwijs op eene toenmalige Fransche school te 
hebben ontvangen, het practisch leven in. Den ouden knecht 
nochtans ontging het niet, dat de knaap toch eigenlijk den 
rechten aanleg voor het eesten niet had. Onder degenen nu, 
die niet slechts den winkel maar ook de huiskamer plachten 
te bezoeken, behoorde de welbekende dichter en geschied
schrijver A. P. van Groningen, toen nog predikant te Bles
kensgraaf, een dorp, niet zeer verre van Dordrecht gelegen, 
en het moet wel vooral aan diens invloed worden toegeschre
ven, dat de ouders besloten, hun zoon naar de Latijnsche 
school te zenden. Hij had toen zijn vijftiende jaar nog niet 
of nauwelijks bereikt. 

De kracht der Latijnsche school te Dordrecht lag destijds 
niet in den rector Fènema of in, den çonreewr ltoss, 1Ij.8.af 
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in den praeceptor J. W. Grimm, bloedverwant der beroemde 
broeders van dien naam. Deze Grimm was een merkwaardig 
man met een helder hoofd, een wetenschappelijken zin, ~n 
fijnen smaak, eene uitgebreide kennis ook van de. latere lite
ratuur, en bovenal - eene groote liefde voor zijne leerlingen. 
Wie vorderen wilden, hij hielp hen voorl. Met de meer belo
venden werkte hij te zijnen huize, ook dan wanneer zij reeds 
tot de hoogere klassen behoorden. Vriend van den Groning
schen hoogleeraar Van Limburg Brouwer,~en evenals deze met 
de studie der geneeskunde begonnen, had hij het doctoraat 
in de medicijnen behaald, maar was gebleken, tegen de practijk 
van het artsleven niet bestand te zijn. Hem ontbrak namelijk 
het bij dat leven onmisbaar zelfverlrouwen. Daarom had hij 
zich met kracht aan de klassieke letteren gewijd, en was aan 
de Latijnsche school als praeceptor opgetreden. Één zijner 
vroegste leerlingen was Moll. Nooit heeft deze vergeten, wat 
hij aan Grimm te danken had. Toen hij in 1844 het eerste 
deel van zijn eerste wetenschappelijke werk, de »Geschiedenis 
van het kerkelijke leven", als een gering teeken van dankbare 
liefde opdroeg aan de trouwe leidslieden en broederlijke vrien
den ~ner jeugd, was Grimm de eerste van het viertal j Van 
Groningen was de tweede. 

Ongeveer vier jaren bezocht Moll de Latijnsche school 
zijner vaderstad. Het semester van Juli tot December 1830 
was het laatste, en reeds den 30sten November van dat 
jaar vinden wij hem in het Album der Leidsche Acade
mie als 'student ingeschreven. Toch is hij zich eerst een 
klein jaar later als zoodanig komen vestigen., Den tus
schentijd bracht hij als een trouw vaderlander onder de wa
penen door. 

Nadat namelijk in Augustus 1830 de Belgische opstand 
was uitgebroken, boden zich, gelijk. bekend is, uit allerlei oor
den des lands jongelieden, die niet dienstplichtig waren, als 
schutters ter verdediging van het vaderland aan. Onder hen 
Willem Moll. Hij werd ingedeeld bij het eerste bataillon, 
vierde afdeeling der Mobiele Zuid-Hollandsche schutterij, ell 

... _-_ .. _-~----
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eerst te Loevestein, Gorcum en Woudrichem, vervolgens te 
Breda in garnizoen gelegd. 

Wat er in het leven van een soldaat al kan voorkomen, zelfs 
al is hij de vroomste en liefdevolste mensch ter wereld! Een 
brief van onzen Moll, op Zondag-avond, 28 November 1830, 
uit Loevestein aan zijne ouders geschreven (de oudste, die 
mij ter hand is gekomen), geeft daarvan een voorbeeld. Ik 
acht het te kenschetsend, om het niet kortelijk te vermelden. 
» Heden morgen", zoo schrijft hij, »zijn wij alhier ter kerke 
geweest. Het avondmaal werd uitgedeeld, en schoon wij geen 
voornemen hadden daaraan deel te nemen, daar wij gansch 
geen tijd hadden gehad tot voorbereiding, zoo werden wij 
onder de ,Preek zoodanig daartoe opgewekt, dat wij ons ge
lukkig rekenden, de tafel des Heeren te mogen naderen". 
Dan verhaalt hij verder, hoe er terstond na kerktijd een 
transport van vijftien, bij Rosendaal gevangene muiters aan
kwam, en hoe hij en zijne vrienden door de scherpe tegen
stelling werden geschokt. Zoo even kwamen zij van den avond
maalsdisch, waar hun de liefde zoo treffend verkondigd was; 
thans moesten zij hunne medemenschen, hunne broeders, als 
gevangenen wegbrengen en bewaken. » Ik werd het eerst" t 
zoo vervolgt hij, »op het slot, op een hol voorportaal voor 
de deur der kamer geplaatst. Mijne voetstappen klonken een
toonig op de houten zoldering, en onder mij weergalmde het 
godsdienstig gezang van de middag-godsdienstoefening. Wie 
had dat ooit gedacht, dat ik op Loevestein nog gevangenen 
bewaken zou?" 

Wij hoorden hem in zijnen brief in het meervoud spre
ken. Onder de Dordtenaars toch, die met hem de wapenen 
hadden aangegord en tot dezelfde afdeeling der schutterij be
hoorden, waren eenige vrienden en bekenden, onder anderen 
ook twee artisten van omstreeks dertig jaren. De één was 
W. de Klerk, een landschapschilder, de ander C. L. W. 
Dreibholtz, een niet onverdienstelijk leerling uit de school 
van den beroemden zeeschilder Schotel. Vooral deze Dreib
holtz is niet zonder invloed geweest op de :lomatliefde en 
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kunstkennis van zijn jongeren stadgenoot Moll, en terwijl het 
garnizoensleven voor beiden niet veel verfrisschends had, wa
ren het toch gezellige uren, die zij te zamen doorbrachten, 
als zij, zooals te Woudrichem en later te Breda, gezeten 
waren in het met eenige anderen gehuurd vertrek, de een 
met zijn Homerus voor zich, de ander met teekenpen en 
papier. 

Ten gevolge van het Koninklijk Besluit van 13 Septem
ber 1831 betreffende het verlof aan Studenten, werd den 
19den daaraanvolgende aan den schutter W. Moll een ver
lof geaccordeerd, overeenkomstig den inhoud van bovenge
noemd besluit. Weldra kwam hij te Leiden aan en begon 
er zijne studiën. Vóór het einde van het volgende jaar 
legde hij het zoogenaamd propaedeutisch examen af. Zoo 
kon hij zich met den aanvang van 1833 geheel overgeven 
aan het eigenlijk doel zijner Academische loopbaan, de The
ologie. 

Doch ook nu weer scheen het, dat hij op zijn levensweg 
moest ontmoeten, wat van gelukkigen invloed op zijne vor
ming, ja op zijne gansche toekomst kon zijn. Want inder
daad, het is opmerkelijk, hoe rijk gezegend onze Moll in 
dit opzicht is geweest. Juist de personen, die hem ten goede 
konden zijn, ontmoette hij; juist de zaken, die hem ten 
dienste konden strekken, deden zich aan hem voor. Men 
zou hem, die niets had van hetgeen naar staatkundig overleg 
zweemde, groot onrecht doen door te denken, dat hij ze 
zocht. Zijne vroomheid heeft er de leiding der V oorzienig
heid in erkend. 

Reeds maakten wij kennis met Van Groningen en Grimm. 
Kort nadat hij in de volle rechten van het studentschap was 
getreden, deed eene schijnbaar toevallige omstandigheid hem 
met zijn medestudent H. M. Berns eene vriendschap sluiten, 
die hem al de jaren zijns levens ten overvloedigen zegen, en 
tot in zijne laatste oogenblikken tot yerkwikking is geweest. 
Een jaar na. beider optreden als academieburgers kwam ons 
medelid P. J. Veth, met wien hij reeds te Dordrecht eeu 
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innigen vriendschapsband· had aangeknoopt, het klaverblad 
vol maken, en ieder begrijPt, welk een aanwinst dat was. 
Berns en Veth, - dat zijn de twee »broederlijke vrienden", 
aan wie hij, nevens Grimm en Van Groningen, in 1844 het 
eerste deel van zijne »Geschiedenis van het kerkelijke leven" 
opdroeg. 

Dit, wat een paar personen betreft. Thans eene zaak, 
die, volkomen ongezocht, van niet geringen invloed is ge
worden. Juist toen MolI zich onverdeeld aan de Theologie 
zou gaan wijden, schreef de Godgeleerde Faculteit te Leiden 
eene prijsvraag uit, zóózeer in overeenstemming met zijn 
gansche wezen en streven, dat zelfs zijne beste vrienden geen 
geschikter onderwerp voor hem zouden hebben kunnen uit.
denken. Zij betrof de verbetering der kerkmuziek onder de 
Protestanten naar het voorbeeld der oude Christenen. 

Wat trok MolI in dit onderwerp zoo machtig aan? Hij 
zelf heeft het in de »Praefatio" gezegd. Hij zag er eene 
aanleiding in, om zich te zetten in de geschiedenis der hem 
zoo dierbare muziek, en om allerlei zaken aan te leeren, die 
deels tot de algemeene, anderdeels en voornamelijk tot de 
kerkelijke geschiedenis en den oud-christelijken eeredienst 
behoorden. Hier is dus een één en twintigjarig jonkman, 
een vriend van muziek, van kerkgeschiedenis en christelijke 
oudheidkunde, die gretig de gelegenheid aangrijpt, om deze 
zaken wat meer van nabij te leeren kennen; een student van 
het eerste theologische jaar, die den moed heeft, zich terstond 
tot bronnenstudie te begeven; een ruime geest, die niet ang~ 
stig vraagt, of hij wel op een bepaalden tijd door zijn examen 
zal komen, en die het er op waagt niet bekroond te wor
den, indien hij maar zelfstandige kennis en eene eigene me
thode van werken verkregen heeft. 

Gelukkig, hij werd bekroond 1). Zaterdag-voormiddag, 
21 December 1833, overhandigde zijn brave vader hem te 

1) Het "accessit" werd behaald door den Amsterdamsehen student 
C. W. van der Pot, later Remonstrantsch predikant te Rotterdam. 
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Dordrecht een zoo even aangekomen brief. De brief werd 
geopend; hij bleek te zijn geschreven door Kist. Een paar 
regels, en de uitslag was bekend. » Ik kon van vreugde 
ontsteld bijna niet verder lezen", zoo verhaalt hij in den 
brief: waaraan ik deze bijzonderheden ontleen. En er was 
blijdschap in huis en blijdschap daarbuiten, blijdschap in 
de harten der ouders en in die der zusters, blijdschap bovenal 
in het gemoed van den jongeling, die zoovele menschen had 
gelukkig gemankt, en daaronder ook haar, die zijne ziel 
zich toen reeds verkoren had. 

Lange jaren daarna teekende Moll in eene Lijst zijner 
uitgegeven geschriften het volgende aan: »De prijsvraag 
was opgegeven door J. Clarisse, wiens duurzame vriend
schap ik door mijn antwoord won". Van Kist geen woord. 
Toch had deze »eene allerhartelijkste gelukwensching uit 
naam der- faculteit" geschreven. Laat het mij maar zeggen: 
Kist heeft den leerling, die meer dan één der overigen zijn 
trots had moeten wezen, niet begrepen. Ongeveer twintig 
jaar later is hij eerst begonnen, hem recht te waardeeren. 
Ik zal er straks nog een merkwaardig voorbeeld van verha
len. Het heeft Moll wel gegriefd, maar gelukkig niet we
zenlijk geschaad. Alleen voor Kist doet het ons leed. De 
AIDsterdamsche kerkhistorische school is wel uit Leiden voort
gekomen, maar Leiden zelf heeft haar slechts schoorvoetend 
als eene dochter erkend. 

Hoewel onze Moll van den aanvang af bij zijne mede
studenten algemeen geacht, en bij zijne hoogleeraren zeer ge
zien was geweest, deed de. bekroning hem natuurlijk in 
beider oog te meer rijzen. Wat het ee~te betreft, dat zul
len diegenen onzer leden zich wel herinneren, die zijne tijd
genooten of zelfs zijne vrienden waren, de Heeren Boot, Brill, 
Dirks, Leenums, Veth. En wat het laatste aangaat, reeds 
vernamen wij van hem,zelven, dat zijn antwoord op de prijs
vraag hem de duurzame vriendschap van Clarisse verwierf. 
Bij dezen kwam hij meer dan bij één der overige professo
ren aan huis; ook veel bij Van der . Palm; ook bij Vau Hen-
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gel op de bekende bijeenkomsten 's Zondags voormiddags na 
kerktijd j het minst bij Kist. Toch trokken de studiën van 
dezen laatste hem het meest aan; toch heeft hij altijd dank
baar erkend, wat hij op kerkhistorisch en archaeologisch 

'gebied aan hem was verschuldigd; toch heeft hij nooit' ver
geten, hoe Kist zijne leerlingen naar de bronnen, en altijd 
weer naar de bronnen dreef; en in zijne studeerkamer hing 
steeds op eene plaats, waar het vanzelf in de oogen moest 
vallen, het groot lithographisch portret van Kist. 

Ik hoop, mijne Heeren, dat het mij gelukt moge zijn, 
u een weinig in te leiden in de wordingsgeschiedenis van 
den man, dien wij allen hebben hooggeacht, ik mag wel 
zeggen liefgehad. Toch ontbreekt er iets aan, dat wegens 
de latere richting van zijnen geest thans niet door ieder 
zou worden opgemerkt, maar dat in de dagen, waarvan ik 
spreek, terstond in het oog zou zijn gevallen. Aan de Aca
demie stond MoB bij allen bekend als een goed musicus, 
bij velen ook als een poëet. Waren deze trekken toevallig 
en snel voorbijgaande geweest, ik zou er niet van gewagen, 
maar zij behoorden tot zijn wezen. Zij zijn dan ook nooit 
geheel verdwenen, al merkte men ze later niet op, toen de 
wetenschappelijke gelaatsplooien zóózeer de overhand hadden 
gekregen, dat de aandacht terstond daarop viel. 

Straks hoorden wij hem spreken van de hem zoo dierb&re 
muziek .. Eenige oogenblikken vroeger zagen wij hem onder 
den invloed van den dichter Van Groningen. Thans zij er 
bijgevoegd, dat Dordrecht in de jaren zijner wording alles 
in zich vereenigde, wat een jongeling, die eenigenaanleg 
voor dicht- en toonkunst bezat, met zekere bezieling voor 
beiden vervullen kon. Om dit duidelijk te maken, weet ik 
Biet beter te doen, dan de woorden van den overledene 
zelven aan te halen, waarin hij tenjare 1864, bij gelegenheid 
van zijn levensbericht van Van Groningen 1), de Dordtsche toe-

1) LerJemberigten van de Maat6cltappij der Nederland8cke Letterkunde, 
Leid. 1864, blz. 141-159. 

s; 
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standen tusschen 1825 "en '35, d. i. jnist in den tijd, toen hij 
als leerling op de Latijnsche school verkeerde en als student 
de vacantiën in zijne geboortestad doorbracht, beschreven 
heeft . 

., Onder de kleinere steden van ons vaderland", zoo zegt hij 1), 
was vóór dertig en veertig jaren welligt geene, waarvan de 
bnrgerij meer dan die van Dordrecht zich door zekere mate 
van liefde voor wetenschap en kunst onderscheidde. Die 
liefde was eensdeels een erfgoed van hare voorvaderen en 
anderdeels eene vrucht van den invloed van eenige begaafde 
mannen in haar midden, die den geest van beschaving, welke 
hen bezielde, aan anderen wisten mede te deelen. Daartoe be
hoorden vooral van Braam en SchuIl, die door hnnne veelzij
dige geleerdheid en goeden smaak uitmuntten; Ewaldus Kist, 
de schrijver der »Beoefeningsleer" , die met zijn zoon Antonie 
en den blinden organist Leemschot bij velen eene ernstige 
belangstelling voor goede muzijk opwekten; Jacobus van Stry 
en Schouman en beider beroemde leerling Schotel, wier pen
seelwerk het huisvertrek van menigen welgestelden burger 
versierde; Kisselius en B. F. Tydeman, die wegens hunne 
dichtergaven bewonderd werden, en andere beoefenaars van 
wetenschap en kunst, waarvan sommigen nog leven". En 
nadat hij dan in dezen kring ook Van Groningen heeft 
ingeleid en tot diens bloeitijd (omstreeks 1830- '35) is 
genaderd, vervolgt hij aldus 2): »De avonden, waarop hij 
het spreekgestoelte van »Diversa" in die jaren beklom, 
werden door de beschaafdere ingezetenen van Dordrecht feest
avonden geacht, die men met verlangen te gemoet zag, en 
niet alleen de steller van dit Levensberigt," maar vele an
deren, die met hem als jongelingen zich verblijdden, wan
neer zij aan het einde der overvolle zaal eene staanplaats 
mogten innemen, herinneren zich nog na vijfentwintig en 

1) t. a. p. blz. 148 v~ 

') t. a. p. blz. 153 v. 
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dertig jaren met vreugde, hoe zich de dichter meester wist 
te maken van hunne verbeelding en hun gevoel, als zijne 
mannelijke taal hun de zwerftogten en heldenfeiten der 
»kind'ten van de zee, zoo woelig als de baren" maalde, of 
de liefde en de smarten van Hendrik Thomas en Lancelot 
met zijne gade, den woesten zin van Lumei, het heimwee 
naar het vaderland van Pibo Harda en de godsvrucht van 
de Rijk". 

Voor een jongeling van aanleg is zeker niets meer bezie
lend dan het hooren van een dichter in eene overvolle zaal. 
Uit Moll 's eigene woorden blijkt voldoende, dat ook hij er 
door werd aangegrepen. En geen wonder. Hij zelf was 
van eene poëtische natuur en een groot minnaar van poëzie. 
In een brief, den 6den Augustus 1831, dus nog voordat hij 
student was, uit zijne garnizoensplaats Breda aan zijn des
tijds zestienjarigen vriend Veth geschreven, zegt hij als in 
verrukking: »Die poëzij, wat is zij toch zoet en beminnens
waardig! Zij maakt tegenwoordig de ziel van mijn ziel uit". 
En als hij komt aan den »goddelijken" Homerus, dan heet 
het: »Ik kan geen vriend meer lief nebben dan dien verhe
ven Zanger!" Voorts schrijft hij over Tasso, wiens »gedicht" 
hij vroeger gelezen en den vorigen dag aangekocht heeft, en 
over »den gevoeligen en Godbeminnenden dichter" Lamar
tine, van wien hij alleen bejammert, dat deze naar Jeru
zalem wegtrekt. 

Zóó was het in den zomer van 1831 te Breda. En wei
nige maanden later zien wij hem onder den invloed van Van 
Groningen, die zeer met Bilderdijk was ingenomen, te Lei
den optreden als een volslagen Bilderdijkiaan. In de kamer 
op de Vliet, waar hij als student woonde, is menige lofrede 
op Bilderdijk gehouden, menig opgewonden gesprek over 
hem gevoerd, menige lans voor hem gebroken. 't Was een 
dwepen met den meester, waaraan meer practische vrien
den soms met een kwinkslag een einde moesten maken. 
Heeft het geschaad? Ik wenschte wel, dat, alle studenten 
ilOO in geestdrift konden worden ontstoken, en zou mij .waar- ' 

4 
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lijk niet verontrusten over hun tijdelijk dwepen, indien het 
betrekking had op een grcot man. 

Was MoIl in zijn studententijd niet slechts een vriend, 
maar ook een beoefenaar van de poëzie, niet minder was hij 
het van de muziek. Op haar gebied had hij zich trouwens 
reeds vroeger bewogen aan de hand van zijn vader, die ver
schillende instrumenten bespeelde, en vooral onder leiding van 
zijn degelijken leermeester, den reeds genoemden blinden or
ganist Leemschot. Onder dezen had hij zich niet alleen in 
de gewone practijk, maar ook in de theorie der toonkunst 
geoefend. . De harmonieleer was hem niet vreemd; de ge
heimen van het contrapunt waren hem op genoegzame wijze 
ontsluierd. Om kort te gaan, de student MolI speelde piano, 
en zong, en componeerde liederen, ja gansche cantaten 1). 
Als nagalm van Lamartine's woord »Les plus doux chants 
sont des soupirs" verscheen van hem bij den muziekhande
laar Dony te Leiden een Wals, die niet lang daarna door 
tusschenkomst van ons medelid Leemans te Londen bij Shade 
werd herdrukt, en in zijne nalatenschap is nog de koperen 
plaat, waarop zijn thans zeldzaam lied is gesneden: »Beij 
dem Grabe meines Vaters. Gedicht von Math: Claudius. 
Mum von W. Moll. Th: Stud. Leiden bei F. L. Dony. 1833", 
Ik heb het hem nog vele jaren daarna op de onvergetelijke 
Zondag-avonden, die ik in menigte bij hem doorbracht, meer
malen hooren zingen. Hij had eene schoone basstem. Dat 
eenvoudig maar roerend »Friede sey urn diesen Grabstein 
her" , ik hoor het nog. Misschien zong hij het ook nooit 
zoo goed als sinds 1853, toen hij zijn eigen vader begraven 
had 2). 

I) Veelal op door hemzelven vervaardigde woorden. Zoo bijv. "De 
jOIl"O'flling te Naïn" en "Ariadne op Naxos", compositiën, die door de 
tijdgenooten nog geenszins zijn vergeten. 

I) Moll's vader stierf 5 Juni 1853, tusschen de twee en drie en ie
ventig jaar oud. Zijne moeder was reeds den 30sten Mei 1847 over
leden.. 
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Intusschen, met wetenschap en kunst alleen wordt men 
nog geen waar evangeliedienaar en geen goed kerkgeschied
schrijver. Daar is ook reine zedelijkheid en innige vroom
heid voor noodig. Hoe was het in dit opzicht met den 
jongen Moll gesteld? Laten zijne tijdgenooten, zijne vrien
den, bovenal de meest intiemen onder hen, hiervan getuigen! 
Hunne hoogachting voor den voormaligen medestudent is 
juist dáárom altijd zoo groot geweest, omdat zij wisten, dat 
zijn leven ook in de gevaarlijkste jaren nooit door iets onreins 
werd bezoedeld, en slechts ademde voor alles, wat goed en 
schoon is en liefelijk luidt. Thans nog, na zóóvele jaren, 
spreken zij met ingenomenheid over zijn beminnelijk karak
ter, zijne groote mate van zelfstandigheid, zijn meer dan ge
wonen mannelijken ernst, zijne ongeschonden braafheid. Wat 
mij aangaat, ik ben getroffen geworden door zijne brieven 
uit deze en volgende jaren, die zijne twee innigste vrienden 
met eene vrijgevigheid, waarvoor ik hun dankzeg, mij als 
bron voor dit }twensbericht ten gebruike hebben afgestaan. 
Over die brieven ligt een waas van heiligen geest. En wat 
mij het meest daarin trof? Op het gebied van wetenschap 
en kunst zag ik hem allengskensworden, maar op dat van 
braafheid en vroomheid alleen zichzelven gelijk blijven. Want 
even braaf en vroom als in den laatsten, is hij reeds in den 
eersten, of liever, in allen is hij het evenzeer. 

Ik gevoel het, hier zijn wij in het binnenste des heilig
doms, en indien het een ander dan een evangeliedienaar 
of een kerkhistoricus gold, ik zou er niet over spreken. 
Thans evenwel acht ik mij verplicht, ook iets van zijn innigst 
zieleleven te verhalen. Ik stap daartoe in tijdsorde heen 
over zijn examen voor het Provinciaal Kerkbestuur van 
Noord-Holland, dat den 3den Augustus 1836 plaats had en 
de examinatoren schier in verrukking bracht; ik maak slechts 
even melding van de voorgenomen maar niet voltooide dis
sertatie over »Ambrosius, als verdediger van de Christelijke· 
Kerk tegen het Heidendom en de Ketters van zijne dagen", 
die in de laatste maanden van 1836 en de eerste van '87 
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in den maak was 1); ik noem van zijn beroep naar de 
Vuursche op 22 Mei van laatstgenoemd jaar slechts den 
datum, en neem een gedeelte over uit een brief, dien hij 
naar aanleiding van· dat beroep schreef aan zijn vriend 
Berns. 

»Ik had alle moeite aangewend", zoo leest men daar, »om 
zoo langzamerhand de gedachte aan dat lieve plekje uit mijn 
hoofd te werken; het begon mij reeds tamelijk te gelukken. 
Ik wist dat op Maandag de keuze gedaan was, en daar ik 
Dingsdag noch Woensdag iets hoorde, dacht ik: een ander 
zal het geluk hebben, en ik troostte mij door het denk
beeld, dat een ander het meer waardig zou zijn; ik begon 
ook reeds te onderzoeken, waartoe deze teleurstelling zoude 
moeten dienen, welke leering voor hart en wandel ik er uit 
trekken mogt. .. En zie! op den morgen dat ik mij voor
nam om mij weder geheel aan mijne studie te gaan over
geven, om het lange wachten naar eene bestemming minder 
onaangenaam te maken 2), daar komt de brief. Eenparig 
zijn de stemmen van Gemeente en Kerkeraad; de algemeene 
wensch is naar mij! Is dat nu een menschelijk werk? en 
niemand heeft bijzonder voor mij gewerkt, terwijl het voor 
velen geschiedde. Waarlijk het was eene gegronde gedachte, 
toen ik (zooals ik u meen gezegd te hebben), nadat ik van 
den preekstoel onder de leden des Kerkeraads kwam, tot 
mijzelven zeide: » deze mannen kun.nen het mij niet doen, 
verwacht het besluit des Heeren!" En nu, God heeft mij 
weldadigheid bewezen, en wie zal mij kracht geven om Hem 
zijner liefde waardig te loven?" 

I) Moll is verbinderd geworden, het doctoraat in de Tbeologie op 
de gewone wijze· te verwerven. Bij bulle van 8 Mei 1847 werd bet 
hem door de Leidsche Academie "honoris causa" verleend. 

') Er was destijds in de Ned. Herv. kerk een zóó groote over
vloed van proponenten, dat het reeds een geluk werd geacht, hier of 
daar eene preekbeurt op beroep te verkrijgen. En zelfs daarin slaagde 
Moll niet naar wensch.. 

-" 
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Daar hebt gij den ganschen man, ik zeg niet in die dagen, 
maar gedurende zijn geheele leven, ook toen zijne dogma
tische opvattingen in menig opzicht waren gewijzigd. Nooit 
is het hem te doen geweest om een Godsbegrip, maar om 
het leven met, in en voor God. Hij was zeer zachtmoedig 
in zijn oordeel, maar kon toch diep verontwaardigd worden, 
als sommigen zoo alles toeschreven aan de menschen, al 
hunne hoop bouwden op persoonlijke voorspraak, en uit hunne 
teleurstellingen geene leering trokken voor hart en wandel. 
»Zij spreken, alsof er geen God is", zeide hij dan. Voor 
hem was God er altoos. 

Doch ik dreig vooruit te loopen, en mag niet vergeten, 
dat met het tot dusver behandelde' het eerste tijdperk zijns 
levens ten einde is. De jaren zijner voorbereiding zijn voorbij. 
Hij staat gereed, om op te treden in eigen werkkring en aan 
het hoofd van een eigen gezin. Ja, ook dit laatste; want 
de beroepen herder en leeraar verbindt zich den 28sten Juni 
1837 met Elisabeth van Brakel, een beminnelijk persoontje 
met een zoete zangstem en een liefdevol hart, de uitverkorene 
zijner ziel van kindsbeen af, en doet den 3den September daar
aanvolgende zijne intrede te Vuursche, dat altijd groenend 
dorp in Eemlanq., waar de dennen geuren, de nachtegalen 
zingen, en een aloude offersteen de herinnering van het voor
malig Heidendom bewaart. 

Wij willen hem in eene der eerste maanden van den met 

geestdrift aangevangen arbeid, op een Zondag-avond laten 
verhalen, hoe het hem des voormiddags is gegaan. » 't Was 
half tien", zoo schrijft hij, »en het schelle kerkklokje ver
telde het heinde en ver door onze eikenbosschen, dat het de 
dag des Heeren was, en even als gewoonlijk kwamen de 
eenvoudige V uurschers, . met stoof en kerk~k beladen, uit 
de vijfentwintig bijpaden te voorschijn, die door het bosch 
heen naar de kerk voeren. De Dominé zag 'met welgevallen, 
dat de gemeente uitstekend goed opkwam, want zijn hart 
was warm om een ernstig woord te spreken. Hij zoude spre
ken over de verloochening van Petrus. Ach! wat zijn die 

4 

J 



- 17 -

F 

D 

( 81 ) 

lijdensteksten schoon!... eene wereld van gevoel, en een 
Zaligmaker, voor wiens Goddelijke heiligheid wij eerst regt 
eerbiedig leeren neerknielen. als Hij versmaad is door de 
menschen en verbrijzeld naar ziel en ligchaam. Met zielsge
noegen heb ik gepredikt, en God geve dat mijn welgemeend 
woord niet geheel vruchteloos moge zijn!" 

Ziehier iets uit een brief van een paar maanden later. »De 
Vuursche is een Paradijl:l. De Nachtegaal zingt. Ik was ver
rukt over het lenteweer, toen ik heden morgen van huis 
wandelde. In het ruischen der dennen hoorde ik muzijk. Ik 
hoorde den Heere God wandelen in den wind des daags, 
maar heb my niet verscholen, want mijn hart had offerande 
te doen". 

Helaas, te midden van deze idylle kwam een wanklank, 
die wel het minst was verwacht. In het najaar van datzelfde 
1838 openbaarde zich bij den met zegen werkzamen jongen 
man eene zorgwekkende krankheid. De stem weigerde hem 
haren dienst, en er deden zich verschijnselen voorj die het 
ergste deden vreezen. Zijn geregeld dienstwerk moest hij sta
ken. Aan huis en kamer gebonden, mocht hij zelfs niet spre
ken. De fijne lucht van het Sticht werd nadeelig geoordeeld 
voor zijn herstel. En na rijp overleg besloot hij, voor onbe
paalden tijd zijne standplaats te verlaten en naar zijne va
derstad Dordrecht de wijk te nemen, ten einde er bij een 
ervaren geneesheer hulp te zoeken. 'regen het einde van 
December kwam hij daar aan. Het afscheid had heel wat 
moeite gekost. Onder de versche herinnering van al het ge
beurde schreef hij: »De laatste dagen van mijn verblijf aan 
de V uursche zal ik niet ligt vergeten. Van den vroegen mor
gen tot den laten avond werd mijn huis bestormd. Rijken 
en armen zonder onderscheid kwamen mij onder tranen en 
heilbeden ... de afscheidsgroete brengen. Ik zelf moest de meesten 
troosten en opbeuren, en gelukkig maakte mijn toestand mij 
er althans niet geheel ongeschikt toe". 

Het is verkwikkelijk, de brieven te lezen, die in de bange 
dagen te Dordrecht aan <Ie trouwe vrienden Berns en Veth 

J.URBOu. 187\). G 
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werden geschreven. Is het mij vergund, aan eenen daarvan 
eene proeve te ontleenen, dan moge het de volgende zijn. 
)} Ik gedenk ti in de tegenwoordige dagen somtijds met zeke
ren weemoed, en als ik in den geest uwe studeerkamer bin
nentreed en ik zie u aan uwe morgenpreek arbeiden, dan 
wordt mijn gemoed vol. De zeven beurten over de lijdens
geschiedenis heb ik het gansche jaar door met de grootste 
belangstelling en het vurigste verlangen te gemoet gezien, 
en om die stoffen nu eens regt goed en bedaard te kunnen 
behandelen, daarvoor was het, dat ik met zoo veel spoed als 
mij mogelijk was, den Catechismus zocht door te komen. 
Doch de Heer heeft mijn dienst heden niet noodig en ik 
moet stilstaan en wachten, totdat het Hem behaagt mij 
weder in zijn dienstwerk te herstellen. Milton schreef een 
Sonnet »on his blindness", en als hij zich in de eerste regels 
onwillekeurig beklaagt, dat het gemis van het gezigt hem 
ongeschikt maakt om de door God aan hem toevertrouwde 
talenten met winst te kunnen gebruiken; daar antwoordde 
hem zijn christelijk geduld: 

God doth not need 
Either man's work, or His own gifts; who best 
Bear hls mild yoke, they serve Him best; 

en vervolgens: 

Tbey also serve, who only stand and wait". 

Het verwondere ons niet, woorden van Milton aangehaald 
te vinden. De kranke, die de voormiddagen met meer ern
stige studiën doorbracht, wijdde de namiddagen meestal aan 
de nieuwe literatuur. Zoo ging hij volgens zijn eigen schrij
ven bij Moore, W. Irving, d'Israëli en anderen ter markt, 
maar hield zich vooral bezig met de »Poetical works" van 
Walter Seott. Hij deed meer. De» Rosemond Gray" van 
Charles Lamb, die hij in de eerste dagen zijner ziekte was 
begonnen te vertalen met geen ander doel dan om zijn stijl 
te oefenen, maakte hij met eenige opstellen van denzelfden 

schr:üver voor de pers gereed) e~ llet lieve kleine boekje ver-
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scheen te Dordrecht bij Van Houtrijve en Bredius in het 
licht. De voorrede is van 1 Mei 1839. Er werden heel 
wat exemplaren van gesleten. 

Ik noemde daar den naam van den uitgever Bredius. 
Deze bezocht den kranke meermalen. » Waarom werd nog 
geen der groote dichtstukken van Scott overgezet?" vroeg 
MolI hem eens naar aanleiding van een of ander gesprek. 
»Zij zijn te moeilijk", luidde het antwoord. » Wat acht 
gij het zwaarste'?" - »Den Meistreel". - »Dan zal ik den 
Meistreel overzetten", zeide de kranke, en hij hield woonl. 

Weldra begaf hij zich in zijne ziekenkamer te Dordrecht 
aan den arbeid, en toen hij, op raad van zijn geneesheer, 
tot bevestiging van aanvankelijk herstel omstreeks 18 Juni 
1839 naar Duitschland vertrok, om daar onder het gastvrij 
dak van den Kapenaar Reitz, dien hij met vrouwen kin
deren als medestudent te Leiden had leeren kennen en die 
thans te Heidelberg zijne studiën voortzette, eenigen tijd 
te gaan verkeeren, was het werk reeds ver over de helft 
gevorderd. »Toen ik den eersten zang had bewerkt", zoo 
staat er in eene aanteekening van zijne hand, » gingen de 
overigen zoo vlug, dat ik er zelf over verbaasd stond". 
Vooral te Heidelberg had hij genoegen in dezen arbeid, en 
ook elders in Duitschland bij zijne vele uitstapjes langs den 
Neckar, door het Odenwald enz. Overal, waar hij een weinig 
toefde, zette hij het werk voort, en overal verkeerde hij op 
plaatsen, die eene middeleeuwsche gedaante droegen en dus 
in overeenstemming waren met de stof, die Scott voor zijnen 
geest plaatste. Men verbeelde zich dan ook een jong man 
vol dichterlijk vuur, in den Schlossgarten te Heidelberg, te 
midden der beroemde Ruïnen, ärbeidende aan eene vertaling 
van » The lay of the last minstrel" ! 

Het doel van de reis naar Heidelberg werd wel lllet vol
komen, maar toch voldoende bereikt. Na eene afwezigheid 
van elf weken, waarin hij met zijne vrouw zoowel van de 
vriendschap als van de natuur volop genoot, en met mannen 
rus Ullmann, Umbreit, Bähr en Rothe alleraangenaamst 
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kennis maakte, keerde hij den 3den September te Dordrecht 
terug, geenszins hersteld, maar toch zóóveel verbeterd en 
aangesterkt, dat hij nog vóór het einde der maand naar de 
Vuursche kon teruggaan, om langr..amerhand althans een 
gedeelte der werkzaamheden te hervatten. Zelfs het preeken, 
waaraan hij voorshands niet had durven denken, volgde spoe
diger dan iemand had verwacht. Reeds op Zondag, 13 Octo
ber, trad hij in eene namiddagbeurt met goed gevolg voor 
zijne gemeente op, en den volgenden Zondag-voormiddag 
bediende hij voor haar - men kan begrijpen, met welke 
dankbare gevoelens - het H. Avondmaal. 

En ook verder ging alles goed. In het voorjaar van 1840 
kon hij den hulpprediker, die hem getrouw had bijgestaan 1), 
gevoegelijk missen, en in de negen dagen vóór en met Paschen 
nam hij niet minder dan vijf beurten waar. Dit kwaad was 
dan geleden. Veel goeds was er uit voortgekomen, en daar
onder ook, al mag het niet in de eerste plaats worden ge
noemd, de voortreffelijke vertaling, die onder den titel van 
» Het lied van den laatsten meistreel" in A pril 1840 te 
Dordrecht in het licht verscheen. MolI ondernam nu ook 
nog de vertaling van de »Rokeby", maar liet dit werk hal
verwege steken, daar hij allengs krachtiger werd en zich 
terstond ging zetten op de Christelijke archaeologie. Hij 
zelf teekende later half schertsend, misschien ook wel geheel 
ernstig aan, dat hem dit beter voegde dan al die poëtica. 

Ofschoon hij ook nog in volgende jaren eenige verzen ge
schreven en enkele liederen gecomponeerd heeft, was toch 
hiermede eene eigenaardige periode van zijn leven afgesloten. 
De man,· in wien de wetenschappelijke mensch en de kun
stenaar eenigermate om den voorrang hebben gestreden, gaat 

I) De Heer W. H. Houël, achtereenvolgens predikant te Groote
lindt en te N umansdorp en onlangs overleden. Zijn naam mag in 
dit levensbericht niet ontbreken. MolI waardeerde hem zeer, en droeg 
o. a. ook aan hem het tweede deel van zijne GeaclUedeni8 vtm Aet 
kerkelijke leven op "ter gedaehtenisse lWl schooue 1U'6n". 
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zich nu geheel aan de wetenschap wijden. Doch ook bij 
hare beoefening zal de kunstenaar zich niet verloochenen, 
maar zich deels door de kracht der verbeelding, anderdeels 
in het streven naar schoone vormen openbaren. Voorts zal 
de vroomheid van zijn gemoed hem heenvoeren uaar het ge
bied van den godsdienst, en de fijnheid zijner ziel hem ook 
daar weer doen zoeken naar hetgeen het meest liefelijk is 
en wel luidt. Met andere woorden: de wetenschappelijke 
man zal geschiedschrijver wezen; de geschiedschrijver zal 
kerkhistoricus zijn; de kerkhistoricus zal bij voorkeur ver
toeven in tijden van aandoenlijke godsvrucht, onder lieden 
van beminnelijke vroomheid, bij zaken, die in verband staan 
met de reinste adspiratiën van het hart. Zelfs dan, wanneer 
hij zich in de meer krachtige dagen der Reformatie gaat 
bewegen, zal het zijn ter wille van hen, die er door hebben 
geleden; en waar hij een oogenblik schijnt, de meer ruwe 
grootheid van dat tijdperk aan te durven, daar zal hij zich 
als gewond terugtrekken naar de meer weeke en teedere 
vormen van de vóór-reformatorische kerk. 

In den zomer van 1840, d. i. op acht en twintigjarigen 
leeftijd, loopt Moll met het plan, om, gelijk hij het in een 
zijner brieven schert.'!end uitdrukt, »de geleerde wereld met 
eene Hollandsche Archaeologie der Christelijke Kerk te be
weldadigen " . Weldra vinden wij hem aan het lezen van 
Münter's »Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Chris
ten". In September is hij ijverig bezig met het bijeenbren
gen van de schriften der Kerkvaders, die hij boven zijne 
eigene kleine verzameling zal behoeven. Wel vordert hij 
bij gemis van de noodige boeken niet hard, en heeft hij het 
met zijne ambtsbezigheden soms overstelpend druk, maar hij 
is »volmaakt gezond" en gezegend in zijn kerkelijken arbeid. 
In April 1841 zien wij hem met het oog op eene verhan
deling, die hil op eene ringsvergadering moet houden, aan 
het verzamelen van bouwstoffen tot beantwoording der vraag, 
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~ wat de zinnebeelden en kunstvoorstellingen op de graven 
der oude Christenen ons leeren over de wijze, waarop zij 
den dood beschouwden". Immers, het heeft hem gehinderd, 
» dat Lessing den genius met de fakkel bij de Grieken en 
Romeinen zoo hoog verheft ten koste van het Christendom", 
en hij maakt zich sterk, )} zinnebeelden te kunnen aanwijzen, 
waaruit blijkt, dat het Evangelie ook in dezen der schoon
heid niet vijandig is". Men bemerkt het, hij is ijverig in 
de weer, beweegt zich voortdurend op christelijk-archaeolo
gisch gebied, en verliest zelfs daar, waar de omstandighe
den hem dwingen, voor korten tijd een zijpad in te slaan, 
zijn wetenschappelijk doel geen oogenblik uit het oog. Dat 
is altijd de kracht van MolI geweest. Wel verre van zich 
tot een bont allerlei te laten voeren, week hij niet licht af 
van de wetenschappelijke plannen, die hij zich eenmaal had 
gevormd. Als hij het mozaïekachtig geschrijf van sommigen, 
nu eens in tijdschriften, dan eens in pamfletten, dan weer 
in courant-artikelen zag, zeide hij: )} Laten ze liever een goed 
boek schrijven". Welnu, hij heeft er meer geschreven dan 
een, en wat hij verder leverde, waren, om zoo te zeggen, 
cartons, die hem bij grootere werken moesten dienen, of 
stukken, waarin eenig punt, dat dáár niet uitvoerig mocht 
worden behandeld, nader werd uiteengezet. Ik wist, dat hij; 
dit uit beginsel deed, maar het trof mij, dit beginsel reeds 
uitgedrukt te vinden in een brief van 18 April 1841, toen 
hij niet meer telde dan negen en twintig jaren. 

Tegen het einde van 1842 schreef hij aan zijn vriend 
Veth, dien hij, eerst te Breda, later te Franeker, eindelijk 
te Amsterdam, steeds op . de hoogte hield van zijn weten
Bchappelijken arbeid: )} Inmiddels werk ik trouw voort aan 
mijne geschiedenis van 't kerkelijke leven. Ik hoop welb.aast 
in staat te zijn, om het eerste deel die nadere bewerking te 
doen ondergaan, die noodig is om 't voor de pers rijp te 
maken", en den 16den Februari 1844 werd een verblijdend 
voordeelig contract met den uitgever S. J. Prins te A~ter., 
~am geteekend. Verblijdend voordeelig! Maar er WB.$ heel 
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wat teleurstelling aan voorafgegaan. Noch Hazenberg te 
Leiden, noch Johannes Müller te Amsterdam· hadden zich 
aan de zaak durven ·wagen. En wat erger was, de Hoog
leeraar Kist, dien Moll de Inleiding had voorgelezen, had 
hem de uitgave beslist afgeraden en gezegd, dat hij hem 
uit dezen arbeid niet als een leerling kon erkennen! Half 
verslagen was de arme schrijver naar Amsterdam gegaan. 
Zijn vriend Veth echter troostte hem, en de Hoogleeraar 
Rooijens, die wel niet vermoed zal hebben, dat zijn toekom
stige opvolger voor hem zat, zeide, na de Inleiding te hebben 
aangehoord: »Daar zult gij Gods zegen op hebben". 

En hij heeft er Gods zegen op gehad, ik zeg niet in den 
vorm van wat geld, van een goed debiet, van een tweeden 
druk; ook niet in dien van zeer gunstige beoordeelingen 
en algemeene toej uiching ; zelfs niet in dien van de schier 
onmiddellijk gevolgde predikantsberoeping naar Arnhem en 
de benoeming niet lang daarna tot Hoogleeraar te Amster
dam, maar in de heilige aandoeningen, die dit werk in zeer 
vele harten heeft verspreid. Ofschoon een streng wetenschap
pelijk boek en uit de eerste bronnen geput, was het zóó 
geschreven, dat ieder ontwikkeld gemeentelid het met welge
vallen kon lezen. Het werd dan ook zelfs in gewone lees
gezelschappen opgenomen, en ik heb exemplaren gezien, die 
de sporen droegen van in veler handen te zijn geweest. Geen 
wonder! Nooit heeft Mon later iets geleverd, dat in vorm 
deze eerste pennevrucht evenaarde. Vooral het tweede deel, 
waarin de openbare eeredienst en de kerkelijke zeden worden 
behandeld, - het eerste loopt over de kerkelijke maatschappij, 
en kon dus uit den aard der zaak niej; zóó boeiend zijn, -
is een boek, om lief te hebben. Het is zóó schilderachtig, 
dat men lezende de kerken der oude Christenen in al hare 
deelen ziet; men viert met hen feest op hunne heilige tijden, 
neemt deel aan hunne kerkelijke handelingen, is tegenwoor
dig bij hunne uitvaarten, wandelt door hunne ~aafplaatsen, 
en treurt over de dooden, wier aandoenlijke grafBchriften 
men leest. Welk een fijn' gevoel, hoev~el beminnelijke ee~-
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vond, wat teedere symboliek! En dat alles in een stijl, zóó 
liefelijk en klaar, zóó rustig en vroom, zóó vriendelijk en 
zonnig, dat het de ziel weldadig aaudoet en merkbaar ver
kwikt. In het gansche werk is als een nagalm van het 
beste, wat de Kerkvaders hebben gesproken. De adem van 
den Heiligen G~st is er over gegaan. Men heeft het vol
komen te recht» een geschiedkundigen aanbevelingsbrief van 
het Christendom" genoemd. Daarenboven heeft het voor de 
wetenschap dit eigenaardige, dat het een krachtig protest 
bevat tegen den tot dusver gebruikten naam van »Kerke
lijke Archaeologie" of »Kerkelijke Antiquiteiten", en daar
voor dien van »Kerkelijk leven" in de plaats stelt. De eerst
bedoelde namen toch hadden aanleiding gegeven tot allerlei 
willekeurig geplaatste grenzen. De een had ze getrokken bij 
den aanvang der vierde, de ander bij dien der zevende eeuw; 
een derde was gegaan tot de twaalfde, een vierde tot de vijf
tiende. Voor Moll nu stond het vast, dat het kerkelijk leven 
der Christenen het voorwerp moest worden van een alle eeuwen 
doorloopend onderzoek. De kennis der kerkelijke maatschappij, 
haren eeredienst en hare zeden van de tiende, de zestiende, 
ja de negentiende eeuw, achtte hij althans niet minder be
langrijk dan die van vroegere tijden. Zijn plan was dan ook, 
na de behandeling van de zes eerste eeuwen over te gaan 
tot die van de zevende tot de zestiende, eindelijk tot die van 
de zestiende tot op den tegenwoordigen tijd. Maar dit zou 
afhangen van de wijze, waarop het werk ontvangen werd, 
en van de verdere levensomstandigheden des schrijvers. De 
benoeming naar Amsterdam heeft hem voorloopig, de veran
derde richting zijner studiën voorgoed van het opgevatte 
plan afgeleid. Ware het volvoerd, dan zou MoIl in binnen
en buitenland de eerste zijn geweest, die eene volledige ge
schiedenis van het kerkelijk leven geschreven had. Maar 
ook nu zal men altijd rekening moeten houden met den door 
hem aanbevolen naam en het door hem nauwkeurig omschre
ven begrip. 

En terwijl deze jonge geleerde in de stille pastorie te 
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Vuursche zijne studiën ijverig voortzet, worden de ambts
bezigheden, waartoe hij geroepen is, geenszins door hem ver
waarloosd. Integendeel, hil vervult die met ijver en trouw. 
In een brief, kort na den Nieuwjaarsdag van 1841 geschre
ven, deelt hij mede, dat hij in de laatste veertien dagen 
tienmaal heeft gepreekt, »en", zoo voegt hij er bij, »ik vaar 
met lust en voldoening voort in mijne schoone ambtsbezig
heden". Ook met voldoening. Had wellicht toen plaats ge
had, wat mij uit die jaren van elders is ter oore gekomen, 
en waaruit blijken kan, dat zijne prediking soms diepen in
druk maakte op de harten? Ziehier het verhaal. Het was 
de laatste dag van een jaar. Eenige familiën op het dorp 
hadden onderling afspraak gemaakt, na afloop der gebruike
lijke kerkbeurl den oudejaarsavond vroolijk met elkander 
door te brengen. Maar MolI, ofschoon van die afspraak on
kundig, stemde allen door zijne prediking tot zóó hoogen 
en heiligen ernst, dat zij bij het naar huis gaan onderling 
overeenkwamen, de voorgenomen samenkomst tot later uit te 
stellen, en het jaar, elk met de zijnen, in den huiselijken 
kring afzonderlijk te eindigen. 

Reeds heb ik de beroeping naar Arnhem genoemd. Den 
3den December 1844 kwam de groote beroepsbrief in de 
pastorie te Vuursche aan. Juist zat Mon in zijne studeer
kamer aan het tweede deel van zijn »Kerkelijk leven" te 
werken. De brief bracht meer schrik en ontsteltenis, dan 
vreugde en opgewondenheid te weeg. »Onze lieve Vuursche!" 
dat was de alles overstemmende gedachte van man en vrouw. 
Het duurde lang, eer men tot klaarheid kwam, maar na een 
rijp beraad van zeer vele dagen werd besloten, de roepstem 
der Arnhemsche gemeente te volgen. Onder hoeveel aan
doeningen van weerszijden die van de Vuursche verlaten 
werd, behoeft niet gezegd te worden. Den 3den Mei 1845 
had de intrede in de hoofdstad van Gelderland plaats, en 
reeds de eerste prediking maakte een uiterst gunstigen indruk. 
In korten tijd waren duizenden harten met den nieuwen leer
aar bijzonder ingenomen. De belangstelling in den gods-. 

J 
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dienst werd opgevoerd tot eene hoogte, zooals zij te Arnhem 
zelden gekend was, en broeders diakenen, die gewoon zijn 
den warmtegraad dier belangstelling volgeus een zeer eigeu
aardigen thermometer te bepalen, bleven niet in gebreke, na 
tien maanden op te merken, dat er nu reeds duizend gulden 
meer was gecollecteerd, dan anders in diezelfde maanden 
placht te geschieden. 

Doch de vreugde was kort. Den gden Januari 1846 over
leed de Amsterdamsche hoogleeraar Rooijens, de even schran
dere en geleerde, als nederige en gemoedelijke man, dien men 
te Groningen en te Leiden vergeefs een leerstoel had aange
boden, en dien wij straks door een enkelen trek in zijne be
minnelijke vroomheid leerden kennen. Reeds veertien dagen 
daarna, 23 Januari, vinden wij Mr. Jacob van Lennep, als Se
cretaris van Curatoren van het Athenaeum Illustre te Amster
dam, in onderhandeling met den Arnhemsehen predikant Wil
lem Moll. En hoe luidt diens antwoord? Veroorlooft mij, 
tot kenschetsing van zijn karakter een gedeelte daarvan mede 
te deelen: »Ik ben geen ambteloos man, maar door de hei
ligste banden verbonden aan eene gemeente, die mij bewijzen 
van vertrouwen geeft. Ik wensch dit vertrouwen waardig te 
zijn, maar ik meen dit niet te kunnen wezen, tenzij ook van 
mijne zijde vertrouwen geschonken worde aan de gemeente, 
zelve. Dit laatst.e zou ik niet waariijk doen, zoo ik ooit 
door woord of daad, buiten haar weten en zonder haar ge
hoord te hebben, iets aanving of verklaarde, dat in de ge
volgen op de wederzijdsche betrekking tusschen haar en mi. 
een gewigtigen invloed kon uitoefenen. Ik verzoek u dus, 
WelEdelGestr. Heer! dat gij bij Heeren Curatoren de tolk 
mijner dankbaarheid wilt zijn, en dat ook de reden, waarom 
ik mij van alle verklaringen op de voorgestelde vraag ont.., 
houden moet, door u zal worden medegedeeld". 

Dit antwoord is van 28 Januari, en reeds den 2den Fe
bruari werd door Curatoren bij het Stedelijk Bestuur een drie
tal ingediend, waarop ook de naam Moll, ofschoon in de 
laatste . plaats, voorkwam. De theologanten in het land, die 
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van oordeel waren, dat men, om » Theologiae professor" te zijn, 
vóór aile dingen een grondig exegeet en een doorkneed dog
maticus moest wezen, zagen het met verwondering, sommigen. 
zelfs met ergernis aan.' Daar waren er ook, die er den invloed 
van een Roomsch-Katholiek, Jonkheer BoS"ch van Draken
stein, Heer van de V uursche en lid van den Amsterdam
schen gemeenteraad, in meenden te herkennen, wijl de pre
dikant Moil, tijdens zijne achtjarige bediening te V uursche, 
het hart van den Heer en de Vrouw dier plaats zeer ge-. 
wonnen had. 

Den 4den Maart werd Moll met eene meerderheid van 
zeven stemmen gekozen. Nieuwe levensstrijd. Eerst den 
28sren nam hij »na gemoedelijke en rijpe beraadslagingen" 
de op hem uitgebrachte benoeming aan. Na een treffend 
afscheid van de Arnhemsche gemeente op Zondag-avond, 
24 Mei, hield hij zijne inaugureele oratie in het Groot-Audi
torium van het Athenaeum te Amsterdam, op Donderdag, 
11 Juni 1846, des namiddags te één ure. Hij was toen vier en 
dertig jaar oud. Door eene van die gelukkige samentreffingen, 
die de mensch niet beschikt, maar slechts dankbaar mag ge
nieten, was zijn vriend Veth juist in dat jaar Praeses van 
de Orde der Amsterdamsche professoren. 

Wat im de inaugureele oratie betreft, zij handelt» De iis, 
quae nostra aetate in futuris ecclesiae antistibus informandis 
minime negligenda sint". Voorts is zij, evenals alles wat 
Moll schreef, eenvoudig en net, maar heeft geene bepaald 
wetenschappelijke waarde. De toekomstige predikant moet 
gevormd worden tot een bekwaam schriftuitlegger, een waardig 
leider van de openbare godsdienstoefeningen en een goed 
herder zijner gemeente. Ziedaar de drie denkbeelden, die 
achtereenvolgens worden ontwikkeld. Toch maakte de oratie, 
gWijk mij door tijdgenooten verzekerd is, een gunstigen in .. 
druk. De geest van gemoedelijken ernst en teedere vroom
heid, die er uit sprak, gepaard met den practischen zin, die 
er zich in openbaarde, deed de hoorders ongetwijfeld welda
dig aan, en mij durikt, vooral het beeld van den waren.her_ 

J 
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der, gelijk het door den spreker in deze rede werd geschetst, 
moet hen door zijne liefelijkheid en waarheid hebben be
koord. Ook hier is het weer, of men een der schoonste ge
deelten uit de werken der Kerkvaders leest. 

Weinige weken na de intrede te Amsterdam verscheen het 
tweede deel der »Geschiedenis van het kerkelijke leven", dat 
te V uursche geheel voorbereid, te Arnhem gesteld, en vóór 
de komst in de hoofdstad grootendeels afgedrukt was. En 
nu begon er een tijdperk, dat ik voor de meesten onzer niet 
behoef te beschrijven, wijl zij de eigenaardige werkzaamheden 
in de eerste jaren van een professoraat bij eigene ervaring 
kennen. Voor MolI kwam daar nog bij, dat hij, als Hoog
leeraar in de godgeleerdheid aan het Athenaeum lliustre, 
tevens bij Koninklijke aanstelling »Concionator Athenaei" 
was, en als zoodanig de helft der predikbeurten van ieder 
gewoon predikant bij de Nederlandsche Hervormde gemeente 
te Amsterdam had te vervullen. Nu moet men in die dagen 
te Amsterdam hebben geleefd, om te weten, hoe vol de ker
ken waren, als MolI er optreden zou. Men verdrong elkander 
om eene staanplaats, en menige zuster waagde er haar kleed 
aan, indien zij ook maar op den trap van den preekstoel zich 
neerzetten mocht. MolI zelf, die de eigenaardigheid had 
van preekende niets te hooren, maar alles te zien, schetst in 
een zijner brieven den indruk, dien het op hem maakte, aldus: 
»Eene volle Amsterdamsche kerk blijft altijd nog zoo veel 
ontzagwekkends voor mij houden. De massa drukt en in
spireert te gelijk.... 't Is zoo'n woestenij van vreemde 
gezigten, waarvoor ik alleen ophoud bang te zijn, als ik be
denk, dat zij, die met mij bidden, zingen enz., toch ook op
houden vreemd voor mij te wezen". 

Zij nu, die weten, welk eene den geest verheffende, maar 
het lichaam sterk aangrijpende zaak het preeken is, - ik 
bedoel hier het ware preeken, met hart en ziel, met ernst 
en klem, na heilige voorbereiding en onder goddelijke bezie
ling, - zij, die dit weten, zullen begrijpen, wat er in de 
eerste jaren geëischt werd van dien jongen man, die wekelijks 
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tien uren moest gereed staan voor zune colleges over kerk
geschiedenis, exegese en dogmatiek. soms ook nog voor lessen 
over de encyclopaedie. En dit alles ware minder geweest, 
want hij had moed en kracht, maar zijn hart ging gebukt 

onder de zwaarste ramp, die een liefdevol echtgenoot kan 

treffen. Zijne Elisabeth, de zon op zijn levenspad, kwijnde 
zachtkens heen. Dat waR reeds te V uursche begonnen; dat 
had zich te Aruhem voortgezet; dat nam te Amsterdam even 
langzaam als zeker toe, en eindigde, na een zwaar maar 
vroom gedragen lijden, den llden Februari 1848 in haren 

dood. Vijf dagen later werd de dierbare, die niet meer dan twee 
en dertig jaren had mogen bereiken, te Muiderberg begraven. 

En nu slaan wii veilig een paar jaren in Moll's levens

geschiedenis ov~r. Rouwdragende, maar niet als degenen, 

die zonder hope zijn, heeft hij zijne levenstaak moedig voort
gezet. Eene reis door Engeland en Schotland, in den zomer 
van 1848 met hartelijke vrienden ondernomen, heeft hem 
verfrischt en versterkt en menige liefelijke en leerzame her
innering bij hem achtergelaten 1). Wat meer zegt, op 12 

Juli 1850 is door zijn huwelijk met Mejuffrouw Anna Elisa

beth Henriette Theodora Voet het huiselijk geluk volkomen 
weergekeerd in zijne woning 2). Voorts is er nog wat anders 

t) Tot de liefelijke herinneringen behoorde ook deze, dat Moll op 
Zondag, 30 Juli, in de Free Church te Lerwick, de voornaamste stad 
der Shetlands, eene geïmproviseerde avondgodsdienstoefening in het 
Nederlandsch hield voor de bemanning van het aldaar liggend hospi
taalschip der Hollandsche haringvloot, alsmede voor die van een zeven
tal Hanoversche walvischvaarders, voorts voor zBn eigen reisgezelschap 
en eenige stedelingen, te zamen "eene groote schare". De tekst was 
Psalm 73: 28&. De stuurman van het hospitaalschip zong voor, "en 
de vreemdelingen verbaasden zich zigtbaar over 't geluid onzer goede 
Vlaardingers". Geen wonder, vooral bij het zingen van liederen als 
Ps. 68 vs. 10 en 72 vs. 11. 

2) Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: Jan Willem, 
Comelia Elisabeth Anna Charlotte, Henri Elisa (jong gestorven), Gos
win en Elisabeth Catharina Gerarda. 
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geschied. Hij heeft het plan opgevat, »iets te leveren, dat 
zijnen leerlingen liefde voor de kerkgeschiedenis van ons va
derland zou kunnen inboezemen". Zijn oog is gevallen op 
de tragische stof van Angelus Merula, den pastoor van Heen
vliet, den martelaar des geloofs in de treurige dagen der 
Hervorming. Hij heeft hoogst zeldzame boeken verzameld, 

uittreksels en afschriften van oorspronkelijke stukken bijeen
gebracht, allerlei inlichtingen gevraagd, de plaatsen, waar de 
hoofdfeiten geschied zijn, persoonlijk bezocht. Merula's beelte
nis, eene copie naar de oorspronkelijke schilderij in het Wees
huis te Brielle, dat door den martelaar is gesticht, hangt 
sinds eenigen tijd bij hem in de kamer. Zoo leeft hij met 
den man, wiens leven hij aan anderen zal doen kennen. 
Daarna zet hij zich aan het schrijven, en teekent 3 Juni 1851 
de voorrede van zijn » Angelus Merula, de hervormer en mar
telaar des geloofs". - » Mijne leerlingen en het gansche pu
bliek", zoo teekende hij drie of vier jaar later aan, »ontvin
gen het werk op de verpligtendste wijze". Ik voeg er bij, 
dat er in 1855 een tweede druk zonder aanteekeningen en 
bijlagen verscheen, wijl van verschillende zijden de wensch 
naar eene meer goedkoope uitgave werd vernomen. 

Misschien klinkt het vreemd, Moll omstreeks 1850 te hoo
ren getuigen, dat zijnen leerlingen liefde voor de kerkge
schiedenis van ons vaderland moest worden ingeboezemd. 
Waren zij alleen dan ongevoelig gebleven voor een vak van 
wetenschap, dat, om van vroegere tijden niet te gewagen, 
in de eerste helft der negentiende eeuw heel wat beoefenaars 
had gevonden? Hadden, wat < de geschiedenis van afzonder
lijke kerkgenootschappen betreft, Ypeij en Dermout, Cra,;. 
mer en Blaupot ten Cate, Schultz Jacobi en Domela Nieu
wenhuis te vergeefs gearbeid? Was de poging van Glasiue, 
om eene volledige » Geschiedenis der Christelijke kerk en 
godsdienst in de Nederlanden " te schrijven, zoo ten eenen
male mislukt? Waren monographieën als de »V erhandeling 
over de Broederschap van G. Groote" door Delprat, het» Ker
kelijk Dordrecht" van Schotel, »Neêrlands bededagen en bid-
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dagsbrieven " van Kist, zonder invloed gebleven? Hadden prijs
vragen als die van de Godgeleerde Faculteit te Utrecht over 
de oorzaken en gevolgen van het Utrechtsche schisma, die der 
Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut over 
de invoering van het Christendom hier te lande, en die van het 
Haagsch Genootschap over Erasmus als Nederlandsch kerk
hervormer en over de liturgische schriften der Nederlandsche 
Hervormde kerk, geene gewenschte beantwoording gevonden? 
Had niet de tweede der genoemde prijsvragen twee even be
voegde pennen in beweging gebracht, waarvan de eene zich 
straks aan de historie der Nederduitsche Hervormde kerk in 
Friesland zou wijden, en de andere zich aan eene Vader
landsche Kerkgeschiedenis in haar geheel en omvang ging 
wagen? \Vat meer zegt, bestonden er niet reeds twintig 
deelen of jaargangen van het» Archief" van Kist en Royaards, 
dat toch heette inzonderheid aan de kerkelijke geschiedenis 
van Nederland te zijn toegewijd, en nevens de verhandelin
gen der beide verdienstelijke redacteurs, kostelijke bijdragen 
van Borsius, Clarisse, ab Utrecht Dresselhuis, Heringa, L. J. 
F. Janssell, Swalue, Vorstman en anderen bevatte? En bovenal, 
hadden niet dezelfde Kist en Royaards, zonder tegenspraak 
de eerste mannen van het vak in ons land, niet reeds meer 
dan vijf en twintig jaren in de gelegenheid verkeerd, om 
bezielend te werken op de honderden jongelingen, die aan 
onze twee grootste Academiën hunne leerlingen waren? 

Dat dan toch de bezieling niet tot verwante kringen, met 
name dien van Amsterdam, was doorgedrongen, blijkt vol
doende uit de aangehaalde woorden van Mon j want waarlijk, 
hij was de man niet, om zoo iets te schrijyen, tenzij hij er 
goede redenen voor had. Zelfs is het zeer te betwijfelen, of 
te Leiden en Utrecht zelve de invloed wel groot was. Een 
volkomen bevoegd beoordeelaar , die nader dan ik stond bij 
de tijden, waarvan wij thans spreken, de nauwkeurige en 
scherpzinnige Dr. Sepp, schrijft dienaangaande: :ol beide mannen 
hebben jaren lang dit vak onderwezen en toch slechts zeer 
enkelen hunnèr hoorders in medebeoefenaars weten te her· 

.. 
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scheppen" 1). Hij wijt dit vooral aan de richting, die Kist en 
Royaards aan hunne eigene kerkhistorische studiën gaven en 
die hij niet beter weet te omschrijven, dan door haar de 
antiquarische te noemen. Met alle waardeering van de zorg 
en moeite, aan het afdrukken van oude stukken besteed, en 
met volle(lige erkenning van het nut, dat vele dier stukken 
meer nog voor een toekomstig dan voor het thans studeerend 
geslacht kunnen hebben, vraagt hij, of eene richting, die zich 
voornamelijk bij het verzamelen van bouwstoffen bepaalt, wel 
geschikt is, om lust en liefde voor de beoefening eener weten
schap op te wekken. Naar ik meen, volkomen te recht. 
Het »Archief" is inderdaad te veel een arc h i e f gebleven, 
om anderen met geestdrift voor het vak te vervullen, en de 
wljze, waarop de beide redacteurs ook in hunne overige wer
ken de vaderlandsche kerkgeschiedenis behandelden, was bij 
den een te specieel en dor, bij den ander te omslachtig en 
would-be-pragmatisch, om jonge harten te kunnen bekoren. 
Dit neemt niets weg van de onschatbare diensten, die het 
»Archief' alreede heeft bewezen en steeds zal hlijven hetoo
nen, en heeft volstrekt niet ten doel, den rechtmatigen roem 
van Kist en Royaards in het minst te verkleinen. Het is 
alleen gezegd tot verklaring van het feit, datMoll omstreeks 
1850 meende, iets te moeten leveren, dat zijnen leerlingen liefde 
voor de kerkgeschiedenis van ons vaderland inboezemen kon. 

Deze kleine uitweiding naar aanleiding van den »Angelus 

Merula" moge dienen, om den stand der zaken reeds eeni
germate te doen kennen. Wat verder noodig is te weten, 
zal het tweede groote werk van Moll, de »Johannes Brug
man", ons kunnen leeren, die in 1854, d. i. in het jaar van 
Royaards' dood, de pers verliet. 

De »Johannes Brugman". MoIl teekende er op de Lijst 
zijner uitgegevene schriften het volgende bij aan: »Als Merula 
werd dit werk ondernomen als proeve, om mijnen leerlingen 

1) Geschiedenis der Theoloflie in Nederland, van 1787 tot 1858, 3de 

druk, Leid. 1869, blz. 489 v. 
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te toonen, wat er aan de Vaderlandsche kerkgeschiedenis nog 
steeds te doen blijft". Wij mogen thans zeggen: niet slechts 
aan zijne leerlingen, maar aan velen met hen. Wallt inder
daad, niet alleen de stof, maar ook de gansche wijze van 
behandeling is hier nieuw. 

Wanneer men namelijk de werken van vaderlandsch-kel'k
historischen aard, die aan den »Johaunes Brugman" zijn 
voorafgegaan, - ik zonder hierbij Mo11's eigen »Angelus 
Merula" niet uit, - met den» Brugman" vergelijkt, dan ge
voelt men al spoedig, dat er een onderscheid is. Ik weet 
dit onderscheid ni~t beter aan te duiden dan met de woor
den uitwendige en inwendige geschiedenis. Ginds eene 
menigte vaak belangrijke feiten en merkwaardige bijzonder
heden, met prijzenswaardige vlijt en groote nauwkeurigheid 
uit allerlei dikwerf zeldzame boeken, handschriften en oor
spronkelijke bescheiden bijeengezameld, maar hier, nevens dat 
alles, het zieleleven van een gansch voorgeslacht. Men lette 
op den titel, die den inhoud met juistheid teruggeeft: »J ohan
nes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de 
vijftiende eeuw". Om dat godsdienstig leven is het den schrij
ver te doen geweest. Dat is hij op het spoor gekomen in 
de sobere handschriften, die onze op miniaturen azende lief
hebbers nauwelijks inzien, maar die vaak groot er schatten in 
zich sluiten, dan door hen worden gezocht. Het zijn nog 
dezelfde boekskens - spaarzame overblijfselen van voorma
ligen overvloed - die weleer in cellen en binnenkamers ter 
hand zijn genomen tot voeding van de teederste vroomheid: 
Levens van Jezus, Passieboeken, flermoenen, Tractaten, Gees'
telijke liedekens en dergelijke meer. Deze devotie-boekskens, 
door de meesten niet opgemerkt, door velen weinig gewaar
deerd, door sommigen om dogmatische redenen geminacht, wer
den als stichtelijke letterkunde onzer vaderen voor Moll eene 
bron, ja de bron bij uitnemendheid, tot kennis van hun gods
dienstig leven. Zijne ziel, omdat zij zelve vroom was, ver
stond de vroomheid ook van die tijden, ook in die bewoor
dingen, ook in die vormen, En hierdoor heeft hij er zóó 

J,uQQElÇ 1879. 7 
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over geschreven, dat men, zijn werk lezende, de devoten van 
vóór vier en vijf eeuwen liefkrügt, en iets gevoelt van de 
gemeenschap der heiligen over de graven van al die tijden 
heen. 

De »Johannes Brugman", al bleef hij minder populair dan 
de »Angelus Merula", werd vooral bij de geleerden zeer gun
stig opgenomen. Niet slechts de geschiedkundigen, maar ook 
de taalgeleerden waardeerden hem zeer. Ook Kist sprak er 
lof van 1), en, wat meer beteekent, een rond jaar na Royaards' 
dood - het geschiedde juist op den morgen, toen MolI bezig 
was met het opmaken van de lijst zijner uitgegeven geschrif
ten en daarbij het ontmoedigend oordeel van den voormali
gen leermeester over zijne »Geschiedenis van het kerkelijke 
leven" opteekende - kwam hij den ouden leerling onver
wachts bezoeken met het voorstel, om Royaards' plaatsvervan
ger te worden bij de verdere uitgave van het »Archief" 2). 
Slechts aarzelend en niet dan op grooten aandrang werd he 
voorstel aangenomen, en zoo ontstond de vierde serie van het 
werk onder den veranderderden titel van »Kerkhistorisch 
Archief, verzameld door Kist en MalI". De nieuwe redac
teur, voor een wijle terugkeerend tot den tijd der Hervor
ming, opende het eerste deel met eene keurige monographie 
over »Joannes Anastasius Veluanus en Der Leken Wechwyser". 

Inmiddels was er iets anders geschied, dat allerminst aan 
deze plaats mag worden vergeten. Nadat bij Koninklijk Be
sluit van 23 Februari 1855 eenige gewone leden voor de 
Letterkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Weten
schappen waren benoemd, werden weldra door dezen de overige 
onder zijner Majesteits goedkeuring gekozen. Tot de eerst 
gekozenen behoorde ook onze Moli. Den 24sten Maart had 

1) Nieuw archief, dl. 1I, blz. 440. 

2) De ingenomenheid van Kist met zijn leerling Moll nam steeds 
toe. Er kwam zelfs een tijd, waarin hij meermalen zijne hoop eh 
verwachti~g te kennen gaf, dat dez!'l 11I~ zijn aftreden zijn opvolger 
worden zou. 
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zijne benoeming plaats, en den 14den Mei was hij als lid 
tegenwoordig bij de eerste vergadering, die de genoemde Afdee
ling hield. Bijna het vierde eener eeuw heeft hij zijne plaats 
met eere vervuld. Zeer getrouw in het bijwonen der verga
deringen, nam hij vele malen aan de discussiën deel, behoorde 
bij herhaling tot rapporteerende commissiën. wier woordvoer
der hij veelal was, deelde als lid der Commissie voor de over
blijfsels der vaderlandsche kunst, gedurende de tien jaren van 
haar bestaan ijverig in haar veelomvattenden en nuttigen 
arbeid, leverde meerdere bijdragen voor de »V erslagen en 
Mededeelingen", waarvan ik slechts die over den »Staat van 
het kerkgezang in Nederland tijdens de opkomst en den bloei 
der Oud-Nederlandsche muziekschool", en vooral die over 
»Gozewijn Comhaer, een Nederlander aan het hoofd der Kerk 
van IJsland" behoef te noemen, om hare belangrijkheid in 
herinnering te brengen, en leverde, na den dood van het 
medelid Delprat, het »Levensberigt" van dezen zeer door hem 
gewaardeerden man. Daarenboven, gelijk een werk van hem 
het eerste in de rij onzer» Verhandelingen" is geweest, zoo 
was ook nog de laatste arbeid, dien hij volbracht heeft, voor 
deze werken in quarto bestemd. Aan de oudste leden in ons 
midden zal het nog wel heugen, welk een indruk het in de 
zitting van 8 December 1856 maakte, toen MolI uit een 
handschrift je van slechts één palm hoog, iets minder breed, 
en bestaande uit negen blaadjes perkament, van wier acht
tien zijden slechts twaalf waren beschreven, de gansche Boe
kerij van het St. Barbara-klooster te Delft reconstrueerde, en 
daardoor niet alleen een aanschouwelijk beeld van dergelijke 
liberieën schonk, maar tevens een overzicht gaf van de ge
schriften, die in de veertiende en vijftiende eeuw wijd en zijd 
door den lande verspreid waren en aan duizenden een dage
lijksch zielevoedsel verschaften. Helaas, ik mag er niet bij
voegen: wij allen herinneren ons nog, hoe hij ons niet lang 
vóór zijnen dood in kennis stelde met zijne verhandeling over 
»Geert Groote's Dietsche vertalingen". Den 12den Mei 1879 

ZOQ. hij het hebben gedaan. Reeds stond het op den beschrij-
7* 
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vingsbrief. Doch ongesteldheid verhinderde hem, de verga
dering bij te wonen, en h1i zag zich genoodzaakt, onzen Secre
taris te verzoeken, een gedeelte voor te lezen en daarna dezen 
arbeid uit zijnen naam voor de werken der Akademie aan 
te bieden. Aldus geschiedde. Het uitvoerig stuk werd naar 
gewoonte in handen eener Commissie gesteld, en deze bracht 
met hooge ingenomenheid haar verslag uit in de zitting van 
9 Juni. Die zitting woonde Moll nog bij. Hij scheen krach
tiger dan sinds eenige maanden. Maar het was de laatste 
maal, dat wij hem in ons midden aanschouwden. Toen den 
8sten September daaraanvolgende de vergaderingen werden 
hervat, waren de eerste woorden van onzen Voorzitter eene 
warme hulde aan den man, die drie weken te voren was 
ontslapen. Niet ten behoeve van u, mijne Heeren, die het 
zelven hebt gehoord, maar ter wille van degenen, die dit 
Levensbericht zullen lezen, zij het mij vergund, uit dat wel
sprekend woord althans deze treffende beeldspraak te herha
len: »Hij bracht geen geld van anderen in omloop, maar 
sloeg zelf munt uit het edelst metaal, met zijn eigen stem-

I " pe erop. 
Want inderdaad, alles wat Moll geschreven heeft, draagt 

een eigen merk, waarin men zich niet bedriegen kan, en 
munt uit door eene degelijkheid, die zich zelfs dáár open
baart, waar het minder om de wetenschap zelve, dan wel 
om. bekendmaking van hare resultaten in wijderen kring, hare 
zoogenaamde populariseering, te doen is. Toen ik nog bij 
hem op de collegebanken zat, hoorde ik hem reeds zeggen: 
,. Populaire werken worden mèeBtal uit armoede geschreven; 
het moet nooit anders dan uit rijkdom geschieden. Hij alleen 
schrijft goed populair, die over hetzelfde onderwerp ook wel 
een wetenschappelijk boek schrijven kan". Hij kon zich dan 
ook van ganscher harte ergeren over werken van zoogenaamd 
populair-wetenschappelijken aard, waaraan geene bronnenstu
die ten grondslag lag. Wat hem zelven betreft, hij heeft 
ook hierin zijne conscientie rein bewaard. Zelfs in de schijn

OOsT eenvoudigste opstellen p.erkept ieder, die wet de bronnen 

"'" 
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vertrouwd is, den man van eigen onderzoek. Hetzij men In 

de »Geschiedenis der Christelijke kerk" of in de »Geschiede
nis der Christelijke kerk in Nederland", beiden te Amster
dam bij Portielje uitgegeven, de door hem geleverde taferee
len leest; hetzij men .de opstellen van zijne hand in den» Ka
lender voor de Protestanten in Nederland" inziet; hetzij men 
hem in het »Christelijk Maandschrift" over de Gemeente des 
Gekruisten onder het kruis, in het »Scheffer-Album" over 
Augustinus en Monica, in TaUl'el's » Christelijke kunst In 

Holland en Vlaanderen" over Nederlandsche miniaturen, ja 
in een » Volks-almanak" over Thomas a Kempis, of zelfs in 
de » Nieuwe Rotterdamsche Courant" over de Oud-Roomsch
Katholieken in Nederland hoort handelen, altijd getuigt zijn 
werk van degelijke, zelfstandige studie. De groote kunst in 
deze opstellen is alleen, dat voor de niet-ingewijden verborgen 
blijft, wat al nasporing er aan is voorafgegaan. 

Doch reeds te lang heb ik doen wachten. op de bespreking 
van het werk bij uitnemendheid, waarmede Moll onze letter
kunde verrijkt heeft. Hierover, als zijnde het hoogste wat hij 
heeft geleverd, wilde ik in de laatste plaats handelen. 

Ik begin met in herinnering te brengen, dat de Tweede 
Klasse van het voormalig Koninklijk Nederlandsch Instituut 
in 1838 eene prijsvraag had uitgeschreven over de Geschie
denis der invoering van het Christendom in deze landen, en 
dat de bekroning was ten deel gevallen aan den Hoogleeraar 
Royaards. Deze nu, die reeds vroeger plan had gehad, een 
}) Handboek der Nederlandsche Kerkgeschiedenis" te schrijven, 
en aan de verwezenlijking daarvan gedurende eenige jaren 
zijne uren had gewijd, besloot thans, indien. hem levenskrach
ten en tijdruimte geschonken werden, de genoemde geschie
denis op de nu begonnen breedere wijze voort te zetten. Een 
grootsch plan, dat de vaderlandsche kerkgeschiedenis in haar 
geheelen omvang bedoelde. 

Het eerst lag de Geschiedenis van het Christendom en de 
Christelijke kerk gedurende de Middeleeuwen aan de beurt. 
Hiervan verscheen in 1849 het eerste deel, in 1853 het 
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tweede. Met nog een derde, waarin alles, wat op de leer, 
den eeredienst. de kerkelijke tucht enz. enz. betrekking had, 
behandeld zou worden, zou dit tijdperk worden besloten. Doch 
de dood kwam tusschenbeide. Royaards stierf, toen het 
jaar 1854 nauwelijks een aanvang had genomen. 

Thans scheen het onvoltooide werk, waarmede men zich 
ten minste behelpen kon, de groot.'lte hinderpaal te zullen 
worden voor iedere poging, om iets volledigs - men mag 
ook wel zeggen iets beters - te leveren. Immers, wie zou 
de stof, waaraan nu eenmaal de naam van Royaards ver
bonden was, andermaal ter hand durven nemen? En, indien 
al iemand optreden mocht, die daartoe den m.oed had, zou 
hij ook een uitgever kunnen vinden, die er zich aan waagde? 
Moll zelf heeft er blijkbaar in den beginne niet aan gedacht. 
Op den meergenoemden 6den Januari 1855, toen hij de lijst 
van het tot dusver door hem uitgegevene opmaakte, schreef 
hij: »Ik wenschte, dat ik maar één groot werk voor mijn 
gansche leven had. Dat leert den schrijver en de lezers het best". 
Wij zien hem dan ook in de eerstvolgende tijden met den 
meest verschillenden arbeid bezig. Van 1855 tot '57 ver
schijnen .. behalve allerlei kleinere zaken, de tweede druk van 
zijn »Angelus Meruia", de tweede, verbeterde van zijne »Ge
schiedenis van het kerkelijke leven", de »J ohannes Anas
tasius Veluanus", de »Boekerij van het St. Barbara-klooster 
te Delft". Hij schrijft, als mederedacteur van het »Bijbelsch 
woordenboek", de »Geschiedenis der Christelijke kerk in Ne
derland" en het »Kerkhistorisch Archief", artikelen voor het 
één, tafereelen voor het ander, bijdragen voor het derde. Een 
bont allerlei, een planlooze arbeid, een versnipperde kracht. 
En dat bij een man, die de éénheid in het werken zoo lief
heeft! Mij dunkt, hij moet een mishagen hebben gehad in 
zijn eigen :rpanier van doen, en het zou mij niet verwonde
ren, dat hij hierdoor te meer is gedreven tot den éénen 
grooten arbeid, dien hij na tweejarige omzwerving mef( vro
men moed aanvaardde. Ik zeg: met vromen moed; want 
ûehier, wat hij zelf er den 19den Februari 1857 van schret>.f; 

.... 



- 39 -

-

bn 

( 103 ) 

men kan er tevens den tijd nit leeren kennen, waann dé 
ontvangenis van zijn klassiek werk heeft plaats gehad. »In 
deze maand", zoo teekende hij aan,» begon ik te arbeiden aan 
een Handboek voor de Kerkgeschiedenis van Nederland. Het 
is zonderling, dat dit n n moet geschieden, daar ik mij teu ge
volge van een hardnekkigen hoest zeer zwak gevoel en het 
Memento mori mij gedurig voor den geest staat. Maar het 
is een go ed werk, waarnaar ik de hand uitstrek. Als histo
ricus kan ik voor mijn land en kerk niets nuttigers onder
nemen. Toch zie ik er tegen op, al moge mijn Vader mij 
ook nog te leven geven. Dat Handboek zal altijd een uiterst 
gebrekkig werk wezen. Maar één moet er zich het eerst aan 
wagen! Deus mihi adjutor sit!" 

Intusschen ging het jaar 1857 nog grootendeels onder 
verschillende bezigheden voorbij. Eerst in den winter van 
'57 op '58 kon hij bijna uitsluitend aan zijne Nederlandsche 
kerkhistorie arbeiden. Den 25sten Juni van laatstgenoemd 
jaar (1858). gevoelde hij zich gereed, om na de groote va
cantie zijn college over dit vak te openen. En zoo deed hij 
ook. Gelukkig werd het college door de studenten zéér ge
waardeerd en trouw bijgewoond. Dit was de eerste en niet 
geringe aanmoediging bij deze grootsche onderneming. 

Van nu af bepaalde Moll's werkzaamheid zich bijna nit
sluitend bij dit ééne groote onderwerp. Wel schreef hij nog, 
om slechts de belangrijkste opstellen te noemen, over »Ger
lach Peters en zijne schriften", over »Bisschop Adelbolds 
Commentaar op een metrnm van Boëthius" en over »Acht 
collatiën van Johannes Brinckerinck" (drie verhandelingen in 
het» Kerkhistorisch Archief", die reeds voldoende zonden zijn, 
om iemand een wetenschappelijken naam te doen verwerven), 
maar zijne »Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Her
vorming" was en bleef zijne levenstaak. Ten slotte geene 
enkele kleine munt meer, maar deze ééne groote alleen »van 
het edelst metaal, met zijn eigen stempel er op", den stem
pel van grondige bronnenstndie, allesomvattende belezenheid, 

gepaste verdeeling der stof, heldere voorstelling, nanwkeurige 
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bewerking, heiligen ernst en gemoedelijke vroomheid, als in 
één bundel te zamen verbonden. Maar wie in de geheimen 
der werkkamer, waar dit boftk werd. geschreven, een weinig 
is ingewijd, zal zich niet verwonderen over den geest, die er 
uit ademt. Laat mij er één van noemen, opdat duideJijk 
blijke, in welke stemming het is geboren. In een brief van 
11 October 1862, één van die brieven, waarin een man vol
komen intiem mag zijn, schreef Moll aldus: »Gister avond 
en van morgen heb ik de eerste bladzijde mijner Geschiedenis 
van de Nederlandsche kerk voor de pers gesteld. Ik ben er 
niet zonder vele ernstige overleggingen en gebeden toe over
gegaan. Het is de grootste onderneming van mijn leven. 
Veel kracht van boven zal ik behoeven, om het gelukkig te 
voltooijen. Maar ik stel er mij wat goeds van voor, voor 
anderen en mijzelven". 

Zoo was dan nu MoIl, ofschoon in grondige en nauwkeu
rige manier van werken veel meer met Kist te vergelijken, 
tot den arbeid van Royaards ingegaan. Van 1864 tot '69 
verschenen op echt Hol1andsch papier de vijf banden, waaruit 
dit werk bestaat j in 1871 volgden de »Registers", die een 
boek als dit eerst recht bruikbaar maken. Zal ik het uit
voerig beschrijven? Doch waartoe zou dat dienen? Daarom, 
den een tot herinnering, den ander tot aanwijzing, slechts 
dit. De schrijver verdeelt den vóór-reformatorischen tijd in 
twee perioden. De eerste omvat de opkomst en vestiging 
der Nederlandsche kerk, van de eerste helft der zevende tot 
den aanvang der elfde eeuw. Haar handelt hij in één deel 
af. De tweede kenschetst hij als die van de ontwikkeling 
der Nederlandsche kerk in haar Roomsch-Katholiek karak
ter, van het begin der elfde tot in de eerste helft der zes
tiende eeuw. Aan haar wijdt hij zijn tweede deel, dat ech
tèr wegens de uitgebreidheid der stof in vier stukken is ge
splitst. Vandaar de reeds genoemde vijf banden. Als hoofd
onderwerpen behandelt hij in dit tweede deel achtereenvol
gens het bisdom en de bisschoppen van Utrecht, de geeste
lijkheid en de kerkelijke organisatie, de kloosterlingen, het 

l 
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kloosterleven en de kloosterbervorming, school, wetenschap 
en letteren, kerkleer en kettersche bewegingen, heilige plaat
sen, tijden en handelingen, kerkelijke zeden en zedelijk
godsdienstige volkstoestand. Het is in breeder afmetingen 
ongeveer dezelfde orde van zaken, als in het eerste deel. 

Reeds uit deze dorre opgave blijkt, dat nevens het uit
wendige ook nu weer het inwendige tot volkomen recht is 
gekomen. De man, die weleer het kerkelijk leven der eerste 
Christenen, en later het godsdienstig leven onzer vaderen 
heeft beschreven, ruimt ook nu zoowel aan het kerkelijke als 
aan het godsdienstige eene breede plaats in. Naast de historie 
der bisschoppen een volledig overzicht van de kerkelijke orga
nisatie; naast de beschouwing van de kloosterlingen en de 
kloosterorden, ook die van het kloosterleven en de klooster
reformatie ; naast de geschiedenis der scholen eene karakteris
tiek van het onderwijs; naast die der letteren eene breede 
ontwikkeling van de stichtelijke literatuur; naast een gedeelte 
over de kerkleer een veel uitvoeriger over den eeredienst; 
naast een hoofdstuk over de kerkelijke zeden een veel grooter 
over den zedelijk-gQdsdienstigen toestand des volks. Wie 
voortaan iets van het zieleleven onzer vaderen en van hunne 
kerkelijke maatschappij wil weten, zal niet minder dan hij, 
die de uitwendige feiten hunner kerkgeschiedenis wenscht te 
kennen, met dit werk van Moll moeten raadplegen, en wie, 
hetzij eene volledige Kerkgeschiedenis van Nederland ná de 
Hervorming, hetzij eene Geschiedenis van één onzer vader
landsche kerkgenootschappen wil schrijven, zal, op straffe van 
een eenmaal veroverd standpunt wederom Prijs te geven en 
de wetenschap eene rugwaartsche beweging te doen maken, 
niet minder de geschiedschrijver van het godsdienstig-zedelijk 
en kerkelijk leven, dan die van de uitwendige lotgevallen 
der kerk moeten zijn. 

Er is nog iets, wat dit werk van Moll eigenaardig ken
merkt. Hij zelf heeft eens aan deze plaats - het was in 
1872, toen hij zijn keurig Levensbericht van Delprat voor
droeg - de wetenschappelijke boeken~ die voortreffelijk mogen 
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genoemd worden, in twee klassen verdeeld. Tot de eerste 
bracht hij die, waarin een of ander onderwerp, om zoo te 
zeggen, is afgehandeld; tot de tweede die, waarin de volheid 
der stof geenszins is uitgeput, maar die tot allerlei nadere 
onderzoekingen aanwijzingen doen en aanleiding geven. Tot 
deze laatste soort bracht hij .destijds het welbekende werk van 
Delpratj wij brengen daartoe thans met veel grooter recht 
zijne eigene »Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Her
vorming". En wanneer het waar is, wat hij aldaar heeft 
geschreven, dat niet hij alleen recht heeft op zijn geluk te 
roemen, die aan de eischen eener wetenschap voldoet, maar 
dat ook hij, die hare behoeften aan anderen bekend maakt, 
op een niet geringen zegen mag hopen, dan zal de ze
gen op dezen arbeid niet gering kunnen zijn. Meer dan 
honderd onderwerpen zijn daarin tot meer gezette behande
ling opgegeven. Zij vullen - en zooverre mij bekend is, 
heb&n wij hier het eerste voorbeeld van dien aard in de 
gansche wetenschappelijke wereld - een eigen alphabetisch 
register. Sommige van die onderwerpen zijn sedert door hem
zelven en anderen ter hand genomen, biiv. de Abdij van Aduard, 
de Bedevaarten onzer vaderen, Bonifacius, Gozewijn Com

haer, de Congregatie van Windesheim, het Kerkelijk drama, 
CaesarÏus van Heisterbach en zijn Dialogus miraculorum, 
Gerard Zerbolt, maar tal van andere blijven nog ter bewer
king over. Zoo is dan reeds gebleken, en nog veel meer 
zal van lieverlede kunnen blijken, dat Moll's klassieke» Kerk
geschiedenis van Nederland vóór de Hervorming" niet slechts 
als voldragen vrucht te haren tijde, maar ook als vruchtbare 
moeder voor volgende jaren, eene zeldzaam groote beteekenis 
heeft voor de vaderlandsch-kerkhistorische wetenschap. 

Het werk, dat zooveel voortreffelijks in zich vereenigde, 
en waaraan men - maar dit is dan eene opmerking uit 
groote liefde> - zou kunnen toewenschen, dat het, ofschoon 
meer leerboek dan leesboek, geschreven mocht zijn in dien 
liefelijk-zonnigen stijl, waarvan Moll blijkens vroegere uitgaven 
het ~eheim bezat, werd in binnen- en buitenland, door Pro--
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testanten en Roomsehen, met hooge waardeering, ja, ondanks 
verschil van dogmatischen aard, met dankbaarheid ontvangen. 
Het deed den man, dien niemand vreemd was, in wien h1i 
iets van Christus vond, en die daarom bij Roomsehen en 
Jansenisten, bij Protestanten van allerlei naam, bij vrijzin
nigen en rechtzinnigen, ja bij ieder die nog iets vrooms had, dat 
vrome wist te erkennen 1), - het deed hem waarlijk goed, 
wederkeerig van andersdenkenden welwillende beoordeelingen en 
waardeerende brieven te ontvangen, allermeest dan, wanneer 
hem daaruit bleek, dat er nog ruime harten waren, voor wie 
eenheid des geestes meer was dan eenheid in de leer. 

Met zijne »Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Her
vorming" had Moll het hoogste geleverd, wat hij leveren kon. 
Toen hij dezen reuzenarbeid in 1871 met de uitgave der 
reeds genoemde »Registers" besloot, was hij den zestigjarigen 
leeftijd nabij. Een tweede werk, aan dit eerste gelijk, kon 
hij met gegronde hoop op gelukkige voltooiing niet meer 
ondernemen. Het zou dan ook de Kerkgeschiedenis van N eder
land ná de Hervorming hebben moeten zijn, en, gelijk ik 
vroeger reeds te kennen gaf, met al zijne liefde voor het 
Protestantisme was hij de man niet, om de meer ruwe groot
heid van het Reformatie-tijdperk zonder huivering te aan
schouwen, en geen weerzin te gevoelen bij al het kerkelijk 
krakeel, drie eeuwen lang. Toch was het hem gedurende de 
acht laatste jaren van zijn leven eene pijnlijke leegte, dat 
hij geen »groot werk" meer had. Hij was langen tijd aan 
zulke breede afmetingen gewoon geweest, en zag zich thans 
binnen de enge grenzen van kleinere onderwerpen beperkt. 
In de »Studiën en Bijdragen op 't gebied der Historische 

1) Het is een eigenaardig verschijnsel, dat Mon voor de eer der 
Oud-Roomsch-Katholieken in Nederland opkwam, toen hij haar vond 
aangerand door den Hoogleeraar J. A. de Rijk in diens brochure 
Respice jlnem. Hij deed het met groote warmte in de Nieuwe Rotter
da'fft8cne Courant van 18 Mei 1872. Het stuk, dat door den Heer 
De Rijk in De Maasóode van 23 Mei werd beantwoord, maakte veel 
indruk en bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. 

, 
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Theologie", die h.ij met zijn Amsterdamschen ambtgenoot, 
ons medelid De Hoop Scheffer, uitgaf, leverde hij, wat hij zelf 
»kleinigheden" placht te noemen. Alleen zijne voor onze 
Akademie geschreven »Gozewijn Comhaer" en »Geert Groote's 
Dietsche vertalingen", twee verhandelingen, die hem lang 
hebben bezig gehouden en waaraan breede onderzoekingen 
ten grondslag liggen, beschouwde hij, gelijk zij in vollen 
nadruk zijn, als zaken van meer gewicht. Ook schreef hij 
gedurende datzelfde tijdperk in Taurel's »Christelijke kunst" 
met groote liefde over Nederlandsche miniaturen en de Glas
schilderkunst in Nederland. In één woord, de altijd werk
zame man zat nooit stil, en, al had hij geen »groot" werk 
meer omhanden, in menigen arbeid van kleineren omvang 
legde hij de vruchten van vroeger en later onderzoek voor 
anderen neder. 

Zoo heeft hij zijne loopbaan als wetenschappelijk schrijver 
van 1844 tot '79, d. i. in vijf en dertig jaren, met nooit 
verflauwden ijver volbracht. Eerst de zoogenaamde Christe
lijke archaeologie, daarna de kerkgeschiedenis van Nederland 
dienende, heeft h.ij zichzelven en haar eene blijvende plaats 
verzekerd. Aan hare beoefening, die zich tot dusverre meer 
tot het uitwendige had bepaald, heeft hij eene nieuwe rich
ting, die naar het inwendige, gegeven. Ofschoon zich een 
paar malen in het tijdperk der Hervorming bewegende, heeft 
hij zich bijna uitsluitend tot de vóór-reformatorische periode 
bepaald. Zijp hoofdwerk is de »Kerkgeschiedenis van Neder
land vóór de Hervorming", die h.ij tusschen zijn vijftigste en 
zestigste levensjaar, in de volle ontplooiing zijner wetenschap
pelijke kracht in het licht zond. Deze klassieke arbeid, ge
lijk h.ij de samenvatting is van alles, wat de ijverigste studie 
en meest zeldzame belezenheid uit boeken en handschriften 

tot dusverre bijeenbrengen kon, is reeds geworden en belooft 
nog veel meer te zullen worden het' uitgangspunt van steeds 
nieuwe onderzoekingen in allerlei richting op het daarin om
schreven gebied. 

.. 
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En zoo ben ik als vanzelf genaderd tot het laatste ge
deelte van dit levensbericht. De vraag, hoe Moll is gewor
den en wat hij als wetenschappelijk man te beteekenen heeft 
gehad, hoop ik genoegzaam te hebben beantwoord. Mij blijft 
nog over, te spreken van hetgeen hij voor anderen, met name 
voor zijne leerlingen is geweest. "\Vant hij had den dubbe
len zegen, reeds op vier en dertigjarigen leeftijd tot het 
Hoogleeraarsambt te worden geroepen en daarin drie en der
tig jaren te mogen verkeeren. Wel is waar bekleedde hij 
slechts een leerstoel aan eene stedelijke inrichting - immers 
de Staat, ofschoon daartoe reeds vroeger in de gelegenheid, heeft 
zijne waarde eerst in 1861 erkend, door hem tot opvolger 
van Kist te Leiden te benoemen, en ook toen nog niet hoog 
genoeg geschat, om aan zekere, uit liefde voor zijn aange
vangen groot werk door hem gestelde voorwaarde te vol
doen, - maar het schijnbaar eenvoudig Athenaeum Illustre 
van Amsterdam is daardoor de eenige kweekplaats voor de 
vaderlandsche kerkgeschiedenis in Nederland geworden en 
meer dan vijf en twintig jaren gebleven. 

Ik zelf heb aan dat Athenaeum mllne gansche wetenschap
pelijke opleiding ontvangen, en zal nooit vergeten, wat ik 
verschuldigd ben aan de mannen, onder wier invloed ik daar 
heb gestaan. Ik schroom zelfs niet, hiervan openlijk te ge
tuigen, al zijn sommigen hunner nog in leven. Korten tijd 
hoorde ik nog den smaakvollen Bosscha, daarna publice en 
privatim onzen zoo degelijken Boot. Onze Veth had mij 
reeds wetenschappelijk leeren werken, eer ik de eollegekamer 
van Moll betrad. Samuel Muller scherpte mijn blik, om te 
zien, wat er voor homiletisch gebruik zat in een tekst; Des 
Amorie van der Hoeven schonk mij het levend voorbeeld 
eener indrukwekkende voordracht. Wie van minder overwe
genden invloed op mij geweest zijn, ga ik hier voorbij, of
schoon- niemand hunner zonder beteekenis voor mijne vor
ming is gebleven. Daarentegen, buiten den kring der eigen
lijk gezegde leermeesters, gedenk ik met warme vereering 

ftan den genialep. M:artinus, zoo vaak hij ztjne.lllachtige lIl1~ 
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provisatiën als een vruchtbaarmakenden stroom over ons jon
geren uitstortte. En Amsterdam had in de jaren tusschen 
'50 en '60 ook in ruimeren kring nog zooveel, dat voor 
jongelieden, die hunne studiën niet tot de eischen van een 
examen, en hunne opleiding niet tot de grenzen van hun 
eigen vak beperkten, allerheilzaamst kon wezen. Toen, gelijk 
later, bracht de Maatschappij van Toonkunst de scheppingen 
der groote meesters ten gehoore, en gaf Arti et Amicitiae 
te aanschouwen, wat eigen land op het gebied der schilder
kunst voortreffelijks voortbracht, of wat, op doortocht naar 
het buitenland, een wijle in de hoofdstad vertoeven mocht. 
De Hollandsche Maatschappij had nog stampvolle zalen, als 
onze groote letterkundigen er optraden, en - de profeten
zoon Da Costa, dien men, jong zijnde, moet hebben gehoord, 
om te weten welk een vormende kracht er in hem was, hield 
nog zijne geniaal-zonderlinge voordrachten op het Rusland. 

Ziedaar eellige van de opvoedende elementen, die bij tien 
één meer, bij den ander minder, bij sommigen rechtstreeks, 
bij anderen slechts zijdelings, maar toch bij allen eenigermate, 
werkten op de vele jongelieden, die in dat bloeitijdperk van 
Moll's professoraat - hij zelf was gewoon, het als zoodanig 
aan te duiden - deels als studenten aan het Athenaeum 
lliustre, deels als alumnen der te Amsterdam gevestigde se
minariën, op zijne collegebanken zaten. Hij was toen in 
de dagen zijner volle, mannelijke kracht, eene sympathieke 
persoonlijkheid en een geboren docent. Hoewel volgens zijne 
aanstelling verplicht, ook onderwijs in de Exegese en de 
Dogmatiek te geven - aan de eerste wijdde hij twee, aan 
de laatste vier uren in de week - was toch, gelijk ieder licht 
begrijpen kan, de Kerkgeschiedenis het vak, waarin hij eigen
lijk leefde; Op het elfuurs-college van Dinsdag, Woensdag, 
Donderdag en Vrijdag zag men hem eerst recht in zijn ele
ment, en wie hem dáár niet heeft gehoord, die heeft Moll 
niet gehoord. Terwijl ik er over spreek, rijst alles weer voor 
het oog mijner verbeelding op. Ik zit weer bij hem op de 
banken. Hij staat weer achter zijne eenvoudige katheder. 
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Rustig slaat hij het college-heft open, en dicteert, met licht 
nasaal-geluid en eigenaardige stembuiging, het korte opschrift 
eener » Observatio". Daarna begeeft hij zich tot de langzame 
lectuur van hetgeen hij aangaande het te behandelen onder
werp heeft opgeteekend. Eenige volzinnen, - en naar aan
leiding van hetgeen daarin is voorgekomen, begint hij vrijuit 
te spreken. Geldt het een schrijver, hij verhaalt eene karak
teristieke bijzonderheid, zoodat men den man niet licht weer 
vergeet. Betreft het een merkwaardig boek, hij laat het zien, 
bespreekt de wetenschappelijke waarde er van, en verzuimt 
niet, den gemiddelden auctie-prijs te noemen. Loopt het over 
een historisch feit, hij zet het kort en helder uiteen; de per
sonen beginnen voor hem te leven; wijl hij ze zelf ziet, doet 
hij ze ook anderen aanschouwen. Komt hij een onder
werp tegen, dat Of nog nooit Of slechts gebrekkig is behan
deld, dan blijft hij niet in gebreke, te zeggen: » Een ge
schikt onderwerp voor eene dissertatie, mijne Heere~; hier
over wachten wtj nog alttjd eene monographie; wie de stof 
behandelt, zal er genoegen van hebben". Naar gelang van 
de zaken, die hij bespreekt en geen oogenblik uit het oog 
verliest, grijpt hij ter verduidelijking of bij wijze van ana
logie nu eens uit de geschiedenis der kunst, dan eens uit de 
voortbrengselen der literatuur, dan weer uit hetgeen hij in 
den vreemde gezien heeft. Soms neemt hij aanleiding uit 
een pas uitgekomen boek, soms uit eene schilderij, die juist is 
ten toon gesteld, of uit een oratorium, dat ten gehoore zal 
worden gebracht, maar het blijft zich altijd om zijn onder
werp bewegen en stelt dit te beter in het licht. Komt er 
eene hoogere bezieling over hem, dan treedt hij onwillekeu
rig een paar schreden zijwaarts, en gaat Of met den elleboog 
op de katheder leunen Of geheel vrij daarnaast staan. On
bewust strijkt hij met de vingertoppen over het hooge, edele 
voorhoofd. Zijne oogen fonkelen. Zijne stem verheft zich. 
En in warme, altijd waardige taal getuigt hij van hetgeen 
zijne bewondering heeft opgewekt of zijne verontwaardiging 

gaande gemaald. Daarna. neemt hij zijne plaats achter de 

; 
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katheder weer in, en gaat op de vroeger beschreven wijze 
voort met de Observatio, die aan de beurt ligt. 

Zoo was Moll in de collegekamer, een geleerde met een 
kunstenaarsziel, een docent met :deu sacré". De wet.enschap, 
die niemand strenger kon behandelen dan hij, maakte hij 
tevens dienstbaar aan de ontwikkeling zijner hoorders op het 
gebied van kunst en goeden smaak, en aan hunne opleiding 
tot een echt godsdienstig en rein zedelijk leven. En dat was 
niet minder het geval bij de meer intieme ontmoetingen in 
huis- en studeerkamer. Wat kon hij, vooral op Zondag
avonden, bij piano-spel en zang gezellig zijn! Hoe bezield 
en bezielend kon hij ook aan den disch spreken over hetgeen 
hem op wetenschappelijk gebied bezighield! Zoo hebben zijne 
leerlingen van omstreeks 1850 met Angelus Meruia geleefd 
en geleden; zoo die van een paar jaren later den »Johannes 
Brugman" zien worden. Neen, geen hunner kan hebben 
vergeten, hoe naïef de meester verhaalde van die wandeling 
door den hemel in Brugman's sermoen, of van het ki:q.deken, 
dat »pletterde metter hant, dattet water uten becken spranc, " 
in het middeleeuwsch kerstlied. En als zij hem, al verhalende, 
in de volle eenvoudigheid van zijn hart en de' innige bemin
nelijkheid van zijn wezen hadden leeren kennen, dan werd 
de invloed der collegekamer nog grooter, wijl de man van 
zoo grondige studie ook we'~en kon als een kind. Is het 
wonder, dat zij hem aanhingen als een vriend, en hem» Va
der Moil" plachten te noemen? 

Met deze leerlingen nu, of liever met diegenen hunner, 
die belangstellling in historische studiën hadden getoond, 
richtte hij in het najaar van 1853 eene »Vereeniging tot 
beoefening van de geschiedenis der Christelijke Kerk in Neder
land" op 1). De vergaderingen werden gedurende de winter-

1) Het "Album" der Vereeniging bestaat nog. De eerste leden, ten 
getale van zeven, teekenden daarin op 13 December 1853 hunne namen. 
In het geheel komen er vier en vijftig handteekeningen in voor. Wie 
I!3U qe werk;G8amheden het ijverigst deelnam.en? kunnen gekond wordep 

/' 
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maanden, in den regel om de veertien dagen, te zijnen huize 
en onder zijne leiding gehouden. Na afloop der werkzaam
heden schaarde men zich om den diseh, en er ontwikkelde 
zich een aangenaam en leerzaam gesprek onder het gebruik 
van een eenvoudig stuk brood en een glas wijn. Wat die 
werkzaamheden betreft, - een der leden, wiens beurt het 
was, hield eene verhandeling over een of ander onderwerp 
van vaderlandsch-kerkhistorischen aard, dat hij zelf had ge
kozen of dat hem door den meester aan de hand was ge
daan 1). Niet zelden bevatte zulk eene verhandeling de stof 
voor twee of drie achtereenvolgende keeren. De medeleden 
brachten mondeling, soms ook één hunner in de volgende 
vergadering schriftelijk, kritiek uit; Moll zelf het laatst. Hoe 
zijn oordeel zou zijn, was te voren vrij gemakkelijk te bepa
len. Wat aan anderen was ontleend, al liet het zich aange
naam lezen, werd nauwelijks der moeite' waardig geacht; 
maar wat, uit de bronnen geput en volgens goede methode 
bewerkt, over eenig punt een nieuw licht deed opgaan, dat 
alleen verwierf lo.f. En zelfs in dien lof was de meester 
karig. Zóó streng voedde hij zijne leerlingen op. 

De Vereeniging, die met geestdrift werd opgericht en ge
ruimen tijd bloeide, heeft met telkens afwisselend personeel 
vijftien jaren bestaan. Hare fout was, dat het haar aan de 
noodige organisatie en centralisatie ontbrak. De leden, die 
door hun optreden in de maatschappij den kring moesten 
verlaten, zelfs diegenen onder hen, die met een »bewijs van 

uit de tien jaargangen van den straks te noemen Kalender en het 
Kerk-nütO'l'Î,cn jaarhoekje . 

I) Om eeuig denkbeeld van de zaak te geven, laat ik hier de onder
werpen volgen, die gedurende den eersten winter (1853-'54) werden 
behandeld: Arminius als predikant te Amsterdam; de invoering van 
het Christendom in ons vaderland; Johannes Pistorius; Johannes Ludo
vicus Vives; Dirk Rafelsz. Camphuyzen; de oudste kloosters te Am
sterdam; de begrippen van Kerk en Staat en beider lJetrekking in het 
eind der 16de en het begin der 17de eeuw (zie den Amsterdamsehen 
studenten Al1lU'mak voor 1855, blz. 62, noot 1). 

.T.wtlIOn 1879. 8 
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honorair lidmaatschap" waren begiftigd, bleven in geen ver
band met haar. Zelfs de namen der nieuwbenoemden wer
den hun Biet bericht, en zoo bleven allen, die geene tijdge
nooten geweest waren, vr~md aan elkander. Hierdoor is zij 
niet geworden, wat zij had kunnen zijn, een vereenigings
punt voor de leerlingen uit de school van Moll. Tevens 
meen ik hieraan, althans voor een groot deel, te moeten toe
schrijven, dat zij na eenige jaren is gaan kwijnen en einde
lijk heeft opgehouden te bestaan. Zij hing te veel af van 
het zielental, de geestesrichting, de werkkracht en allerlei 
andere toevallige omstandigheden onder een enkel academisch 
geslacht. Het heeft Mo11 wel leed gedaan, dat zij in 1868 
verviel. Toch verblijdde hij zich, haar te hebben opgericht. 
En inderdaad, al had zij nog meer nut kunnen doen, - wat 
zij gedaan heeft, is reeds genoeg. Zij heeft eene gansche 
generatie geleerd, wat historisch onderzoek eigenlijk is; zij 
heeft eene menigte jonge mannen met bronnenstudie kennis 
doen maken; zij heeft hun eene wetenschappelijke methode 
van werken gegeven; zij heeft de vaderlandsche kerkgeschie
denis voor altijd bij hen in eere gebracht. Het is zoo, ver
reweg de meesten hunner, en daaronder velen, die iets van 
zich deden verwachten, hebben hunne studiën op dit gebied 
niet voortgezet; maar volkomen waar is dienaangaande door 
één hunner geschreven: »De bemoeiingen van het pastorale 
leven; het doorbreken der nieuwe godsdienstige richting, 
waardoor onze belangstelling ook bij andere dan historische 
vraagstukken bepaald werd; de noodzakelijkheid om ons be
zig te houden met velerlei verschijnselen van algemeen be
lang (er ging vaak zooveel om in hoofd en hart!) - dat 
alles te zamen roofde ons menig uur, hetwelk anders aan 
rustig historisch onderzoek gewijd had kunnen zijn" 1). Even 

waar is het, wat een ander - hij behoort reeds tot de ont-

1) Dr. J. M. Assink Calkoen in zijn woord van hulde aan de nage
dachtenis van Mon in het weekblad De Vrijheid, 7de Jaarg., N°. 34 
(23 Aug. 1879). 

J 
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slapenen - den meester ten antwoord gaf, toen deze op 
zachtmoedige wijze zijne teleurstelling in dit opzicht uitsprak. 
»Als ik het u mag zeggen", zeide hij, » zijt gij zelf een weinig 
schuld daaraan j want gij hebt ons geleerd, de eischen der 
wetenschap zóó hoog te stellen, dat wij er op dorpen en in 
kleine steden, te midden van allerlei practischen arbeid, niet 
aan kunnen voldoen". 

Maar nogmaals, wat de Vereeniging gedaan heeft, is reeds 
genoeg. De dissertatiën van vaderlandsch-kerkhistorischen 
aard, die door Moll's discipelen aan de academiën van Lei
den en Utrecht zijn verdedigd, - in die dagen promoveerde 
geen Amsterdamsch theoloog, tenzij op een onderwerp, aan de 
kerkgeschiedenis van Nederland ontleend, - zijn bijna allen 
uit dien kring voortgekomen. Van meer dan één later ver
schenen boekwerk zijn dáár de eerste beginselen gezien, en 
vooral, zeer vele verhandelingen, dáár gehouden, zijn, in meer 
populaire vormen gebracht, opgenomen in den »Kalender 
voor de Protestanten in Nederland", dien de Vereeniging van 
1856 tot '63, en in het »Kerk-historisch jaarboekje", dat zij 
in 1864 en '65 uitgaf 1). 

In den aanvang namelijk van 1855 kwam mijn vriend 
Rogge, een der ijverigste leden van den uitgelezen kring, op 
het denkbeeld, dat er voor N ederlandsche protestanten iets 
dergelijks moest verschijnen, als de »Evangelischer Kalender", 
dien de Berlijnsche hoogleeraar Piper sinds 1850 voor zijne 
Duitsche geloofsgenooten uitgaf. N aar gewoonte sprak hij 
er met mij over, en wij vormden een plan, waaruit met eenige 
wijziging groeide, dat de Vereeniging het boekje uitgeven 
zou. De zaak werd met blijden moed ter hand genomen. 
Men koos twee redacteuren j men leverde hun bijdragen; zij 
zelven brachten hun aandeel aan, en ook de meester schreef 

') Aangaande de "School van MoIl" en hetgeen daaruit is voortge
komen, kan men eenige, ofschoon niet geheel juiste gegevens vinden 
bij Nippold, Die Römisck-katkoli8cke Kircke im KÖlligrtick der Nieder
lande, Leipz. u. Utr. 1877, S. 486 f. 

, 
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mede. Zijne opstellen waren meestal van antiquarischen aard 
of aan de stichtelijke literatuur van het voorgeslacht ontleend. 

Maar ik mag over deze· zaak niet uitvoerig zijn, te 
meer, omdat Moli zelf er niet rechtstreeks, maar slechts als 
leidsman der Vereeniging in betrokken is geweest. De Ver
eeniging is zijn werk; de »Kalender" het hare. Doch beiden 
hebben elkander gesteund. Zonder de eerste zou de laatste 
niet aldus zijn verschenen, maar de laatste gaf ook aan de 
eerste zekere algemeene bekendheid, en aan hare leden een 
prikkel te meer tot blijvende werkzaamheid. Want weldra 
gold het voor eene soort van eer, als eene bijdrage werd 
waardig gekeurd, in tIen »Kalender" te worden opgenomen, 
en - welk jongeling is ongevoelig voor »le plaisir de se 
voir imprimé"? 

Als ik er nu bijvoeg, dat de leerlingen van MoIl door 
deze biizondere studiën volstrekt niet van hunne algemeene 
theologische vorming werden afgehouden (de meester zelf zou 
dat zoor hebben afgekeurd), dat zij te Leiden of Utrecht, of 
ook voor de Ouratoren hunner Seminariën, geregeld hunne 
examens aflegden, en niet zelden bij hunne doctorale pro
motiën het» summam doctrinae .praestantiam" behaalden, dan 
zal het niet noodig zijn te zeggen, dat de geestdrift, die 
MoIl voor zijn vak wist te wekken, geen schade, maar slechts 
voordeel heeft aangebracht. Tevens kan er uit blijkÉm, hoe 
te recht hij te Amsterdam ook om zijns werks wil werd 
geëerd. Het Athenaeum lliustre mocht fier zijn op zijn 
bezit. 

Hij zelf had er zich met hart en ziel aan gehecht. Tevens 
rijpte in hem, evenals in zijn intiemen vriend en voormali
gen ambtgenoot, den edelen De Bosch Kemper, gedurig meer 
de overtuiging, dat de Illustre School, al droeg zij niet den 
naam van Universiteit, »naar haar we7.en, krachtens de spon
mne ontwikkeling, welke zij gedurende derdehalve eeuw on
derging", inderdaad reeds was, wat zij nog niet heette, maar 
in eene niet zeer verwijderde toekomst heeten zou. Wie 
hem in latere jaren ontmoette, kou hem met warmte over 
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dit lievelingsdenkbeeld hooren spreken, en wie bedenkingen 
opperde, begon ten slotte te twijfelen, of hijzelf de zaak 
wel recht inzag. Toen MolI op 28 September 1874 als af
tredend Voorzitter van de Orde der Professoren eene open
bare rede moest houden; koos hij tot onderwerp: :» De idee 
der Universiteit in hare historische ontwiklreling". In die 
rede sprak hij, gelijk De Bosch Kemper reeds vóór hem deed 
en anderen ná hem hebben gedaan, zijne overtuiging uit, dat 
de »wijd verbreide" wensch vervulling zou zien. En hoewel 
dat woord door velen met een glimlach van wantrouwen 
was gehoord, toch bleef hem de bewustheid bij, dat het niet 
gewaagd was, wijl het hem was in den mond gelegd, l> niet 
door gewaande ingeesting van den hooge", maar door de 
kennis van de' spontane ontwikkeling der mustre School, en 
door waarneming van de teeken"en des t:9ds. Het was dan 
ook een blijde avond in zijn leven, toen op 7 Àpril 1876 
eenige studenten hem in zijn stil studeervertrek kwamen be
stormen met het bericht, dat het artikel, waarbij aan Am
sterdam werd toegestaan, het Athenaeum Illustre tot Uni
versiteit in te richten, door de Tweede Kamer der Staten
Generaal was aangenomen.' Hij volgde hen op hunne uit
noodiging naar de zaal hunner vriendschappelijke bijeenkom
sten, en was er met velen zijner ambtgenooten getuige van 
de vreugde, die allen bezielde. En niet minder was er heilige 
blijdschap in zijn hart, toen hij, thans met den gewijzigden 
titel van Hoogleeraar in de geschiedenis van het Christendom, 
op 15 October 1877, den dag van de inwijding der nieuwe 
Universiteit, op verzoek van Burgemeester en Wethouders de 
feestrede hield. Wie daarbij tegenwoordig waren, hebben hem 
nog eenmaal in zijne kracht gehoord. 

Maar toen ook voor het laatst. Hij zelf had genoeg tegen 
de zware taak van dien dag opgezien, en alleen zijn geest
drift voor de zaak had hem zijne lichamelijke zwakheid doen 
vergeten. Reeds sinds vele jaren leed hij bij herhaling aan 
de spraakorganen. Het college-geven in een klein lokaal 
vermoeide hem niet te zeer, ll18JU" tegen het spreken in ruime 
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zalen en groote kerkgebouwen was hij niet meer bestand. 
Daarom was hem ook reeds op zijn ver7.oek, met ingang van 
1 October 1872, bij Koninklijk Besluit eervol ontslag ver
leend als Concionator bij het Athenaeum illustre. Sinds 
leefde hij nog alleen voor de wetenschap en voor het hoog
leeraarsambt, dat hij tot zijnen dood met zoo hartelijke 
toewijding, zoo groote eere en zoo rijken zegen heeft be
kleed. Moge Amsterdam nooit vergeten, wat het voor den 
blijvenden roem van zijn voormalig Athenaeum en den ter
stond gevestigdeu naam van zijne tegenwoordige Universiteit 
ook aan MolI is verplicht! En indien ooit een lagere koop
mansgeest zich tegen het voortbestaan van die Universiteit 
mocht verzetten, of oppervlakkigheid en partijzucht de stel
ling mochten verkondigen, dat geld, aan Hooger Onderwijs 
in de Godsdienstwetenschap besteed, eigenlijk geld is, dat ten 
bate van bepaalde kerkgenootschappen wordt uitgegeven, dan 
strekke nog de naam van Mon mede ten bewijze, dat eene 
roemvolle Universiteit eene gansche stad verheft, en dat de 
waarlijk weteuschappelijke man de wetenschap te zeer lief
heeft, om haar dienstbaar te maken aan andere dan weten
schappelijke belangen! 

Mol1's krachten namen nauw merkbaar maar voortdurend 
af. Bij herhaling aan huis en kamer gebonden, arbeidde hij 
aan zijne verhandeling over Geert Groote's Dietsche verta
lingen, en hield, gelijk hij altijd had gedaan, het vak zijner 
liefde, de Kerkgeschiedenis, zoo algemeene als vaderlandsche, 
zorgvuldig bij. Reeds herinnerde ik, dat hij den 12den Mei 
1879 door ongesteldheid werd verhinderd, ons aan deze plaats 
persoonlijk met de genoemde verhandeling in kennis te ko
men stellen. Daarentegen was hij op Zondag, 25 Mei, te
genwoordig bij de uitvoering van Beethoven's negende Sym
phonie, waarmede zijne geliefde en ook door hem bestuurde 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, het driedaagseh 

... 
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muziekfeest bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan be-
sloot. Evenzoo woonde hij - ook dit is reeds gezegd -
de zitting onzer Akademie op 9 Juni nog bij. Dienzelfden 
dag vertrok hij naar zijn vriend Berns op het landelijk Eer
beek, om er nieuwe krachten te garen. En inderdaad, het 
scheen te gelukken. Opgewekt en verfrischt keerde hij we
der. Maar weldra gevoelde hij zich weer minder wel, en 
Zaterdag, 28 Juni, schijnt hij van zijn geneesheer genoeg te 
hebben begrepen, om zijn toestand eenigszins te doorzien. 
Althans na zijnen dood bleek, dat hij dien dag in zijne 
studeerkamer alles in orde had gebracht, wat nog ordening 
behoefde; bijgevoegde papiertjes duidden de bestemming van 
het een en and'er aan. Het was de ll1atste maal, dat hll zijn 
studeervertrek had betreden. Reeds in den nacht van 29 
op 30 Juni scheen zijn leven in gevaar te zijn. Toch duurde 
de toestand met afwisselende kansen ongeveer zeven weken 
voort. De hartkwaal, die zijne gezondheid ongemerkt reeds 
lang had ondermijnd, kon thans nauwelijks voor hem zelven 
meer verborgen blijven. Het was soms vreeselijk, zijne be
nauwdheden te zien, maar ook aandoenlijk, zijne vrome be
rusting en christelijke onderwerping te aanschouwen.· Over 
zijn vermoedelijk heengaan sprak hij niet met den weerzin 
van iemand, die vreest te moeten sterven, maar met de 
dankbaarheid van eenen, die het voorrecht waardeert van 
zóólang en onder zóóvele zegeningen te hebben mogen leven. 
Vrouwen kinderen deden, wat zij vermochten, om het lijden 
zoo dragelijk mogelijk te maken j de vriendschapstrouw van 
bijna vijftig jaren bleef hem ook in deze laatste weken 
nabij. Toen hij er voor dankte, en ten antwoord kreeg, dat 
hij zelf er veel meer voor moest gedankt worden, zeide hij: 
"Laat er ons dan samen God voor danken". Het vroeger 
aangehaald woord van Milton: »They also serve, who onI,. 
stand and wait", toonde hij na zoovele jaren niet te hebben 
vergeten, want ook thans nog sprak hij van zijn wachten 
als een wachten in den dienst van God. Zoo zou ik kUD
llen'foortgaan met allerlei bijzonderheden uit de laatste we-
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ken· en dagen, bijzonderheden, waaruit zijn vrome zin en zijn 
kinderlijk geloof zouden kunnen blijken, indien wij ze niet 
reeds overvloedig kenden. In den vroegen morgen van Za
terdag, 16 Augustus 1879, ongeveer te vier uren, ontsliep 
hij onmerkbaar zacht, en aan den avond van dien dag was 
het bericht van zijnen dood door de nieuwsbladen, die hunne 
lezers bij herhaling op de hoogte zijner ziekte hadden ge
houden, in den lande verspreid. 

Liefdevolle handen - het was goed en teeder gedacht -
droegen den doode naar de plaats, waar de levende zijne 
beste uren had gesleten. Treffend was het, hem daar te 
zien te midden der boeken, die hii zoo goed had gebruikt, 
en naast de handschriften, die hij met zooveel zorg had ver
zameld. Het was, of hij er rustte bij de broeders van vóór 
vijf eeuwen, die hij zoo vromelijk had liefgehad. 

Dinsdag, 19 Augustus, volgde de begrafenis. Het kerk
hof te Muiderberg, waar zijne eerste gade hare laatste rust
plaats had gevonden, zou ook hem opnemen in zijnen schoot. 
Bloedverwauten en vrienden, afgevaardigden en ambtgenooten, 
vroegere en lateré leerlingen, vereerders en belangstellenden, 
stonden bij het graf. Daar werd menig hartelijk woord ge
sproken, ook vanwege deze Akademie, die bij monde van 
onzen Voorzitter, den Heer Op7.0omer, eene treffende hulde 
aan den overledene bracht. Allen gevoelden: hier is niet 
slechts een groot, maar ook een goed man ten grave ge
daald. 

Maar :. non omnis mortuus est". Dit woord, door ons 
medelid Naber, als Rector Magnificus der AmBterdamsche 
Universiteit, naast het »requiescat in pace" in herinnering 
gebracht, vond weerklank in de harten. »N on omnÎB mor
tuus est", hij noch zijn werk. Wat waarlijk leeft, kan niet 
sterven. 

Mijne Heeren! Gij hebt gewild, dat ik de biograaf van 
Moll in nw midden zou zijn. Ik dank er ~ voor. Het heeft 
mij goed gedaan, dit levensbericht te schrijven. Moge het 
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den man, dien het geldt, niet al te onwaardig zijn! Nog 
slechts ééne opmerking. Hij bracht gaarne, na God, tot de 
menschen terug, wat anderen meenden in hem te moeten 
prijzen. Zoo kan er bijv. nooit een leermeester zijn geweest, 
die krachtiger dan hij erkende, wat hij voor den lust bij 
zijn werk en de gedurige verjonging van zijnen geest aan 

• zijne leerlingen te danken had. Ik weet, dat ik naar zijn 
hart spreek, wanneer ik dit levensbericht niet besluit, zon
der te hebben gedacht aan den grooten, ja beslissenden in
vloed, dien de huiselijke kring op de werkzaamheid van iederen 
man, maar bovenal op die van den kamergeleerde heeft. 
Wie zich in Moli's tegenwoordigheid mocht hebben verwon-• 
derd over het vele, dat hij in zijn leven heeft gedaan, zou 
zeker van hem ten antwoord hebben gekregen: :. Vergeet 
niet, wat ik, ook in dit opzicht, verschuldigd ben aan de 
zelfverloochenende toewijding mijner vrouwen aan de liefde 
mijner kinderen". 
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UITGEGEVEN GESCHRIFTEN 

VAN 

W. MOL L. 

1. Wetenschappelijke geschriften. 

Commentatio ad quaestionem theologicam .... quae prae
mlUm reportavit, D. VIII mensis Februarii, A. MDCCCx.xXIV 

(in de Annales Academiae Lugduno-Batavae van 1833-'34, 
Lugd. Bat. 1834, in fine; ook afzonderlijk onder den titel 
van :» Commentatio de musica sacra in ecclesia Protestantium 
ad exemplum veterum Christianorum emendanda", Lugd. 
Bat. 1834). 

Geschiedenis van het kerkelijke leven der Christenen ge
durende de zes eerste eeuwen, Amst. 1844, 1846, 2 dIn. 
(De tweede, verbeterde druk verscheen te Leiden, 1855, 
1857, 2 dIn.). 

Angelus Meruia, de hervormer en martelaar des geloofs, 
Amst. 1851. (De tweede druk in kl. 8° zonder aanteeke
ningen en bijlagen verscheen te Amst. 1855). 

Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vade
ren in de vijftiende eeuw, Amst. 1854, 2 dIn. 

Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, 
1864-1871, 2 dIn. met registers, te zamen 6 stukken, waar
van de drie eerste te Arnhem, de drie laatste te Utrecht. 

-
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In Kist en MoB, Kerkhistorisch Archief, Ämst. 1857-
1866, 4: dln.: 

Deel I (1857): 
Johannes Anastasius Veluanus en "Der leken wechwyser", eene 

bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming, inzonderheid in 
Gelderland (blz. 1-134). 

Een Zuid-Nederlandsch volkslied van omstreeks het jaar 1577 
(blz. 203 v.). 

Twee aanteekeningen op de \Terhandeling over Joh. Anastasius 
Veluanus (blz. 207 v.). 

De Friezen in de eerste helft der vijftiende eeuw, volgens Aeneas 
Sylvius (blz. 270). 

'Joh. Bugellhagen. Ph. Melanthon. Bladen uit het Album van 
Steven van Remen (blz. 271-273). 

De negen kwelduivels der pastoors; uittreksel uit een boekwerkje 
der vijftiende eeuw (blz. 288-298). 

Rijmspreuk uit een HS. van het jaar 1465 (blz. 401). 
Berijmde lijdensgeschiedenis des Heeren, uit een handschrift der 

vijftiende eeuw (blz. 4311-438). 
Een bruiloftslied van de zestiende eeuw (blz. 439 v.). 
Rijmspreuk uit een HS. der vijftiende eeuw (blz. 440). 

Deel II (1859): 
Gerlach Peters en zijne schriften, eene bijdrage tot de kennisva~ 

den letter-arbeid der school van Geert Groote en Florens Ra
dewijns (blz. 145-246) . 

• Een geestelijk drinklied uit het Karolingische tijdvak (blz. 249-252). 
De lof der aalmoezen [uit een kloosterhandschrift van het midden 

der vijftiende eeuw] (blz. 276). 

Deel m (1862): 
Brief van de Roomsche Curie aan den Bisschop van Utrecht., be

rigtende de verkiezing van Alexander VI (blz. 65--67).' 
De Roomschgezinden onder den Heer van Purmerland en Ilpen

dam in 1645 en 1646 (blz. 103-107). 
Aanteekeningen van een tijdgenoot, betreffende de opkomende Kerk

hervorming en hare verbreiding, inzonderheid in het Fraterhuis 
te Doesburg (blz. 108--'1.). ' 

Bisschop Adelbolds commentaar op een metrum van Boëthius. -
Bisschop Radbouds Officie voor St. Maartens-translatie. - Bij
dragen tot de kennis van den vroegsten letterarbeid onzer vade~ 

.., 
I 
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ren, uit hru;'dschriftenvan de elfde en twaalfde eeuw (blz.161-
221 I). 

De ware navolger van Christus [kernspreuk van Frederik van Heilo] 
(blz. 280). 

Onkosten eener begrafenis en uitvaart te Leiden, in het jaar 1715 
(blz. 281 v.). 

Bijlage voor de verhandeling van den Hoog!. N. C. Kist over de 
Reenensche Kunera-legende (blz. 317-320). 

Een goede leer van Meester Gherit die Groot (blz. 320). 
Gebed voor de schrijfzaal (blz. 446). 

Deel IV (1866): 
Acht collatiën van Johannes Brinckerinck, eene bijdrage tot de 

kennis van den kanselarbeid der Broeders van het gemeene le
ven, uit handschriften der vijftiende en zestiende eeuw (blz. 
97-167). 

Rijmspreuk, uit een HS. van de lóde eeuw (blz. 168). 
Rijmspreuk, uit een gebedenboek van den aanvang der 16de eeuw 

(blz. 168). 
Hoe men God best dienen zal (blz. 186). 
De boekerij van het St. Barbara-klooster te Delft, in de tweede 

helft der vijftiende eeuw. Eene bijdrage tot de geschiedenis der 
middeneeuwsche letterkunde in Nederland (blz. 209-285 '). 

Het niet ontvankelijk gebed [uit "Onser Vrouwen boeck"] (blz. 286). 

In MoB en De Hoop Scheffer, Studiën en Bijdragen 
op 't gebied der historische theologie, Amst. 1870-1880, 
4 dln.: 

Deel I (1870): 
De boodschap en dè ridderorde van St. Hubert in het voormalig 

bisdom van Utrecht; eene bijdrage tot de geschiedenis van den 
aflaathandel en de heiligen-vereering (blz. 153-168). 

Rijmspreuk uit een HS. van de 15de eeuw (blz. 302). 
Geert Groote de ketterhamer (blz. 343-346). 
Geert Groote een edelmoedig boekvenamelaar (blz. 347). 

1) Oorspronkelijk bestemd voor de werken der KoninkliJke Akademie 
(zie beneden, blz. 128, noot 2)-

') Verbeterde uitgave van hetzelfde geschrift in de r".~en 
der Korûnilfke Aotkmie (zie beneden, blz. 128). 
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Hymnen en sequentiën, uit handschriften en oude drukwerken van 
Nederlandschen oorsprong verzameld (blz. 349-403). 

Geert Groote's verklaring aangaande den inhoud zijner prediking 
te Utrecht (blz. 404-411). 

De gulden keten [uit een HS. der 15de eeuw] (blz. 411 v.). 

Deel TI (1872): 
De verwoesting van St. Patrik's vagevuur (blz. 361-375). 
Orationes rigmatice ad S. Mariam [uit een codex van 1447J (blz. 

375 v.). 
Bijdrage tot de kennis van het middeneeuwsch bijgeloof (blz. 387-

895 I), met een Naschrift (blz. 395 v.). 
Geert Groote's sermoen voor Palmzondag over de vrijwillige ar

moede (blz. 425-469 J. 
Levensberigt van G. H. M. Delprat (blz. 479-503 '). 

Deel m (1876): 
Johannes' van Alkmaar voor het kettergericht der Kerkvergadering 

van Constanz (blz. 1-25 3). 
Kerck-gebruyck der Psalmen j een onuitgegeven geschrift van Const. 

Huygens (blz. 111-128). 
Brief van Petrus Datheen aan Amalia van Nieuwenaar (blz. 

124-132). 
Het wegen van kinderen en volwassenen in de kerken (blz. 190 v.). 
Afscheidsgroet aan de wereld [uit een HS. van omstreeks den 

aanvang der 16d8 eeuw] (blz. 345). 
Klacht over de macht der zinnelijkheid [uit Het Holken der flee,

telijclcer liedeken8J (blz. 387 v.). 
Geert Groote's raadgevingen aan eene kluizenaarster (blz. 430-437). 
De uiterste wilsbeschikking van bisschop Zweder van Kuilenburg 

(blz. 476-494) •. 

Deel IV (1880): 
Een grafelijke collatie-brief van 1450 (blz. 104 v.). 

1) Dit opstel werd den 14den Maart 1870 voorgedragen in de gewone 
vergadering der Koninklijke Akademie. Zie de TT erttlaflen en Meáedee
ZingeN, 2de reeks, dl I (Amst. 1871), blz. 124-128. 

I) Overgedrukt uit het JMrlJoek van de Koninklijke Akademie Voor 
1871, blz. 64-89 (zie beneden, blz. 133). 

') Overgedrukt uit de TT mlaflen en Medetleelingen der Koninklijke 
.JlraJem,ie, 2.1.· reeks, dl. m. blz. 57-82 (zie beneden, blz. 128). 
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Bepalingen betreffende de inkomsten en rechten des pastoors van 
Edam, gemaakt in 1383 (blz. 129 v.). 

Legende van de stichting des karthuiser-kloosters Munnikhuizen 
bij Arnhem [uit het Chronicon Cartuaien8e van Petr. DorlandusJ 
(blz. 136). 

Gozewijn Comhaer, een Nederlander aan het hoofd der kerk van 
IJsland (blz. 145-206 I). 

Bijdrage tot de geschiedenis der }Iiddel-Nederlandsche bijbelver~ 
taling (blz. 288-307 I). 

In den Kalender VOor de Protestanten in Nederland, uit
gegeven door de Vereeniging tot beoefening van de geschie
denis der Christelijke kerk in Nederland, onder leiding van 
W. Moll, Amst. 1856-1863, 8 jaargangen: 

1ste jaargang (1856): 

De St. Pieterssteen der abdij van Egmond (blz. 154-158). 
Hoogtijdskleederen [uit een HS. van de laatste helft der 15d• eeuw] 

(blz. 181-183). 
Bekeering tot den Gekruiste [uit Het Ho/ken der geestelijcker Zie

dekeniJ (blz. 198-200). 
Middeleeuwsch kerslied [uit hetzelfde boekskeJ (blz. 201 v.). 
De graflampen der oude Christenen (blz. 216-219). 

2de jaargang (1857): 
De krocht der Lebuinus-kerk te Deventer (blz. 92-97). 
Aanprijzing van het voorbeeld des Heeren [uit een HS. van het 

laatst der 15de eeuwj (blz. 127-132). 

3de jaargang (1858): 

Johannes Brinckerinck en zijn: klooster te Diepenveen (blz. 66 - 85). 
Leeringen van Johannes Brinckerinck, uit zijne onuitgegevene 

collatiën verzameld (Llz. 86-92). 
Diepenveensche oudheden (blz. 93-98). 

I) Herziene en op sommige plaatsen gewijzigde uitgave van hetzelfde 
stuk in de fT erslagen en Mededeelinflen der KoninkliJke Akademie, il,de 

reeks, dl. VI, blz. 48-110 (zie beneden, blz. 64). 

') Afgedrukt uit de fT er,lfl{/en en Mededeelingen als boven, 2de reeks, 
dl. VII, blz. 294-314 (zie beneden .. blz. 64). 

..~ 
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4de jaargang (1859): 
Ansfried, bisschop van Utrecht, een man van de ijzeren eeuw (blz. 

26-53). 
Eene kloosterrede over het ware geestelijke leven [uit een HS. 

van de laatste helft der 15d• eeuw] (blz. 54-60). 

5de jaargang (1860): 
Het beeld van den gekruisten Heiland (blz. 108-112). 
"Ene clage of enighe sprake" van Hendrik Mande, volgens twee 

handschriften der vijftiende eeuw (blz. 113-122). 
Rijmspreuk uit een HS. van de 15d• eeuw (blz. 122). 

6de jaargang (1861): 
De zeven kruiswoorden [uit een HS. van het midden der 14do 

eeuw, en uit Het Hof kelt der geestelijcker liedekens ] (blz. 76-86). 
De heiligenbeelden op het koorgestoelte der collegiaal-kerk te 

Zalt-Bommel (blz. 87-99). 
" Van der hoetscap onser vrouwen" [uit een kloosterhandschrift 

van de laatste heft der l5d• eeuw] (blz. 99). 

7de jaargang (1862): 

Morgen- en avondzangen uit het brevier der Brigittijnen (blz. 103-
108). 

Het niet ontvankelijk gebed [uit "onser Vrouwen boeek"] (blz. 194). 

8ste jaargang (1863): 
Zuster Bertke, de kluizenaarster (blz. 84-111). 
Liederen en rijmspreuken van zuster Bertke, de kluizenaarster 

(blz. 112-133). 
Rij mspreuk , uit een gedrukt gebedenboek van den aanvang der 

16de eeuw (blz. 185). 

In het Kerk-historisch jaarboekje, uitgegeven door de Ver

eeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke 
kerk in Nederland, onder leiding van W. MolI, Schoonh. 
1864, 1865, 2 jaargangen: 

l ste jaargang (1864): 
Een gedenkstuk uit het vroegste tijdperk onzer Christelijke volkll

beschaving (bIz. 95-101). 

, 
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2de jaargang (1865): 
De vlugt naar Egypte [kerstlied uit de l5d• eeuw] (blz. 258-255). 

In De Gids: 

Bijwnderheden aangaande de familie Fernig (14d• jaarg. [Amst. 
1850], dl. II, blz. 81-63 J). 

In de Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Weten
schappen, A fdeeling Letterkunde: 

De boekerij van het St. Barbara-klooster te Delft, in de tweede 
helft der vijftiende eeuw (dl. I [Amst. 1858], blz. 1-60 '). 

Geert Groote' s Dietsche vertalingen (dl. XIII; ter perse). 

In de Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde: 

Berigten aangaande den staat van het kerkgezang in Nederland 
tijdens de opkomst en den bloei der Oud-Nederlandsche mu
ziekschool (dl. XII [Amst. 1869J, blz. 105-132 3). 

Johannes van Alkmaar voor het kettergerigt der Kerkvergadering 
van Constanz (2de reeks, dl. III [Amst. 1873], blz. 57-82 4

). 

I) In uittreksel in het Fransch vertaald door den heer Baudet, werd 
dit artikel opgenomen door H. Bonhomme, Oorreapmáance inédite de 
TMopkile de Fernig, Paris, Firmin Didot, 1873, p. 182-195. 

') Verbeterd uitgegeven in het Kerlclti8toriM:k Archief, dl. IV, blz. 
209-285 (zie boven, blz. 124). - Tevens zij hier opgemerkt, dat 
de aldaar, dl. 111, blz. 161-221, geplaatste verhandeling over "Bis
schop Adelbolds commentaar op een metrum van Boëthius" oorspron
kelijk voor de werken der Akademie bestemd was, maar daarin we
gens tijdelijk geldgebrek niet kon worden opgenomen. Zie de TT er8!,a.. 

Den en Met1etleelintJen, dl. VI (Amst. 1862), blz. 830 v., en verg. 
Kerlckiatori&ck Arckief, dl. lil, blz. 162. 

') Dit opstel werd in overdruk door de Vereeniging voor Neder
landsche Muziekgeschiedenis aan hare beschermers, leden en correspon
denten geschonken. 

4) Ook afgedrukt in de Stf«Jiërt en BiJrlrtJQen, dl. 111, blz. 1-25 
(zie boven, blz. 125). 

• 
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Gozewijn Comhaer, een Nederlander aan het hoofd der kerk van 
IJsland (2de reeks, dl. VI [Amst. 1877J, blz. 48-110 I). 

Bijdrage tot de geschiedenis der Middel-Nederlandsche bijbelver
taling (2de reeks, dl. VIT [Amst. 1878J, blz. 294-314 '). 

n. Populair-wetenschappelijke opstellen, 
artikelen, enz. 

In MoIl, Veth en Domela Nieuwenhuis, Bijbelsch 

woordenboek voor het Christelijk gezin, Amst. 1852-1859, 
3 dln.: 

Verschillende, ofschoon niet zeer talrijke artikelen, als "Aalmoe
zen", "Alpha", "Amen", "Anker", "Armen", "Baard", "Baden", 
"Barbaren", "Bedelaar", "Begraven", enz. enz. 

In de Geschiedenis der Christelijke kerk, in tafereelen, Amst. 
1852-1859, 5 dln. S): 

Deel I (1852): 
Inleiding (blz. 1-5). 
Ignatius van Antiochië en Polycarpus van Smyrna (blz. 137-152). 
De gemeenten en de Kerk (blz. 229-241). 
[Verklaringen van de oudheidkundige platen] (blz. 6-8, 134-136, 

317-319). 

Deel TI (1853): 
Uitbreiding van de Kerk in het Westen (blz. 47-57). 
Kerk en Staat. Gemeente en Geestelijkheid (blz. 1.99-214). 
Der Christenen feesten en kerkgebouwen (blz. 237-250). 
[Verklaringen van de oudheidkundige platen] (blz. I-IV, 58-60, 

251 v., 317-320). 

1) Herzien en op sommige plaatsen gewijzigd uitgegeven in de atv
dièn en lJijdragen, dl. IV, blz. 145-206 (zie boven, blz. 126). 

') Ook afgedrukt in de Studiën en lJijdragen, dl. IV, blz. 288-307 
(zie boven, blz. 126). 

I) Het plan der tafereelen uit de eerste drie tijdvakken werd door 
Mon ontworpen. Hij had ook de zorg voor de antiquarische platen. 

J4A&1OSA 1879. 9 
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Deel TIl (1854): 
Verklaring der titelplaat (blz. I-VIII). 

Uitbreiding der Kerk (blz. 35-49). 
Zedelijk -gn,b. :ïenstige toestand der Christellheid (blz. 150-160). 
De openbare eeredienst (blz. 280-304). 
Zedelijk-godsdienstige toestand der Christenheid (blz. 305-322). 

Deel IV (1856:: 
De Hervorming in Groot-Brittanje (blz. 179-204). 
De Hervoming iJl Zweden, Denemarken eu Noorwegen (blz. 

205-217). 
Voortgang en zegepraal der Hervorming in de Nederlanden (blz. 

305-340). 

Deel V (1859): 
De Hervormde kerk in Zwitserland en Groot-Brittanje tot aan het 

einde der achttiende eeuw (blz. 154-180). 
De Hervormde kerk in Nederland tot aan het einde der achttiende 

eeuw (blz. 181-200). 
Pogingen tot vereenigiug van verschillende kerkgenootschappen 

(blz. 321-333). 

In de Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland, in ta
fereelen, Amst. 1864, 1869, 2 dIn. 1; : 

Deel I (1864): 
Zedelijk-godsdienstige toestand onzer pas bekeerde voorvaderen 

(blz. 139-155). 
De g-eestelijkheid en kerkelijke inrigting van het bisdom van Utrecht 

(blz. 181-0(6). 
Het zedelijk-godsdienstige volksleven (blz. 318-351). 

In het Maandschrift voor den beschaafden stand, uitgege
ven door de Ringsvergadering van Amsterdam: 

De feesten der Christelijke kerk in het licht des Evangelies en 
der geschiedenis beschouwd (jaarg. 1849, blz. 665....:..685). 

1) Onder redactie· van Ter Haar, Moll en Swalue .. - Moll heeft in 
het eerste deel slechts drie tafereelen, in het t\lreede geen enkel ge
leverd. 

• 

..J 
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Abelard en Heloïze (jaarg. 1850, blz. 321-860). 
Karel V in het klooster van Yuste (jaarg. 1851, blz. 464-485). 
De stad Ninevé en hare overblijfselen (jaarg. 1852, blz. 567-593). 
Wat leeren ons de zinnebeelden, die de oude Christenen op hunne 

graven plaatsten, aangaande de wijze, waarop zij den dood be
schouwden? (jaarg. 1854, blz. 485-506 1). 

Zes geestelijke liedekens, als proeve van middeleeuwsche poëzij 
(jaarg. 1855, blz. 425-442). 

Een woord over het wezen, de bronnen, den tegenwoordigen toe
stand en de waarde van de geschiedenis der Christelijke kerk 
(jaarg. 1857, blz. 30-44). 

De gemeente des Gekruisten onder het kruis (jaarg. 1857, blz. 
207-227). 

Leeringen van Gerlach Peters, den tweeden Thomas a Kempis 
(jaarg. 1860, blz. 35-48). 

In Van Lennep, MolI en Ter Gouw, Nederlands ge-
8chiedenis en volksleven in schetsen, Leid. z. j. 

Evangelieprediking in Nederland gedurende de zevende en achtste 
eeuw. 

Wijding der St. Thomas-kerk te Utrecht. 
De beoefening der schoone kunsten in het klooster van Harlinde 

en Renilde te Eyk in Limburg. 
De St. Marie-kerk te Utrecht. 
De Boekerij der Abdij van Egmond. 
Het St. Catharina-Gasthuis te Arnhem. 
Petrus Plancius. 
Jan Pieters Sweelinck. 
Hugo de Groot. 
De inneming van 's Hertogenbosch door Frederik Hendrik. 
Abel Tasman. 
Gijsbert J apiks. 
Joost van Vondel. 

Voorts nog verspreid: 

Wat leeren ons de zinnebeelden, die de oude Christenen op hnnne 
graven plaatsten, omtrent de wijze, waarop zij den dood he-

1) Reeds vroeger in uittreksel geplaatst in den Ckristopkilm van 
1842 (zie beneden, aan het einde dezer bladzijde). 
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schouwden? (in Ckri&topkilus, jaarboekje voor 1842, Nijm. 
1841 1). 

De heilige tijélen der Christenen (in de Volka-letterkunde, uitgege
ven door "De vriend van armen en rijken", dl. II [Amst. 1852], 
N°. XVI-I, 2 en 3; dl. III [Amst. 1853], N°, 14 en 22; ook 
als afzonderlijk geschrift onder denzelfden titel, de vijf num
mers bij elkander, Amst. 1853). 

Gustaaf Adolfs zwanenzang, volgens den herstelden tekst uit het 
Hoogduitsch vertaald (in Licnt, Liefde, Leven. Stichtelijke lec
tuur voor Cnri8terum, dl. IV, Rott. 1857, blz. 214-217). 

Augustinus en Monica (in het &keffer-album, Haarl. z. j.). 
De onfeilbaarheid \'an den Paus (in het Volkablad, uitgegeven 

door "De vriend van armen en rijken", 14de jaarg., NO. 38 [23 
Sept. 1869J; ook afgedrukt in een boekje van "De vriend" enz., 
getiteld Tijdvragert). 

Jezus in het kinderbad (in De oude tijd, onder leiding van D. van 
der Keilen, jaarg. 1869, blz. 209-212). 

Thomas a Kempis (in den Volks-almanak voor 1880, uitgegeven 
door de Maatschappij "Tot nut van 't algemeen", blz. 81-96). 

ID. Stukken betreffende kunstenaars en kunstge
schiedenis 2). 

In de mededeelingen, door de »Vereeniging voor Noord
Nederlands muziekgeschiedenis" eerst gepla.atst in De Navor-
8cher, en vervolgens in de door haar uitgegeven Bouwsteenen, 
1869-1872, 1872-1874, 2 jaarboeken: 

Organist Henrick Spruyt te Amersfoort (Navorscner, jaarg. XIX 
[Amst. 1869J, blz. 540 v.; Bou1JJsteenen, jaarb. I, blz. 64). 

Eene merkwaardige afbeelding ran een orgel (Navorsclter, jaarg. 
XX [Amst. 1870J, blz. 622; Bou1JJsleenen, jaarb. I, blz. 62). 

1) Kort uittreksel van het opstel, dat later in zijn geheel geplaatst 
werd in het zoo even genoemd MaaltdlJcltrift voor den bescltaafden ,tand. 

') Men zie vooral ook de boven (blz. 128) genoemde "Berigten aan
gaande den staat van het kerkgezang in Nederland tijdens de opkomst 
en den bloei der Oud-Nederlandsche muziekschool". 

• 
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Johan Albert Ban, een Nederlandsch thMrist en componist van 
de eerste helft der zeventiende eeuw (NavorscIter, jaarg. XXII 
[Amst. 1872J, blz. 30-38; BoulOsteenen, jaarb. II, blz. 76-85). 

Johan Albert Ban, [bijvoegsel tot het voorgaande] (NavorscIter, 

jaarg. XXII, blz. 76-78; Bouwsteenen, jaarb. II, blz. 84, noot 3). 
Orgels te Barneveld (Navorscner, jaarg. XXII, lJlz. 82; Bouwsteenen, 

jaarb. II, blz. 166). 
Salomon Verbeeck (Navorsclter, jaarg. XXII, blz. 189; Bouwsteenen, 

jaarb. 1I, blz. 178). 

In Taurel, De Christelijke kunst in Holland en Vlaanderen, 
Amst. 1872 volgg. (nog niet voltooid). 

Nederlandsche Miniaturen (5de_7.le Aflevering, 1873, [dl. I], blz. 
79-106). 

De Glasschilderkunst in Nederland (22,.e en 23ste Aflevering, 1879, 
[dl. IIJ, blz. 147-174). 

V oorts nog verspreid: 
[Brief over de muzikale bekwaamheden van den zeeschilder J. C. 

SchotelJ (in Schotel's Leven van den zeeschilder J. C. Schote.l, 
Haarl. 1840, blz. 137-139). 

Onze oude kerken (in den Volks-almanak voor 1871, uitgegeven 
door de Maatschappij "Tot nut van 't algemeen", blz. 81-95). 

IV. Levensberichten. 

N. C. Kist (in den Algemeene konst- en leiterbode van 7 Jan. 
1860, NO. I, blz. 5-7). 

Levensberigt van Abram Pieter van Groningen (in de Levensbe
ric'hten van de MaatBckappij der Nederlandsclte letterkunde voor 
1864, blz. 141-159). 

Levensberigt van G. H. M. Delprat (in het Jaarboek van de 
Koninklijke Akademie van Wetensckappen voor 1871, blz. 64-89). 

V. Redevoeringen en toespraken. 

Oratio de iis, quae nostra aetate in futuris ecclesiae antistibus 
informandis minime negligenda sint, Amstel. 1847. 

d 
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Toespraak, gehouden bij de inwijding des nieuwen gebouws van 
de Vereeniging voor Ziekenverpleging te Amsterdam, Amst. 
[1857J. 

Redevoering en judicia, uitgesproken bij de bekroning der prijs
vragen [op den "dies natalis" van het Athenaeum lliustre te 
Amsterdam, 10 Januari 1865J (iD den Amsterdamschen Stru1enten 
.dlmanalc voor 1866, blz. 61-83 1). 

De idee der Universiteit in hare historische ontwikkeling. Rede 
ter opening van den nieuwen leer-cursus bij het Athenaeum van 
Amsterdam, Amst. 1874. 

VI. Leerredenen. 

In de Leerredenen, uitgegeven tot bevordering van Evangelische 
lcennis en Christelijk leven, Arnh. 1846-1870 2). 

Een woord ter voorbereiding tot het H. Avondmaal (llte jaarg., 
1846, Nt. 11). 

Hoe de ware Christen verkeert bij de aanschouwing der afdwa
lingen van zijne mede-christenen (5de jaarg., 1850, N0. 11). 

De ware navolging van Christus (l()de jaarg., 1855, N°. 3). 
De geregtigheid, die tot het burgerschap in het Godsrijk onge

noegzaam en genoegzaam is (16de jaarg., 1861, N°. 10). 

Voorts afzonderlijk: 
De ware vrijheid, Amst. 1848. 
Leerrede na den achttienden verjaardag van zijne Koninklijke 

Hoogheid den Kroonprins van Nederland, in tegenwoordigheid 
van het Vorstelijk Huis, Arnh. 1858. 

Q 

1) Door een onwillekeurig verzuim werd de naam er niet bij afgedrukt. 
') Het denkbeeld van de uitgave dezer Leerredenen of zoogenaamde 

"Dubbeltjespreeken" was van Moll uitgegaan. Hij had er meer be
paald de plattelandsgemeenten bij op het oog, en wenschte daarom. 
dat de medewerkers toch vooral zeer eenvoudige stukken zouden geven. 
Doch de meesten hunner zonden "mooie" preeken. Het debiet was 
in de eerste tijden zeer groot, zoodat de uitgever jaarlijks eene met [ 
onbelangrijke IlOm in de Synodale Weduwenbeurs stortte. Later ver- li 
huwde het. Na vijf en twintig jaargangen werd de onderneming, die 
Teel nut gedaan had, gestaakt. 
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Leerrede ter gedachtenis viering van de Ke~khervorming, Amst. 
1860. 

VII. Letterkundige geschriften en gedichten. 

Rozemond Gray, een verhaal; en Brieven over verschil
lende onderwerpen. Naar het Engelsch van Charles Lamb 
(anoniem), Dordr. 1839. 

Het lied van den laatsten meistreel. Een gedicht naar 
het Engelsch van Sir Walter Scott (anoniem), Dordr. 1840 
(ook met veranderd titelblad, Àmersf. 1845). 

In den Nederlandsche Muzen-almanak voor 1840: 
De peluw. Naar 't E1\,O'Clsch van J. Montgomery (blz. 55-60). 

In het Jaarboekje voor Dordrecht, 1840: 
Des jonkers wiegelied. Naar het Engelsch van W. Scott (blz. 36). 
Aan Elize. Naar het Hoogduitsch van Gleim (blz. 50). 
Muzijk. NlltIr 't Hoogduitsch van Gleim (blz. 61). 
Het lied des jagers. Naar W. Scott (blz. 62 v.). 
Schoon, schooner, schoonst. Naar het Hoogduitsch van Gleim 

(blz. 63). 

In het Jaarboelcje ~oor Dordrecht, 1841: 
Erl-koning. Naar Göthe (hlz. 34 v.). 

Voorts nog verspreid: 
[De uit het Engelsch vertaalde gedichten, voorkomende in De 

Okineeack-Wereldburger, door Olivier Golàsmith, Donlr. 1840, 
dl. I, blz. 120 v., 248,dl. TI, blz. 97, 174 v., 203, 204,219J. 

Wilfried, een fra"oment uit den eersten zang van W. Scotts Ra
keby. Naar het Engelsch (in De Vredebode. Tijdschrift ter be
vordering van ware godBdi.eMt enz., Amst. 1851, blz. 139-142 I). 

1) Men zie ook nog de reeds (blz. 127) genoemde "Morgen. en avond· 
zangen uit het brevier <ler Brigittijnen", en "Gustaaf Adolfs zwanen· 
zang" (boven, blz. 132). 
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VID. Rapporten, verslagen en adviezen. 

In de Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde: 

Advies betreffende de bij (le mededeeling des Heeren Sloet overge
legde drie middeleeuwsche HSS. (dl. III [Amst. 1858J, blz. 102 v.). 

Rapport der Commissie benoemd wegens de mededeeling van den 
Heer Leemans, betrekkelijk nieuw ontdekte bijdragen tot de ge
schiedenis der vaderlandsche kunst (dl. V [Amst.1860J, blz. 
72-78; verg. blz. 66). 

Rapport -der Commissie, benoemd ter wetenschappelijke waardee
ring der handschriften van den Heer C. J. Hellingwerf over de 
Binnen-Egmonden (2de reeks, deel VII [Amst. 1878J, blz. 8-13; 
verg. blz. 3). 

Rapport over het voorstel van den Heer C. Leemans, betreffende 
de belangen van 's Rijks Museum van ondheden te Leiden 
(2de reeks, dl. VII, blz. 318-323; verg. blz. 315 1). 

Voorts afzonderlijk: 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. Verslag 

van de geschiedenis en den staat des Genootschaps in de tiende 
algemeene vergadering op Maandag 27 April 1868. Uitgebracht 
door den Voorzitter W. MolI, Amst. z. j. 

IX. Boekaankondigingen en boekbeoordeelingen. 

In De Referent, wetenschappelijk tijdschrift, 2de jaarg., 
Amst. 1844: . 

[Aankondiging van] "Bunsen, Die Basiliken des christIichen Roms" 
enz. (kol. 58 v.). 

[Aankondiging vanJ "Lange, Die kirchliche Hymnologie oder die 
Lehre vom Kirchengesang" (kol. 97 v.). 

[Aankondiging van de J "Archaeologie der Leidenageschichte un
sers Herrn Jeau Christi" enz. (koL 161). 

In De Gids: 
(Aankondiging van deJ "Evangelische Dichtstukjes, door L. van 

den Broek" (8ste jaarg. [Amst. 1844J, dl. I, blz. 429 v.). 

1) Een paar andere rapporten, door Moll uitgebracht, zijn slechts in 
uittreksel medegedeeld, dl. lil, blz. 68-70, en dl. V-4 blz. 262. 

• 
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[Beoordeeling van de] "Geschiedenis der Christelijke Kerk voor 
Katechisatiën en Huisgezinnen. Vrij naar ket Hoogd. van 
w. Leipoldt. Derde, op nieuw verb. en verm. druk" (9de jaarg. 
[Amst. 1845], dl. I, blz. 125-129). 

In Nijhoff, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en 
oudheidkunde, dl. VIII, Arnh. 1852: 

[Aankondiging van] "De Abdij van Rijnsburg, door Dr. G. D. J. 
Schotel" (Aankondigingen, blz. 110-118). 

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18 Mei 1872, 
N°. 136, Bijvoegsel: • 

De oud-Roomsch-Katholieken in Nederland. [Beoordeeling van 
"Respice finem. Eine niederländische Skizze "alt-Katholischer" 
Zustände im neunzehnten Jahrhundert" door J. A. de Rijk]. 

In De Nederlandsche Spectator: 

[Aankondiging van de] "Annales de la typographie néerlandaise 
au XVe siècle, par M:. F. A. G. Campbell" (3 Apr. 1875, 
N°. 14, blz. 105 v.). 

Eene nieuwe bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Nederland. 
[Aankondiging van de "Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom 
Roermond door Jos. Habets"] (22 Apr. 1876, N°. 17, blz. 132). 

X. Kleinigheden. 

[Brief aan den Reer Suringar over de viering van het Kerstfeest 
van 1853 door de jongens van M:ettray in de kerk, de pastorie 
en de school te Spankeren] (afgedrukt in IIBerigt N°. III van 
de Landbouwkolonie N ederlandsch M:ettray"). 

Voorrede vóór den "Kalender voor de Protestanten in N eder1and". 
late jaarg., Amst. 1856. 

Voorrede vóór idem, 2de jaarg., Amst. 1857. 
Voorrede vóór "De Evangeliedienaar, hoe hij wezen en werken 

moet. Naar het Engelsch van Richard Baxter", 'sRert. 1857. 
Voorrede vóór "De ml41tschappelijke toestand van het Heidensche 

Rome en zijne hervorming door het Christendom. Naar het 
Franseh van Dr. C. Schmidt", Amst. 1862. 


