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HEllINGA was reeds de eeuwige morgen aangelicht; en Utrechts Ge .. 
meente, die haren geliefdcn Herder den volgenden dag in het heiligdom 
des Heeren aan de tafel des Nieuwen Vel'bonds verwachtte, am haal' 
de gewiJde tee ken en van brood en wiju uit te reiken, [donk de onver~ 
waehte maar in de ooren llij is fiiet meer - God flam hem wcg! 

Langen tijd, zelfs nog tot voor weinige dagen, had ik. mU gevlcid 
met de hope, dat ik aan deze Vergadering geen ander verlies harer 
IA~den zou hcbbcn aan te kondigen. Doeh zeer onlangs hebben Oil" 

de openlijkc nieuwsbladen het afsterven bekend gemaakt van den Heel' 
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seden 1835 Lid del' Tweede Klassc. HU ovcl'leed den IBclen dczer 
maauel op den huizc 11/ildenborch bij Vordm in den ouderdom van 
drie verdiensten aIs Landhouwkundigc werden 

Klasse crkend, die hem onder hare Kor. 
verkoos. Dc Tweede Klasse, aan welke hij mcde als 

Korrespondcllt in 18 I 8 ,vas toegevoegd, doch die voor vijf aan 
gave hare verdiende ImIde bewees 

van haal' Ildmaatschap, is aan hem eene 
Yel'schuldigd van het onder haar berustend Handschrift del' 

van JAcon VAN MAEHLANT met een ander, be~ 
l((;no onder den naam van het , den Heer 
STARING in eigendom toebdlOorde, Gedichten, DOg onlangs in 

ecne nieuwc uitgave in het licht vcr~chenen hebben hem cell on vcr· 
roem vcrworVCl1. Poctische aanleg 

, vecl.:djdige bcschavlng en vcr· 
hicvcn STARING verreboven den drom van Dichter:; die aan den voet 
van den Nederlandsehen wrlemelt. Nlecstcr v:m de raal 
verbaast en bekoort hij telkens door j uist heid, zinrijkheid, kUl1st en 
kracht van uitdrukking, ook waar hij minder door zoetvloeijcndheid het 
(lor weet te streclcn. n ij was de cencI' l1ieuw~ dichtsoort 
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en in zijne humoristische verzen vooral gehed oorspronkclijk, IHi 
hceft zelfs, .- en dit is voorwaar iets vreemds in onzen tijd en bij 

ODze Natie, Mijne Heeren! - hij heeft zelfs, zoo vcr ik weet 
geene navolgcrs gebad; misschien weI, omdat men aan de mogeHjkheicl 
eencr eenigzins welgeslaagde navolging wanh oopte. Zij, die het voor·· 
regt hadden hem in zijnen huisselijken kring gade te slaan, weten geen 
wool'den te vinden, om zUn beschaafden en beminnelijken omgang tc 

roemen, zijnc trouwe zorg voor zijl1e blinde Echtgenoote, zijne teedere 
Hefde VQOl' z~jl1e wakkere zonen en bevallige dochters, zijne god· 
vruchtige gelatenhdd bij het smal'telijk verJies van vel en zijner 
1'en, in de vaag des levens weggerukt; de liefelijke geur van kunst en 
smaak ~ guile gastvr~iheid en fljne bescloJaving, die hun allerwege tegen· 
waassemde in dit Oud·hoJlandsch huisgezin; de uitgehreide we1dadig. 
heid van den Landheer, die hem ten zegen voor den ol11trek maakte! 
Het is bc1:mgrijk en verkwikkend, Mijnc [Jeeren I een groot man te 
leeren kennen, die tcvens cen goed mensch is, en omtrent wien men 
in twijfd Ihat men den laatflen meer bcminnen dan den 

bewont!erell moet! 
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bragt, Iced ecn 
schilder (II J. V"Hl 

vel'diensten tc 
man 

CCl'st heelen ter mijner kennissc werd 
en smartclijk vcrlies in den hel'ocmclen 

staat niet ann mij > zijne uitflchndt 

> doch, naar de uitspraak van 
die de oude Vlaamsche Schilderschool , was lJlj de 

doen herboren 
cen 

en de ol1schatbare gave bezat, om in de 
edelcn zin en vurigcn ijvel' voor de Kunst 

vonkeD, die hen op baan , hun door VAN EllEE aangeweZCI1, met 

rasse schreden deed v oortstreven. 

Zoo even, op denzclfden oogenhlik, waarin ik mijne wonmg 
Jict, om mij naal' deze V crgaderzaal te begevell, ontving ik, in 
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