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LEVENSSCHETS 

VAN 

~fR. B. D. B. TELLEGEN 
DOOR 

Mr. R. VAN BONEVAL FA URE. 

Indien er reden is voor de klacht, dat de tijd waarin wij 
leven aan vele dingen rijk maar aan karakters arm is, dan 
wordt ons hart met te dieper weemoed vervuld bij het ver
scheiden van hen, die, levende in en met onzen tijd, man
nen van karakter zich betoonden. Wij missen hen zoo 
noode ! Waar de dood hen ons ontrukt, daar blijft ons al
leen deze troost, dat zij dan toch, trots den ongunst van 
hunnen tijd, mannen van karakter waren en dat hunne 
persoonlijkheid op meer dan een van hen tot wie zij ge
durende hun leven in betrekking stonden, ook na hun dood 
een heiizamen invloed moet uitoefenen. Hun leven en wer
ken te herdenken blijft dan wel eene weemoedige, maar 
wordt toch tegelijk eene opbeurende taak. 

Onder die mannen van karakter, M.H., zal niemand, die 
hem kende, aan ons overleden medelid TbJLLEGEN eene eere
plaats ontzeggen. Aan zijn karakter ontleenen de verdiensten 
die hij had op zoo menig gebied zijner werkzaamheid bare 
hoogere waarde; daarom werd hij door zijne medeburgers 
bij zijn leven zoo hoog gewaardeerd; daaruit verklaart zich 
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de algemeene rouw in de stad zijner inwoning bij zyn ster
ven. Want, gelijk de vastheid en degelijkheid van zijn 
karakter achting en eerbied afdwongen, zoo trok hij u aan 
door zijn eenvoud en zijne beminnelijkheid. 

Onafhankelijkheid van oordeel - de vrucht van uitgebreide 
kennis, grondig onderzoek en ernstig nadenken - ging bij 
hem met groote bescheidenheid gepaard. 

Oprechtheid en waarheidsliefde leidden hem in den omgang 
met zijne vrienden, in zijne openbare betrekkingen, in de 
waardeerin~ van personen en instellingen, in de beoefening 
uer wetenschap. Teleurstellingen, aan de betrachting dier 
beide deugden zoo dikwijls verbonden, heeft ook hij niet 
ontgaan, maar zijn moed om haar getrouw te blijven werd 
daardoor eer versterkt dan verzwakt. 

Van der jeugd af blakende van liefde tot de vrijheid, ont
waakte als te gelijk bij hem het besef van de verantwoor
delijkheid die zij oplegt. Het streven om zich zelf te zijn 
stond bij hem vooraan. 

Wat hij reeds in hei Akademieleven had gezocht en in 
praktijk gebracht, dat moest, naar zijne overtuiging, ook 
het richtsnoer zijn voor den omgang en de werkzaamheid 
in de groote maatschappij. Uit de volheid des harten riep 
hij het, bij het verlaten der Akademie, aan zijne vrienden 
toe: ~ :Nunquam obliviscamur inter nos eam fuisse coniunc
tionem ut cuique sentire q uae vellet, dicere quae sentiret, 
liceret." Maar vooral ook dit: »Utinam omnes vivamus ac 
moriamur, quantum hoc in hominem cadit, nosm non alieni 
iuris I" En, waartoe hij anderen en zich zelven aanspoorde, 
daaraan is hij zijn leven lang getrouw geblev€'n. 

Niet minder dan de wetemwhap trok het volle mensche
lijke leven hem aan en bij de harmonische ontwikkeling 
zijner uitstekende gaven van verstand en hart was het geen 
zelfzucht die hem bestuurde, waar hij zijne kennis in dienst 
stelde van staat en maatschappij. Altijd, stond het belang 
der maatschappij, het algemeen belang, hem als het doel van 
zijn streven voor oogen. Bij den ernst en ijver waarmede 
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hij de publieke zaak behartigde was niets hem ondragelijker 
dan dat zij die geroepen waren de publieke zaak te dienen, 
door traagheid, gemis aan moed of ernst, of door gebrek 
aan oprechtheid ell waarheidszin, ontrouwe dienaars waren. 

De eerzucht die hem prikkelde om in de maatschappij de 
plaats in te llemen die hem toekwam, verleidde hem niet 
om de machthebbenden te behagen; hij verlangde die plaats 
te bekomen niet anders dan omdat hij was die hij was. In 
geene betrekking verzaakte hij den moed zijner overtuiging. 
Waar hij als burger spreken plicht achtte, daar liet hij zich 
het stilzwijgen niet opleggen. Het recht 'van het vrije woord 
handhavende sprak hij niettemin rondborstig zijne meening 
uit, en áchtte het nadeel niet, waarmede hij, in zijne mid
delen van bestaan, zich en zijn gezin bedreigd zag. 

Non ardor civium prava iubentiuru 
Nec vultus instantis tyranni 

Mente quatit solida. 

Zoo ontleende hij aan eigen handel en wandel het recht 
om zijne leerlingen op te roepen tot die :.zelfstandigheid 
welke bestand doet zijn tegen de verlokselen van het eigen
belang, tegen het sirenengezang der gemakzucht. Leve de 
vrijheid te roepen", dus sprak hij eens tot hen, , is niets; 
maar alle teleurstellingen ten spijt door daden te toonen, dat 
gij niet u zelven zoekt, maar het algemeen welzijn beoogt, 
dat is de zaak." 

Die zelfstandigheid van karakter naast ontwikkeling va.n 
den geest en die onbaatzuchtigheid verlangde hij van hen, 
opdat zij eens in staat zouden zijn het Nederlandsche volk 
voor te gaan op de baan der volksvrijheid ! Want de vrije 
maatschappij in den vrijen Staat: vrijheid van het individu 
in gedachte, in geloof, in bedrijf, in handel; vrijheid der 
familie; zelfregeering in het bestuur zoowel van het geheel 
als van de dooIen; dat was zijn ideaal. Daaraan hield hij 
vast, bezield als hij was door de overtuiging dat beschaving 
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en welvaart daarvan op den duur de natuurlijke en blijvende 
vruchten zullen zijn. En die overtuiging, zij wortelde in 
zijn vertrouwen op de menschelijke natuur, op het gezond 
verstand, op 's menschen drang naar meerdere volmaking. 
Dat ideaal moest het Nederlandsc1le volk ter verwezenlijking 
voor oogen staan. Daartoe achtte hij hei;, door zijne ge
schiedenis voorbereid in staat, indien het ernstig wilde voort
schrijden op den weg van ontwikkeling die door ue in 1848 
1D de. Grondwet opgenomen beginselen van staatsinrichting 
en staatsbestuur was geopend. Uit volle overtuiging was 
hij die beginselen toegedaan, hij beleed ze met ongekreukte 
trouw, in woord en daad, in de verschillende betrekkingen 
waartoe hij geroepen werd. 

BERNARDUS DoMINICUS HUBER'I'US TELLEGEN werd op den 
26strll Augustus 1823 te Groningen geboren. Zijne ouders 
waren Dr. ANTONIUS OTTO HERMANNUS TELLEGEN en Vrouwe 
CORNELIA JOHANNA CREMERS. Dr. TELLEG~:N had te Groningen, 
waar hij zich na volbrachte studiën gevestigd had, eene zeer 
uitgebreide geneeskundige praktijk en stond bij zijne mede
burgers in hoog aanzien. Hij was een man, »die zedig en 
eenvoudig van aard, met een bedaard en beschroomd karak
ter, met voorzichtigheid en bedachtzaamheid overleggende, 
een rein, een teeder gevoel bezat en door dat gevoel aan
gespoord en gedreven werd tot hulp en redding zijner na
tuurgenooten, waarvan hij niet alleen de ijverige en steeds 
zorgende geneesheer, maar tegelijk een trouwen deelnemend 
vriend was." (Met deze woorden werd hij nog, ettelijke jaren 
na zijn dood, door een zijner vrienden en vereerders Mr. 
H. A.. SPANDAW *) bij zijne stadgenooten in herinnering 
gebracht). 

Het werd den uitnemenden man evenwel niet gegeven 

*) RedevoeriDgllll over den invloed des gevoels op den geest. Gron. 
184.2, b~. liS, 
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een oTerwegenden persoonlijken invloed op zijn jongsten 
zoon, onzen TELLEGEN, uit te oefenen. Deze had den ouder
dom van zeven jaren nog niet bereikt toen zijn vader over
leed en de zorg voor zijne opvoeding aan de moeder alleen 
moest overlaten. Doch die taak was aan goede handen 
toevertrouwd. De moeder was voor haren zoon alles wat 
eene liefdevolle en verstandige moeder voor hare kinderen 
zijn kan. Met vertrouwen kon zij haren zoon die vrijheid 
van beweging schenken waaraan zijn geesten hart behoefte 
hadden; de liefde en de eerbied die zij hem inboezemde 
strekten he.ar tot waarborg, dat het vertrouwen hetwelk zij 
in hem stelde niet zou worden beschaamd. 

Voor de Akademische studiën genoot TELLEGEN zijne op
leiding aan de toenmalige Latijllsche School te Groningen. 
Daar, op de schoolbanken, maakte ik het eerst kennis met 
hem. Mijn jeugdiger leeftijd, - wij verschilden een paar ja
ren - stond aanvankelijk eene nauwere vriendschap in den 

weg; toch werd al spoedig in dien schooltijd een vriendschaps
band tusschen ons gevestigd, waarin ik mij tot aan zijn dood 
onafgebroken heb mogen verheugen. 

De bezieling van het schooljongensleven ging van heDl 
uit. Waar het dartele jongenshart in de school of daarbuiten 
aan het gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid, ook in 
jeugdigen overmoed, lucht wenschte te geven, daar deed hij 
mede, als hij niet vooraan was, maar tegelijk werd ook zijne 
meerderheid in ontwikkeling, kennis en werkzaamheid door 
ons allen erkend. Van de classieken had hij meer dan een 
onzer gelezen; reeds voor zijn studententijd waren GOETHE 

en SHAKESP~RE zijne geliefkoosde schrijvers 1 zelfs schrikte 
den lustigen knaap eene herhaalde lezing van werken als 
STuART'S Romeinsche geschiedenis of W AGENAAR'S Vaderland
sche historie niet af. Bij onze jongensvermaken zoowel als 
bij ernstig onderhoud gaf TELLEGES den toon aan en ook 
in vervolg van tijd bleef hij van onzen ruimeren en beperk
teren vriendenkring het middenpunt. 

De wijze woorop hij de schoQl verliet om tot de akade-
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mische lessen bevorderd te worden beantwoordde geheel aan 
de wijze waarop hij daar had geleefd. Met voorliefde had 
hij zelf TIBERIUS GRAccaus tot het onderwerp zijner oratio 

gekozen en bij de promotie verklaarde de Rector openlijk 
dat hij in het opstel van den jeugdigen redenaar zoo goed 
als niets te verbeteren had gehad. 

Niet het minst dankte TELLEGEN het aan het onderwijs 
van dien rector, den even uitnemenden docent als smaak
vollen geleerde, Dr. AGATHON SCHNEITHER, dat hij de clas
sieken had lief gekregen zoodat hij dan ook tot de studie 
der rechtswetenschap niet overging voor dat hij, en dat op 
de meest loffelijke wijze, den graad van candidaat in de 
letteren verworven had. 

En zijn Akademieleven ? Het ademde denzelfden geest als 
zijn leven op de school. Geen ander verschil dan dat van 
rijperen leeftijd en andere omgeving het natuurlijk gevolg is. 
Wat hij, eenige jaren geleden van zijn jeugdigen vriend, 
leerling en ambtgenoot V IËTOR, in eene toespraak aan de 
studenten op het eerste college na diens overlijden getuigde, 
was op hem zei ven volkomen van toepassing. »Studie was 
bij hem hoofdzaak. Niet dat hij zich opsloot op zijne stn
deerkamer, want onder de levenslustige studenten stond hij 
bovenaan. Als rector van het corps was hij de leidsman 
zijner medestudenten." »Er is een klip, zeide TELLEGEN toen 
verder, »waarop men zoo licht kan stranden. Men komt 
jong en onervaren aan de hoogeschool. Verleidelijk zijn de 
genoegens van het studentenleven. Gelukkig hij, die ook 
onder de genietingen der jeugd, er steeds aan gedachtig 
blijft, dat studie de hoofdzaak is, om zich voor de weten
schap en, zooal niet voor de wetenschap, voor de maat
schappij te bekwamen." 

Dat geluk was hem zelven ten deel gevallen; op uitne
mende wijze bekwaamde hij zich aan de hoogeschool voor 
de wetenschap en de maatschappij beide. Zijne examens 
waren schitterend. Hij legde daarbij eene vertrollwdheid met 
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de onderscheidene gedeelten der rechtswetenschap aan den 
dag, als bij weinig exami~andi wordt aangetroffen. 

Nadat hij het doctoraal examen in de rechten had afge
legd, viel hem het voorrecht te beurt nog een paar jaar 
aan eene andere akademie te kunnen doorbrengen. Op het 
advies van zijn leermeester STAR NUMAN werd Utrecht ge
kozen. Daar verrijkte hij, in het academiejaar 1846 -1847, 
zijne kennis met hetgeen hij door een trouw bezoek van 
de colleges van ACKERSDIJCK, HOLTIUS, OPZOOMEB. en V REEDE 

te hooren en te verwerken kreeg. Tegelijkertijd hield hij 
zich bezig met de samenstelling van het proefschrift, waarop 
hij den 26 Juni 1847 te Groningen den doctoralen graad 
met den hoogsten lof verwierf. Zijne disputatio juris gentium 
inauguralis de iure in mare imprimis proJJimum draagt de 
onmiskenbare blijken van een veelomvattend nauwkeurig 
en zelfstandig onderzoek; ook in de wijze van behandeling 
van het onderwerp volgde TELLEGEN zijn eigen weg. Binnen
en buitenslands werd zijn arbeid gewaardeerd. In het be
kende werk van HEFFTER : Das Europäische Völkerrecht der 
Gegenwart wordt, nog in de 4de uitgaaf van 1861 *), bij 
de vermelding van de literatuur betreffende het door TELLEGEN 
behandelde onderwerp, aan de verwijzing naar de gangbare 
werken over volkenrecht dit toegevoegd: .. Das beste bei B. D., 
H. TELLlI:GEN dispntatio" etc., terwijl HEFFTER, ook bij het be
spreken van vele bijzondere punten, TELLEGEN'S geschrift citeert. 

Reeds in zijn studententijd stelden enkele reizen in België, 
Frankrijk en Duitschland, TELLEGEN in de gelegenheid om aan 
zijne bewondering van de natuur en zijne belangstelling in 
schilderkunst- en architectuur voldoening te geven. Ook werd 
dan het bezoek van belangrijke inrichtingen van onderwijs 
en van gevangenissen niet verzuimd. Zelfs woonde hij kort na 
zijne promotie, in den zomer Van 1847 te Brossel het con
gres van den vrijen handel bij. In een opstel in de Gids 
van 1872 eene treffende episode van dat congres herinnerende 

*) ~ 131lqq. 
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schrijft hij, doelende op zich zelven en zijn reismakker: »zij 
zitten daar (te Brussel) met eene zekere pedanterie in de 
groote zaal van het Hötel de Ville op de banken van het 
Congrès du libre échange." 

Zoo trad TELLEGEN,:veelzijdig ontwikkeld en degelijk weten
schappelijk gevormd, met een open oog voor het maatschappelijk 
leven, in de maatschappij op. Hij vestigde zich te Groningen 
als advocaat en oefende eerst als zoodanig, van 1847 tot 
1856, en van 1856 tot aan zijne benoeming tot hoogleeraar, 
als procureur, de rechtspraktijk met uitnemend gevolg uit. 

Het waren niet de aan het procureursambt meer bijzonder 
eigene werkzaamheden, welke hem dit hadden doen verlangen, 
maar het gaf eene vermeerdering van inkomsten welke toen 
ter tijd voor mijnen vriend (hij was inmiddels gehuwd) niet 

onwelkom was. Wel kon het hem soms hinderen zijn tijd 
aan het formulierwerk te moeten geven j toch deed zijn 
plichtgevoel hem ook dit steeds met groote nauwkeurigheid 
verrichten. De betrekking van procureur sloot echter de 
werkzaamheden van advocaat niet uit; bovendien was een 
rechtsgeleerde als TELLEGEN niet slechts voor den vorm, maar 
ook in werkelijkheid de leider van het proces. Hij genoot 
in zijne praktijk vertrouwen bij zijne medeburgers, achting 
bij zijne ambtsbroeders, aanzien bij de rechters. Hij was 
een geducht tegenstander. Niet om de spitsvondigheid waar
mede hij het zijne tegenpartij door 't zoeken naar uitvluchten 
lastig zou maken, niet door de zucht om bepalingen omtrent 
den vorm dienstbaar te maken aan het doen zoek raken 
van de. zaak zelve: die zucht was de zijne niet: maar om 
zijne bij niemand verdachte eerlijkheid, om de grondigheid 
van zijn onderzoek, de scherpzinnigheid waarmede hij het 
punt in geschil wist te ontdekken, de beknoptheid en dui
delijkheid waarmede. hij de zaak uiteenzette en de juistheid 
zijner argumentatie. De advocaat, dien hij als procureur 
bijstond, kon !liet alleen zeker zijn van de nauwkeurige in
achtneming der vormen van rechtspleging, maar had ook 
menigmaal aan zijue vertrOQwdheid met rechtsbronnen en 

Ju .. ou 1885. 4: 
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litteratuur belangrijke elementen en argnmenten voor de 
zaak zelve te danken. 

In de praktijk bleef TEJ,LEGEN aan de wetenschap getrouw 
en de behartiging der bijzondere belangen, waartoe zijn be
roep hem riep, verdoofde in hem de begeerte niet om voor 
het algemeen belang werkzaam te zijn. 

Van zijne gestadige beoefening der rechtswetenschap gaf 
hij o. a. blijk in eene verhandeling over den regel: status 

comitatur personam, in de Nieuwe Bijdragen tot Rechtsge
leerdheid van 1856 opgenomen. Hij verdedigde de toepas
selijkheid van dien regel in ons recht, en trachtte dat meest 
algemeen aangenomen gevoelen met nieuwe argumenten te 
staven. Met merkbare voorliefde beoefende hij evenwel in 
dien tijd de Volkshuishoudkunde, blijkbaar o. a. uit eene 
verhandeling over de batiken van leening in Nederland, in 
SLOET'S tijdschrift voor staathuishoudkunde van 1848 ge
plaatst, en uit een opstel over den uitvoer van vee naar 

Engeland (Tijdschrift voor Nijverheid van 1853), dat ik 
vooral vermeld in verband met zijn streven om de weten
schap voor het leven te beoefenen. Zoo toetste hij in dit 
kleine opstel hare beginselen aan de vraagstukken die het 
maatschappelijk verkeer aan hare beoefenaars ter oplossing 
stelt.. Maar bovenal moet ik hier vermelden de in 1853 
door hem uitgegeven Beginselen der VoTksltuishoudkunde. In 
1851 was hij door het bestuur der toen te Groningen geves
tigde landhuishoudkundige school uitgenoodigd om aan de 
leerlingen dier inrichting onderwijs te geven in de volks
huishoudkunde. Met het oog op de voor dat vak beschik
bare uren en den leeftijd zijner hoorders vond hij niets, dat, 
hoe voortreffelijk ook voor het overige, hem geschikt scheen 
om als leiddraad bij zijn onderwijs te dienen. Daartoe bad 
hij de Beginsef4n geschreven. Vandaar dat het boekje niet 
meer bevat dan eene schets, eene korte samenvatting van 
beginselen geschikt om in het geheugen te worden geprent 
en vatbaar om door toelichting en samenspreking verduide-

-1Vkt en verklaard te worden. Het bleek voor zijn doel 
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uitnemend geschikt, daar het ook door anderen en aan de 
later opgerichte hoogere burgerscholen, als handleiding bij 
het onderwijs gebruikt werd. Nog in 1875 werd er een 
vierde druk van bezorgd onder toezicht van Dr. M. VAN 

LIER, toen leeraar aan de hoogere burgerschool te Groningen. 
TELLEGEN bleef tot 1857 met het onderwijs aan de Land
huishondkundige school belast. 

De gelegenheid om voor het algemeen belang werkzaam te 
zijn werd hem o. a. geopend door de betrekking van secre
taris van de Kamer van Koophandel, waartoe hij in 1852 
benoemd werd. 

Wanneer ik u daarbij herinner dat de secretaris door de 
Kamer zelve gekozen wordt, dat hem bij de beraadslagingen 
der Kamer eene raadgevende stem is toegekend en dat de 
Kamers van koophandel geroepen zijn om aan het algemeen 
bestuur en aan de provinciale en gemeentebesturen binnen 
welker gebied zij gevestigd zijn, hetzij op daartoe haar te 
kennen gegeven verlangen, hetzij uit zichzelve, inlichtingen 
te geven, adviezen uit te brengen of voorstellen te doen over 
onderwerpen den handel of het fabriekwezen betreffende, -
dan zult gij u kunnen voorstellen, dat TELLEGEN het niet 
alleen op prijs stelde door de vertegenwoordigers van den 
handel in de stad zijner inwoning te worden geroepen in hun 
raad, maar dat het hem ook in het belang zijner studiën 
zeer welkom was met de handelaren over de belangen van 
den handel te raadplegen, en dezen daardoor te beter in het 
leven te kunnen gadeslaan. Bij de voorlichting die hij uit 
zijn kennis van wetgeving, volkshuishoudkunde en financie
wezen kon verstrekken, werd hij door die betrekking te beter 
in staat gesteld om de op dat onderscheiden gebied heer
schende meeningen of wettelijke bepalingen aan de behoeften 
van het verkeer meer bepaaldelijk van het handelsverkeer ter 
toetse te brengen. 

Het beginsel van vrijheid in handel en nijverheid vond 
aldra bij de Kamer onverdeelde instemming. Van de open
baarheid der vergaderingen, welke eerlang door de Kamer 

4* 
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werd ingevoerd, was TELLEGE'N een groot voorstander. Er
kende de Kamer in hem een uitstekenden secretaris te bezit
ten, hijzelf hechtte aan die betrekking hoe langer hoe meer. 
Zoo werd zijn herkiezing, na ommekomst der drie jaren, voor 
welke de secretaris benoemd wordt, eene van beide zijden ge
wenschte zaak. Nog kort voor zijn dood werd TELLEGEN weder 
herbenoemd en aan de geopen'.ie groeve legde de voorzitter 
der Kamer het den overleden secretaris vereerend getuigenis 
af dat in het werk der Kamer en in hare stem zijn aandeel 
altijd overwegend was. TELLEGEN, voegde de spreker daarbij, 
zou dit nimmer hebben toegegeven, maar hij had thans geen 
reden meer om het te verzwijgen, omdat het de waarheid 
was. Treffende hulde aan TELLEGEN'S talent, maar niet min
der aan zijne bescheidenheid! Doch, zoo was hij. Voor zich
zelven op zelfstandigheid aanspraak makende, zou hij de 
laatste zijn om aan eens anders zelfstandigheid te kort te 
doen. Zoo wilde hij ook hier, zich houdende binnen de per
ken van zijn raadgevende stem, geen invloed buiten dien der 
overreding. Trouwens zelf had hij, bij de waardeering die hij 
van de zijde der Kamer ondervond, toen hij voor het eerst, 
na eene ernstige ziekte van eenige maanden, weder in hare 
vergadering kwam, de Kamer er op gewezen, dat die lange 
tijd zijner afwezigheid haar had kunnen doen zien dat hij 
voor haar niet onmisbaar was. 

Bij de vele en velerlei werkzaamheden waartoe zijn werk
zame geest hem drong of die hem door anderen werden op
gedragen, moest van zelf de rechtspraktijk de hoofdzaak 
blijven. Al ging hij daarin niet op, en nog minder in het 
eigenlijke procureul'8werk, toch had hij den tijd dien vooral 
dit laatste hem Toofde gaarne aan een den geest meer ver
heffenden arbeid besteed. 

Geen wonder dat het niet gunstig op de standvastigheid 
zijner liefde tot de rechtspraktijk werkte. »W ant, waarom het 
te ontveinzen? Hoe gezegend ook in mijn praktisch leven, 
hoe te huis in den broederkring der Groningsche balie, hoe 
begunstigd ook door het vertfouwen mijner medeburgers, zoo 
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waren er toch niet zelden oogenblikken in mijn leven waarin 
heimwee mij beving naar het stille studeervertrek, naar eene 
andere meer wetenschappelijke loopbaan!" Zoo sprak TELLE
GEN tot de curatoren der Groningsche Hoogeschool toen hij 
op 20 December 1860 het hoogleeraarsambt in de rechtsge
leerde faculteit aanvaardde, waartoe hij bij K. B. van 12 
November tevoren was benoemd. 

Als opvolger van OTTO nN REES, die tot den leerstoel van 
ACKERSDIJK te Utrecht geroepen was, werd TELLEGEN met 
het onderwijs in het Staats- en Volkenrecht, de Staathuis
houdkunde en de Statistiek belast. Het tweeërlei gebied, 
waarop hij zich ook praktisch in de laatstverloopen jaren had 
bewogen en de omstandigheid dat de leerstoel der Volkshuis
houdkunde in de Rechtsgeleerde faculteit is geplaatst, gaven 
hem het onderwerp voor zijne inwijdingsrede: Vollc8huiahoud
kunde en RechtswetensclLap. Hij wees daarin op het verband 
dat tusschen beide wetenschappen bestaat, daarin uitkomende 
dat de Volkshuishoudkunde den jurist in staat stelt om te 
beoordeelen in hoever het bestaande recht, voorzoover het 
de stoffelijke goederen tot onderwerp heeft en der menschen 
rechten en verplichtingen met opzicht tot die goederen, be
vordelijk of nadeelig is voor de algemeene welvaart, in hoe
verre het moet worden gewijzigd en verbeterd. Dat verband. 
wilde hij in het licht stellen. Hij deed dit niet door het in 
algemeene trekken te schetllen maar door het met dc behan
deling van enkele bijzonderheden aanschouwelijk te maken. 
Zoo leidde hij zijne hoorders rond door de regelen die het 
recht van eigendom en zijne verkrijging beheerschen op het 
gebied van het civiele recht en bracht deze aan de econo
mische beschouwing van het recht van eigendom ter toetse. 
Hij volgde daarbij het voetspoor van DANKWARDT; het vooral 
van belang achtende den invloed der volkshuishoudkunde op 
het civiele recht aan te toonen omdat deze daar nog het minst 
was erkend. Op het gebied van het publiek en volkenrecht 
Was toch die invloed reeds onbetwist, gelijk hij aan het slot 
zijner rede kortelijk in herinnering bracht. 
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Had TIru.EGEN in zijne inwijdingsrede door de waarde der 
volkshuishoudkuude voor de rechtswetenschap in het licht te 
stellen, onwillekeurig de volkshuishoudkunde meer op den 
voorgrond gesteld, hij begreep toch dat de studenten aan de 
kennis van het Staatsrecht, vooral van het Nederlandsche 
Staatsrecht, het meest behoefte hadden en hij stelde zich voor 
dat, wanneer hun dit steeds voor oogen werd gehouden en 
steeds op de praktische zijde van het Staatsrecht bij het on
derwijs werd gewezen, zoodanig college door de studenten 
beter zou worden gewaardeerd dan dat over eenig ander der 
hem toevertrouwde vakken. Zoo werd aldra het Staatsrecht 
ook voor hemzelven het uitverkoren vak. Dubbel aangenaam 
was het hem daaraan al zijne krachten te kunnen wijden, 
toen hij, bij de invoering van de wet op het H. 0, van het 
onderwijs in de Staathuishoudkunde en Statistiek werd ont
heven en hem het Staats- en volkenrecht bleef toevertrouwd, 
waarmede het onmiddellijk tot het Staatsrecht behoorende 
administratief recht werd verbonden. Die verlichting in den 
omvang van zijn taak en de benoeming van een zijner meest 
geliefde leerlingen Mr. FUSImAN V IËTOR tot hoogleeraar in 
de Staathuishoudkunde en de Statistiek gaven den doorslag 
bij de keuze tusschen Groningen en Leiden, waarvoor hij in 
dienzelfden tijd geplaatst werd, nadat het aanbod eener be
noeming aan de Universiteit van Amsterdam door hem was 
afgeslagen. 

De voortdurende vermindering van het aantal studenten 
ook in de juridische faculteit maakte hem geneigd om eene 
benoeming te Leiden, waar hij wist door zijne ambtgenooten 
met open armen te zullen worden ontvangen, in overweging 
te nemen, doch de gehechtheid aan Groningen, »waaraan, 
zooals hij mij schreef, honderd draden hem verbonden," 
de stad waar hij geboren en getogen was, waarvoor hij in 
één woord innige sympathie gevoelde en de verwachting dat 
de Academie, waar hij zijne opleiding had genoten, waar bij 
nu reeds 1 7 jaren gedoceerd had, voor welker behoud ook 
hij had gestreden, onder de nieuwe orde van zaken tot vroe-
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geren bloei zou terugkeeren, dat alles werd hem te machtig, 
toen ook zijn werkkring overeenkomstig zijn verlangen ge
regeld zou worden. Op zijn verzoek werd het K. B. van 
10 September 1877, waarbij hij tot hoogleeraar te Leiden 
benoemd was, bij K. B. van 28 September daaraanvolgende, 
niet het minst tot mijne groote teleurstelling, ingetrokken. 

Dat »heimwee naar het stille studeervertrek" waarvan 
TELLEGEN sprak tot de curatoren der Groningsche Hoogeschool, 
was bij hem niet het gevolg van de zucht om de weten
schap om haar zelve, nog minder om haar voor zich zeI ven 
te beoefenen. Verlangde hij zich aan haar te wijden, het 
zou niet zijn voor de school, maar voor het leven! 

Tot bespiegelingen, die geen waargenomen of waarneem
bare feiten ten grondslag hebben, gevoelde hij zich allerminst 
geneigd. Voor abstractiën die zoo dikwijls tot gevolgtrek
kingen leiden, waarbij eene denkbeeldige voor de werkelijke 
maatschappij wordt in de plaats gesteld, had hij geen zin; 
)feiten of maatregelen filosofisch smakelijk te maken *)" 
was evenmin zijn zaak. Daarom sloot hij echter wijsgeerig 
onderzoek niet uit. Waar hij naar den grond der bestaande 
instellingen onderzoek, deed of zich de vraag stelde, hoe zij 
behooren te zijn, daar plaatste hij zich op het utilitaire 
standpunt en zocht hij de beantwoording dier vragen in het 
algemeen nut of het algemeen belang. Voor het recht ver
stand van het bestaande N ederlandsche Staatsrecht achtte hij 
de vergelijking daarvan met het Staatsrecht van andere lan
den onmisbaar. Daarbij stelde hij het Engelsche Staatsrecht 
op den voorgrond, omda.t, naar zijne meeDing, het onze 
daaraan het naast verwant, da~rmede het meest in overeen
stemming is. Maar vóór alles wilde hij de Grondwet niet 
tuinder dan andere wetten uit hare geschiedenis verklaard 
hebben, de geschiedenis niet alleen van de wording harer 
bijzondere bepalingen maar ook die van de leerstellingen 
onder welker invloed zij geschreven werd. In verband daar· 
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~e maakte hij de politieke geschiedenis van ons land, 
meer bepaaldelijk die van het laatst der vorige en van het 
begin dezer eeuw tot hflt voorwerp zijner ijverige nasporingen. 

De afkeer van bespiegeling en abstractiën die in vele 
zijner geschriften, ook in zijne rede over volkshuishoudkunde 
en rechtswetenschap in het oog valt, openbaarde hij in geene 
duidelijker dan in eene verhandeling over !,et recht van be

ataan van den Staat *). Het kritisch gedeelte van zijn betoog 
is vooral gericht tegen de verklaring, die nadat het maat
schappelijk verdrag in zijne verschillende vormen te licht beo 
vonden was, sedert het begin dezer eeuw door Duitsche geleer
den van het bestaan van den Staat is gegeven, volgens welke 
de Staat eene uiting is niet van den wil der menschen, zooal!'! 
bij het maatschappelijk verdrag, maar eene uiting der natuur; 
de Staat is dan een or,qanÎ8me en wel een levend organi8me. 

:. Hebt gij u wel eens afgevraagd, " dus vangt hij zijn 
onderzoek naar de beteekenis van die formule aan,» hebt gij 
u wel eens afgevraagd, wat die woorden beteekenen? Is het 
onbescheiden u die vraag te doen? Er zijn van die woorden 
die men elkander napraat, zonder zich duidelijk bewust te 
zijn, wat zij beteekenen; zouden organi8me en levend orga
nisme er misschien ook toe behooren?" Hij weet ten slotte 
geene andere beteekenis te vinden dan deze: de Staat is 
geen product van den menschelijken geest, maar een natuur
wezen met leven begiftigd. Hij behoort tot hetzelfde genus 
waartoe planten, dieren en menschen behooren. Wanneer 
dit waar is dan, erkent TELLEGEN, worden vele moeielijk
heden afgesneden. Wie heefj; ooit gevraagd naar het recht 
van bestaan van eene bloem, van een dier, van een mensch 
of van eenig ander natuurwezen ? Wij hebben dan alleen, 
om den Staat te leeren kennen, zijne hoedanigheden waar 
te nemen. Men komt daarbij evenwel niet ver met aan den 
Staat toe te kennen wat aan alle levende organismen gemeen 
is; de Staat moet dan zijn een organisme van gelijke natuur 

.} Nieuw Bijdrage. f)tJ0f' &cld'6eJeerdluid. Dl. XVI, bl. 527. 
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als de mensch. Wanneer BLUNTSCHLI dan de organen 'fan 
den mensch in den Staat terugvindt, wanneer hij, bevindende 
dat het geheel geestelijk leven van den mensch in de spraak 
als zijn centrum samenvloeit en door de spraak naar buiten 
stroomt in het leven, opmerkt dat hetzelfde plaats heeft met 
den Regent in het staatsorganisme ; wanneer hij, bij den 
mensch het verstand ondergeschikt ziende aan en voorberei
dend voor ue spraak, zoodat het verstand vrii ziju advies 
geeft, de spraak decideert, daarin de verhouding tusschen 
Raad en Regent in den Staat terugvindt enz., dan wordt 
ÎELLEGEN door eene scherpe soms ironische kritiek tot het 
besluit geleid dat BLUN'l'SCHLI door het eerst aan het woord 
Staatsorganisme eene meer bepaalde beteekenis te geven, 
luce clarius de ongerijmdheid van die leer in het licht heeft 
gesteld. De leer: de Staat is een organisme is letterlijk 
opgevat Of zialedig Of zij wordt eene ongerijmdheid, wanneer 
men daaruit gevolgtrekkingen wil afleiden. De fout zit, vol
gens TELLEGEN, hierin dat men datgeen wat misschien als 
vergelijking, als beeld niet verwerpelijk is, als werlcelijlcheid 
heeft aangezien. Uit dat beeld mag men geen eigenschappen 
voor den Staat afleiden en allerminst kan men er het recht 
van bestaan van den Staat door bewijzen. Want wat den 
Staat doet gelijken op een levend organisme dat wordt ge
vonden bij honderde en duizende andere vereenigingen, waar
door de individueele mensch zijne zwakke krachten tracht 
aan te vullen. 

TELLEGEN meende de werkelijkheid beter in het oog te 
houden wanneer hij, ter rechtvaardiging van het recht van 
bestaan van den Staat, zich op het utilitaire standpunt plaat
ste: »de Staat wordt gerechtvaardigd omdat hij voor allen 
te zamen voor elk in het bijzonder heilzaam werkt." De 
Staat wordt dan wel eene zuivere menschelijke instelling 
maar het gevaar dat er in mocht liggen om in den Staat 
niets anders te zien dan eene menschelijke instelling met 
haar doel: bevordering van menschelijk heil, zal hoe langs 
hoe minder worden, naarmate die zienswijze gedoold wordt, 
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lUW'IDate alle krachten worden ingespannen om die inrich
ting voor de ingezetenen van de eene zijde zoo weinig 
drukkend mogelijk, aan de andere zijde zoo heilzaam mo
gelijk te doen zijn. Wanneer TELLBGEN dan, met het oog 
op het vermeende gevaar zijner leer, die nog eens vergelijkt 
met de leer van het goddelijk recht, besluit hij zijne ver
handeling aldus: » Waarlijk, wanneer men een leer zou 
moeten verwerpen om haar gevaarlijkheid, dan schijnt mij 
dit veeleer van toepassing te zijn op haar, die den Staat 
wil grondvesten op eene goddelijke openbaring, die met het: 
stat pro ratione humana vo)untas divina, de menschen den 
mond wil snoeren, dan aan die welke hem doet rusten op 
den grond van het algemeen nut, die hem voor de ingezete
nen tracht te rechtvaardigen door aan te toonen en in het 
licht te stellen, hoe zonder hem geen welzijn, geen ontwik
keling op aarde mogelijk is, maar die dan ook verplicht 
is, voortdurend er op uit te zijn de inrichting van den Staat 
te verbeteren en te hemen, opdat werkelijk daaruit ook met 
de minst mogelijke opoffering het meest mogelijke nut ge
trokken moge worden. Dan zal de Staat evenals in de leer 
vau het Staats verdrag rusten op een menschelijken grondt!lag j 
maar dan zal die menschelijke grondslag tevens zoo hecht 
mogelijk zijn: de innige vaste blijvende overtuiging zijner 
leden, dat de Staat voor allen te zamen en elk in het bij
zonder, heilzaam, ja noodzakelijk is." Gij ziet M.H., boe, bij 
dit streven om zich te plaatsen op den vasten grond der 
werkelijkheid, het ideaal niet ontbreekt! 

Vast overtuigd dat het algemeen belang waarvoor de 
Staat bestaat niet beter bevorderd wordt dan door de ver
wezenlijking van de vrije maatschappij in den vrijen staat, 
sloot TELLBGEN toch zijne oogen niet voor die stroomingen 
in de openbare meening welke zich naar een ander ideaal 
schenen te richten. Daaraan danken wij die opwekkende 
rede, even belangrijk van inhoud als keurig van vorm, welke 
door TELLBGEN bij de overdracht van het Rectoraat in Oc
tober 1870 werd uitgesproken. Duitsckland en Nederland 
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is haar titel. Wat zal het gevolg zijn van de schitterende 
zege door Duitschland op Frankrijk behaald? Wat zal de 
met zoo ontzagwekkend talent tot stand gebrachte eenheid 
van Duitschland uitwerken? De weg, langs welken dat over
groote succès werd bereikt, kan, meent TELLEGEN, en hij 
ontwikkelt die meening op deugdelijke gronden, in Duitsch
land niet uitloopen op den vrijen modernen staat. Welk 
gevaar kan duarin voor ons Nederlanders gelegen Zijll? Zou
den wij geen gevaar loopen om met behoud van den naam 
van Nederland in werkelijkheid Duitsch te worden? 

:tMen moet vast in zijne schoenen staan", merkt hij op, 
:t zal niet soms de vraag opkomen: Is de weg der vrijheid 
wel zoo aanbevelenswaard; of hebben de Duitschers wellicht 
de beste keuze gedaan met autoriteit boven majoriteit te stel
len? Hangt ons ook het gevaar boven het hoofd van uit 
de richting geJreven te worden, waarin wij ons sedert eeuwen 
hebben bewogen? Wel is er altijd een groot verschil ge
weest tusschen Nederland en Duitschland en nog is 't ver
schil groot, als wij vragen, door wie over zaken van publiek 
belang beraadslaagd wordt en beslist en kunnen antwoorden: 
Niet door hen die door het toeval der geboorte, maar die 
door het vertrouwen hunner medeburgers zijn aangewezen te 
waken voor het gemeenebest. En dat verschil springt nog 
meer in het oog wanneer wij de aandacht vestigen op de 
hier te lande in zoo ruime mate bestaande godsdienstvrij
heid voor de individuen zoowel als voor de kerkgenoot
schappen." 

Kan er evenwel ook bij ons niet op meer dan een ver
schijnsel worden gewezen waarin de leuze: autoriteit niet 
majoriteit, aan den dag komt, waardoor onze vrije instel
lingen worden bedreigd, terwijl zij zoo licht hare populari
teit verliezen? Toeh meent de redenaar moed te kunnen 
houden. 

:tNeen M. H.", zoo besluit hij zijne rede, :tof wij willen 
of niet wij hebben geene keuze. Willen wij als natie blijven 
be&t..an, willen wä eene eervolle plaats onder hen innemen, 
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die zich wijden aan de werken des vredes, wij moeten ons 
zelven blijven regeeren ! Het beginsel van overreding moet 
het hoofdbeginsel van Staatsbestuur blijven. De kring van 
hen, die daaraan deelnemen, moet voortdurend worden uit
gebreid. Kalm en bedaard gaan wij voort· op de baan der 
volksvr:ijheid; wij ruimen de beletselen op die de volle ver
wezenlijking der constitutioneele monarchie en de volledige 
scheiding van kerk en staat nog in den weg staan. En 
zoude het dan eene zoo weinig eervolle taak zijn, de taak 
eener vrije al is het dan ook kleine natie? Zoude er zelfs 
in die vrijheid niet iets zijn in staat de verbeelding te ont
v lammen? Ik vraag het U of het besef zich zelf te regeeren 
niet verheffend is voor het gemoed. Ik vraag het U: welk 
volk staat hooger op de ladder der menschelijke. ontwikke
ling dat alles van boven ontvangt, of dat zelf over zijne 
belangen beraadslaagt en beslist? En vooral uan is die taak 
niet nederig, wanneer men is zooals wij eene koloniale mo
gendheid, wanneer men is de voogd over millioenen minder 
ontwikkelde medemenschen! Wanneer men verantwoordelijk 
iR niet alleen voor zijn eigen lot, maar ook voor dat dier 
oosterlingen! " 

In die hartverheffende ontboezeming sprak T. zijne innigste 
overtuiging uit. Ook wanneer hij zóó sprak M. H., was 
TELLEGEN als altijd waar! 

Valt er nu aan de vastheid zijner overtuiging niet te twijfe
len, dan verdient te grooter waardeering de objectiviteit die hij 
bij zijn onderzoek in acht neemt. Uit deze zelfde rede ware 
daarvan meer dan een voorbeeld aan te halen. Hoort nog hoe 
hij de keerzijde onzer'vrije Staatsinrichting beschrijft waardoor 
zoo licht hare populariteit gevaar loopt. »Wat gaat ook alles 
langzaam! Hier vindt men niets van CAESAR'S veni, vidi, vici. 
In den tijd die voldoende is om bijna al de weerbare mannen 
van Duitschland over te brengen op de slagvelden van Frank
rijk, in dien tijd kunnen wij geen enkelen maatregel des vredes 
van eenig belang tot stand brengen. Met één sprong wordt 
het algemeen stemrecht in Noord-Duitschland ingevoerd, 
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hoeveel moeite kost het hier tot eene bevredigende regeling 
van het kiesrecht te geraken! 

»Wat is het bezwaarlijk in waarheid tot regeeringsbeginsel 
te hebben het beginsel van overreding! En dan die Staats
inrichting, zij is niet mild! Uitgaande van het beginsel, dat 
de Staat de zaak des volks is, die door het volk zelf, door 
zijne penningen in stand wordt gehouden, keurt zij af alle 
uitgaven zonder voldoend aequivalent voor het algemeen. Zij 
kent geen sinecuren. Er mag, hoe karig! hoe bekrompen! 
er mag niets aan den strijkstok blijven hangen. In't al
gemeen zij gaat zoo laag bij den grond ! Waar is de dichter, 
die het volk in vuur brengt door de schildering van de 
weldaden der volks vrijheid ? Waar is hij, zegt het mij! En 
is het vreemd, dat hij niet te vinden is ? Want wij vechten 
niet, maar wij stemmen, wij schieten niet, maar wij rede
kavelen, wij dooden niet, maar wij besluiten. Wat zal de 
poëzie daarmede doen? In één veldslag, wat zeg ik, in één 
watersnood zit, naar 't schijnt, meer poëtische stof voor den 
Nederlandschen dichter dan in de geheele constitutioneele 
monarchie!" 

»En nu zoudt gij uw vertrouwen blijven stellen in eene 
Staatsinrichting die zoo wel voor de theocratie van het Oude 
Verbond als voor het ultramontanisme een gruwel is; die 
het regeeren maakt tot eene lastige en onvoordeelige· taak, 
en die van de natie vereischt voortdurende medewerking, 
toenemende ontwikkeling? En dit alles voor iets dat niet 
spreekt tot de verbeelding, waarin men mist wat men ge
woon is poëzie te noemen!" 

»En ginds; ziet daar den BARBAROSSA der 19de eeuw 
gezeten op zijn strijdros, ziet hem optrekken in den krijg, 
omstuwd door zijne edelen, gevolgd door de goede gemeente, 
hoort de geestelijkheid hare gebeden uitstorten voor den 
grijzen held, voor het eenige vaderland! Welk een tafereel 
voor den schilder! Welk eene stof voor een epos! En met 
vlammend schrift staat het &an den Hemel te lezen: A Ide

riteit, Majoriteit, wat is het beste?" 
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Van diezelfde objectiviteit en van dienzelfden drang tot 
ondenoek van nieu we of weer opnieuw opgekomen idealen 
getuigt ook het ret"ds door mij vermelde opstel in de Gids 

van 1872: Van waar en waarheen? waarin TELLEGEN vraagt 
of het ideaal van 1848, de vrije maatschappij in den vrijen 
Staat, nog is het ideaal van het vooruitstrevende gedeelte 
des volks? of er geen nieuwe idealen in aantocht zijn? Zoo 
Verrees daar het ideaal der arbeidersvereenigingen in Enge
land: niet de vrijhód maar loon voldoende in tijden van 
schaarschte zoowel als van overvloed, tot welk einde een 
kamel'R8dschappelijke geest alles moet beheerschen des noods 
met opoffering der individueele vrijheid. Dan zijn er weer 
anderen, en hun aantal is niet gering, die hun ideaal terug
vinden in de overheersching van den Staat door de kerk; 
de kerk die rust belooft in de gemoederen, vrede in het 
huisgezin, vrede in de fabriek. vrede in den Staat, vrede 
op aarde zooals er vrede is in den hemel, waarvoor de 
menschen niets anders dan de uitvindingen van den nieuweren 
tijd, de vloekwaardige instellingen en beginselen van scheiding 
van kerk en staat, van vrijheid van drukpers, van vrijheid 
van gedachte, m. a. w., niet anders dan hunne onrust heb
ben op te offeren. Na die twee idealen onbevangen te hebben 
uiteengezet en daarna nog te hebben stilgestaan bij het ideaal 
van den Duitschen Rijkskanselier: de tuchtroede van staats
wege uitgeoefend; een krachtig koningschap van Gods ge
nade dat door mij (deu kanselier) het schip van staat in 
werkelijkheid bestuurt en daaronder een volk door tucht vat
baar voor eene gematigde vrijheid, eene vrijheid evenzeer ver
wijderd van de middeneeuwsche theocratie en van de arbei
ders tyrannie als van den parlemf.'ntairen regeeringsvorm -
stelt hij de vraag of, bij dat gevoel van malaise dat in ons 
vaderland, bij ons volk, ook bij het denkende gedeelte daar
van bestaat, verbetering moet gezocht worden door rechts
omkeert te maken en een dier geschetste idealen na te ja
gen? Neen! is zijn antwoord: de ondervonden teleurstellingen 
JUosen den vooruitgang niet doen voorbijzien welken wij in 
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de laatste 25 jaren gemaakt hebben, en, met herinnering 
aan de vruchten die de vrije instellingen ons hebben ge
bracht, wijst hij aan, hoe er voldoende grond bestaat om 
te besluiten dat het aan het geslacht van 1848 niet ten kwade 
geduid kan worden, dat het ook nu nog blijft vasthouden 
aan zijn ideaal: de vrije maatschappij in den vrijen Staat. 

Zoo blijkt ook hier weder da.t, hoe innig Tl!:LLEGEN ge
hecht was aan die beginselen, welke hij als waar en goed 
had leeren kennen, hij zich volstrekt niet bevooroordeeld 
daarin als het ware opsloot, maar met de meest mogelijke 
onbevangenheid ze ter toetse bracht aan wat zich als beter 
wilde doen gelden, om langs dien weg zichzelven van zijne 
overtuiging voortdurend rekenschap te geven en het zich en 
anderen duidelijk te maken of er reden is om daarin al of 
niet te volharden. 

Staat deze richting, waarin TELLEGEN zich bij de beoefe
ning van het Staatsrecht bewoog, in natuurlijk verband met 
het standpunt waarop hij zich bij de wijsgeerige beschou
wing van het recht plaatste, ik merkte vroeger op, dat hij 
voor het recht verstand van het bestaande Nederlandsche 
Staatsrecht vooral de geschiedenis wilde hebben geraadpleegd. 

Met een beroep op die geschiedenis betoogde hij o. a. zijne 
van de algemeene opvatting afwijkende meening, dat de be
voegdheid der Regeering om de bestaande belastingen bij 
voortduring te blijven heffen, afhankelijk is van het tot 
stand komen der jaarlijks vast te stellen wet op de midde
len, in een opstel getiteld: het NaaldfJetceer, geplaatst in a" 
Gid& van 1~67 (m, bI. 248). In de geschiedenis zocht hij 
ook vooral zijne kracht, toen hij in eene Vergadering van 
onze Akademie, tegenover ons geacht medelid DE Pnrro de 
stelling verdedigde dat aan de door den Koning uitgevaar
digde algemeene maatregelen van inwendig bestuur verbin
dende kracht kan worden toegekend ook dan wanneer zij 
niet strekken tot uitvoèring eener wet *). 
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De politieke geschiedenis van ons land trok zijne belang
stelling in hooge mate. Een aantal grootere en kleinere ge
schriften, waarin hij menige tot dusver onbekend gebleven 
bijzonderheid aan het licht bracht en het zijne deed om de 
overlevering voor de geschiedenis te doen plaats maken, strek
ken daarvan ten bewijze. Ik herinner in de eerste plaats het 
belangrijk opstel in de Gids (1864): ~ 1813 en 1815 in on
derling verband beschouwd", waarin o. 8. de bewering, dat 
de Prins van Oranje de hem opgedragen volle souvereiniteit 
uit eigen wil door eene constitutie zou hebben beperkt, door 
eene juiste uiteenzetting der geschiedkundige feiten wordt 
gelogenstraft. Ik herinner verder zijne opstellen in de Specta
tor 1866 en 1869, over de omwenteling van 1813, naar 
aanleiding van JORISSEN'S Bijdragen tot de geschiedeni8 der 

revolutie; die over GUSBERT KAREL VAN HOOENDORP, naar aan
leiding van de uitgave van diens Gedenkschriften, in de Spec
tator van 1876 en in de laatste plaats, maar vooral, zijne 
van zooveel kennis getuigende zoo onderhoudend en helder 
geschrevene en alle nagespoorde bijzonderheden met zooveel 
zorg en scherpzinnigheid waardeerende opstellen over de We
dergeboorte va" Nederland. 

Ik spreek van ~opstellen", omdat de onderscheidene hoofd
stukken van dit werkje eerst afzonderlijk werden geplaatst 
in de Gida en in de Bijdragen tot de kenniB van 'tet Staats
bestuur en in het vorige jaar met een laatste hoofdstuk ver
meerderd in één boekske vereenigd door TIIlLLEGEN werden 
uitgegeven. Die verenigde uitgave verhoogt de belangrijk
heid van de vroeger op zichzelf staande deelen, dewijl df 
eenheid van gedachte, die ze allen verbindt, nu zooveel dui· 
delijker aan het licht komt. 

Wat had vooral TELLEGEN'S belangstelling gewekt in deze 
historische studie en hem tot de vernieuwde uit.gaaf doen 
besluiten? »Wijkt mijne voorstelling niet te veel van de 
waarheid af, dan is het korte tijdvak door mij beschreven", 
dus zegt hij in de Voorrede: »de schakel van een lange 
keten en geenszins de aanvang eener geheel nieuwe orde van 
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zaken. Integendeel zijn 1813 en volgende jaren in vele op
zichten de voortzetting van hetgeen 1795 ons had gebracht 
of had trachten te brengen". Wat was in zijne oogen de 
blijvende beteekenÏs van de omwenteling van 1795? »De 
éénheid van den Staat met zijne algemeene wetten en zijn 
algemeen Gouvernement in de plaats gesteld van het veel
hoofdig monster der oude republiek j één volk dus en in dit 
volk geen onderscheid van recht meer uit het oogpunt van 
kerkgeloof, van stand of van woonplaats, m. a. w. de ge
lijkstelling der godsdiensten, de afschaffing van de voorrech
ten der geboorte in adel en patriciërs gevestigd, de emanci
patie van het platte land van den druk der edelen en der 
steden, de gelijkstelling der generaliteitslanden met de overige 
deelen des rijks. Het beginsel werd gehuldigd dat de macht 
van den een over den ander alleen gerechtvaardigd kan wor
den door de behoefte der geregeerden en niet door het be
lang der regenten;. het in vele opzichten privaatrechtelijk 
karakter van het bestuur loste zich meer en meer op in een 
publiek recht, een uitvloeisel van het algemeen belang". 

TELLEGEN achtte het plichtmatig dat verband van 1795 
en 1813 te herinneren, »omdat men weder begint dat ver
band te miskennen, omdat men er weder op uit is de be
teekenis der revolutie in de schaduw te stellen en de oogen 
te sluiten daarvoor, dat met haar de staatseenheid niet al
leen, maar ook het streven naar staatshervorming hunne in
trede hebben gedaan in ons vaderland." 

Volkomen juist acht ik hetgeen door Mr. W. A. REIGER, 

in een keurig overzicht van de meeste van Tl<JLLEGEN'S ge
schriften in het Rechtsgeleerd Magazijn over dit laatste zij
ner geschriften gezegd wordt: »W at eene groote aantrekke
lijkheid er aan geeft, is niet alleen het volkomen meesterschap 
van den schrijver over een grooten schat van feiten, de hel
derheid en frischheid zijner voorstelling, de ruimte en diepte 
Van zijnen blik, de kloekheid en onpartijdigheid zijner cri
tiek, de zorgvuldigheid der bewerking, doch vooral zijn wel
geslaagd streven, om zich niet te bepalen tot het verhalen 

J4.lBJlOH 1885. 5 
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van een aanta] meer of min belangrijke zaken, maar om 
zich rekenschap te geven van het verband tusschen oorzaak 
en gevolg, om voortdurend in het oog te houden de werking 
der gebeurtenissen op de ontwikkeling der maatschappij, den 
invloed dien wetgeving en regeeringsdaden moeten doen gel
den op de welvaart niet alleen, maar ook op de zelfstandig
heid, op het karakter, op den vrijheidszin van het Neder
landsche volk." 

In brieven, die TELLEGEN naar aanleiding van dit werk 
mocht ontvangen, werd door bij uitnemendheid bevoegde 
rechters een ZE'er gunstig oordeel daarover uitgesproken. Dit 
was hem niet slechts eene aangename voldoening, maar wekte 
hem ook tot voortzetting van zijn arbeid op. Het laatste 
bezoek dat hij in September des vorigen jaars aan Holland 
bracht, maakte hij aan het verzamelen van bouwstoffen op 
het Rijksarchief dienstbaar; voor de bewerking zelve werd 
hem evenwel de tijd niet meer gegund! 

Van zijne studie van het Engelsche Staatsrecht, waarin 
hij VOl?ral de verklaring van de hoofdbeginselen van het 
onze zocht, gaf TELLEGEN eene proeve in zijne verhandeling 
over de ontwikkeling van het Engelsche Koningschap, welke 
in 1873 in eene vergadering van onze afdeeling door hem 
werd voorgedragen en die in de Verslagen en M ededeelingen 

is opgenomen. 
Voor hem, die de wetenschap niet voor de school maar 

voor het leven wil beoefenen, is het zeker niet noodzakelijk 
dat hij haar ook in het leven, in en door de praktijk, be
oefene. Doch, bij de gemakkelijkheid waarmede TELLEGEN 

veel en velerlei kon doen, bij zijne uitnemende methode van 
werken, belette de behoorlijke vervulling der aan het hoog
leeraarsambt verbonden plichten hem niet in meer dan eene 
praktische betrekking tevens werkzaam te zijn. 

Zoo bleef hij - om van het hem opgedragen lidmaatschap 
der plaatselijke Commissie van toezicht op het L. O. en van 
het College van Curatoren van het Gymnasium niet te spre
ken - Secretaris van de Kamer van Koophandel; ook was 
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hij ingeschreven als advocaat btj het Provinciaal Gerechts
hof, totdat de wet op het H. O. de rechtspraktijk onver
eenigbaar verklaarde met het Hoogleeraarsambt; zelfs nam 
hij nog in 1866 zitting in den Raad van toezicht en dis
cipline der advocaten. Zijne praktijk was vooral van con
sultatieven aard. Zij gaf echter aanleiding dat hij meermalen 
geroepen werd om in handelszaken aan scheidsrechterlijke 
beslissingen deel te nemen, welke toen ter tijd te Groningen 
aan een rechtsgeleerde en twee handelaren plachten te wor
den opgedragen i<J De dus verkregen ondervinding beves
tigde hem in zijne meening omtrent de wenschelijkheid van 
eene exceptioneele rechtsmacht in handelszaken, waarvoor 
hij de gronden ontwikkelde in een praeadvies aan de Ju
risten- Vereeniging in 1872 over dat onderwerp uitgebracht. 
Bij de juristen vond evenwel dit denkbeeld minuer instem
ming dan het, vroeger althans, bij den handel had gevonden. 
Terwijl de Kamer van Koophandel te Groningen reeds in 
1855 in een adres aan de Tweede Kamer op de instelling 
van handelsgerechten had aangedrongen t) en andere Kamers 
aan dat adres hare adhaesie hadden geschonken, vereenigde 
zich de Vergadering der Juristen-Vereeniging met het prae
advies van Prof. ASSER en gaf zij een ontkennend antwoord 
op de vraag, of eene exceptioneele rechtsmacht in handels
zaken wenschelijk ware. 

Eene andere gelegenheid om in nog ruillleren kring prak
tisch werkzaam te zijn vond TELI,EGKN in het lidmaatschap 
der Provinciale Staten. In 1862 nam hij als afgevaardigde 
van de stad zijner inwoning in de Staten van Groningen 
zitting. Ook dit blijk van vertrouwen zijner medeburgers 
nam hij gaarne aan en »de gelegenheid om ons Staatsrecht 
praktisch te zien werken," zooals hij het uitdrukte, was hem 

*) In het Recktsgeleerd Bijblad behoorende tot de Nieuwe Bijdraflen 
1)oor Recktsgeleerdheid 1871, bI. 355, 5n zijn enkele van deze beslissingen 
opgenomen. 

t) Zie dit adrtlS in hllt -"rel/leblad van ket Eeckt, nO. 1722. 
5* 
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welkom. Dat hij in de Staten-Vergadering evenwel niet 
als belangstellend toeschouwer van anderer werkzaamheid 
ten bate van zijne wetenschap zou zitten, laat zich ver
wachten. Vele en belangrijk zijn de werkzaamheden welke 
hij daar verrichtte, groot was al spoedig zijn invloed. De 
»Handelingen" bevatten daarvan op menige bladzijde de 
onweerlegbare bewijzen in door hem uitgebrachte rapporten 
of gedane voorstellen en in zijne deelneming aan de open
bare beraadslagingen. Zij leggen ook getuigenis af van de 
moeite die hij zich moet gegeven hebben om zich in staat 
te stellen over onderwerpen van technischen aard, waar het 
bijv. waterstaatsbelangen gold, een zelfstandig oordeel uit 
te spreken. 

Als altijd en overal zoo waren ook hier zijne daden in 
overeenstemming met zijne woorden. De beginselen, welke 
hij in geschriften als de ware verkondigde, werden hier 
door daden in toepassing gebracht. Tot in het kleinste ge
trouw bevorderde hij, waar hij dit kon, het zelfbestuur 
van provincie, gemeente en waterschap, de contróle van het 
financieel beleid van Gedeputeerde Staten, de verbetering der 
administratieve rechtspraak, de openbaarheid tot opwekking 
van behartiging van en belangstellen in de publieke zaak, 
en dit zoowel door daartoe strekkende maatregelen te steu
nen als tot het nemen daarvan voorstellen te doen. Was 
er voor deze toepassing der liberale beginselen in de Ver
gadering der Staten van· Groningen al geen strijd te voeren, 
ik a:eloof dat hij ze dikwijls in bijzondere gevallen voor 
meer dan een zijner medeleden tot meerdere klaarheid of, 
wilt ge, tot bewustzijn zal hebben gebracht. Vonden de 
staatsinstellingen naar zijne overtuiging hare rechtvaardiging 
in het algemeen belang, niet minder achtte hij de tot be
sturen geroepen lichamen verplicht het algemeen belang 
onvoorwaardelijk te behartigen en zich wel te wachten bij
zondere belangen met redenen van algemeen belang te kleu
ren. Waar strijd van districtsbelangen zich openbaarde 
daar trachtte hij dien op te lossen door ze tot een hooger 
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algemeen belang terug te brengen. En in het debat: als zynê 
pleidooien in de pleitzaal zijn hier zijne adviezen beknopt 
en helder j in frasen zoekt hij geene argumenten en als in 
zijne geschriften onbevangen de meening van anderen waar
deerende houdt hij niet aan eigen meening vast waar hij 
van beter overtuigd wordt. Overeenkomstig zijne leer dat, 
onder onze vrijzinnige staatsinstellingen, overreding het hoofd
beginsel van Staatsbestuur moet zijn, wenschte hij ook alleen 
daardoor zijne overtuiging tot die van anderen te maken. 
Zijne kennis niet alleen maar ook zijne eerlijkheid, trouw 
en volharding gaven aan zijne adviezen een groot en wel· 
verdiend gezag. 

Nadat TELLEGEN eens in de Provinciale Staten zitting had 
gekregen, werd hij geregeld herkozen. Jaren achtereen was 
hij ook buitengewoon lid van het college van Gedeputeerde 
Staten. In 1880 zag hij zich, om den verzwakten staat zij. 
ner gezondheid die vermindering van werkzaamheid dringend 
eischte, genoodzaakt zich niet weder verkiesbaar te stellen. 
Bijzondere omstandigheden leidden er evenwel toe dat hij, 
in 1883, aan den aandrang zijner politieke vrienden gehoor 
gevende, zich weder eene verkiezing liet welgevallen en de 
»Handelingen" van de laatste winter-vergadering der Staten 
getuigen nog van zijn onvermoeiden ijver ter bevordering 
van de belangen van het hem dierbaar gewest. 

Had TEL LEGEN ook in andere opzichten aan de wenschen 
van zijne politieke vrienden, die hem als den aangewezen 
leider der liberale partij te Groningen beschouwden en be
handelden (hij zelf noemde zich veeleer haar penvoerder) 
kunnen toegeven, hij zou in ruimer kring dan in de Pro
vinciale Staten Ons staatsrecht praktisch hebben zien werken. 
Doch het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten
Generaal meende hij evenmin te mogen aanvaarden als eene 
ministerieele portefeuille, die hem meer dan eens werd aan
geboden. Wellicht zou een man van karakter als TELLEGEN 
op den gang van 'slands zaken, in welker behartiging wij 
in de laatste jaren zoo veel gebrek aan ernst, zooveel ver-
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Warring, zooveel matheid en lusteloosheid nieenen op te mel'
ken, een heiIzamen invloed hebben uitgeoefend; zeer WRar
schijnlijk zouden echter zijne lichamelijke krachten niet bestand 
zijn geweest tegen de inspanning van geest, welke de ern
stige opvatting zijner taak van hem zou gevorderd hebben 
en tegen de schokken waaraan zijn eerlijk gemoed ware 
blootgesteld geworden. 

Den zwakken staat zijner gezondheid bracht hij evenwel 
niet in rekening, toen hem in 188~ het lidmaatschap van 
de Staatscommissie tot herziening der Grondwet werd opge
dragen. In de verplichting, om de inrichting van den Staat 
voortdurend te verbeteren, had TELLEGEN - in zijne ver
handeling over het recht van bestaan van den Staat - eene 
aanbeveling gevonden van de leer, dat het bestaan van den 
Staat wordt gerechtvaardigd, omdat hij voor allen te zamen 
en elk in het bijzonder heilzaam, ja noodzakelijk is. De ge
legenheid om tot de verbetering van de Staatsinstellingen 
mede te werken, welke het lidmaatschap der Oom missie hem 
aanbood, mocht hij allerminst laten voorbijgaan. Het zelf
standig advies, dat hij omtrent eenige hoofdbeginselen van 
het voorstel der Staatscommissie aan haar Rapport toevoegde, 
is het openbaar geworden bewijs van de nauwgezetheid en 
de belangstelling, waarmede hij zich van de hem opgedragen 
taak kweet *). 

Heb ik u tot dusverre geschetst M. H. wat TELLEGEN was 
en hoe hij werkte voor de wetenschap, voor Staat en maat
schappij, gij vraagt wat hij in het bijzonder voor de studen
ten is geweest, voo~ wie hij, na de aanvaarding van het 

Hoogleeraarsambt, meer in het bijzonder te leven en te wer

ken had. 
Zult gij het eentonig vinden, wanneer ik daarbij alweder 

"') In 1883 gaf TELLEGEN ook aan de J uristen-Vereeniging een prae
advies over de vraag, welke bepalingen omtrent de justitie in de Grond
wet onmisbaar zijn. Zie Handelingen der Jurilten.Vereelliging. 1883. 1. 
blz. 81. 
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op diezelfde eÎgensehappen, op datzelfde streven wijze, die 
wij in zijne geschriften en in zyne praktische werkzaamheid 
opmerkten? Of toont zich daarin niet veeleer de man van 
)rarakter: overal ell altijd dezelfde? 

Wat TEL LEGEN voor de studenten geweest is, dat getuigen 
het hooge aanzif.ln, waarin zijn onderwijs bij hen stond en 
de ongeveinsde hoogachting en hartelijke genegenheid, die zij 
hem gedurende den ganschen tijd van zijn professoraat be
toonden. 

De degelijkheid en de eenvoud, die zijne geschriften ken
merken, waren ook de hoofdkenmerken van zijn onderwijs 
en van zijn omgang met de studenten. Moeilijk te overtreffen 
waren de kortheid en duidelijkheid waarmede hij de ingewik
keldste vraagstukken voor zijne hoorders wist te ontvouwen. 

Zijne praktische richting wekte hunne belangstelling in 
de wetenschap op door hare waarde te doen uitkomen voor 
het leven. Van die belangstelling getuigt menig degelijk 
proefschrift over onderwerpen uit het gebied van het staats
recht en de staatswlltenschappen te Groningen verdedigd, ook 
in den tijd toen de vakken die TELLEGEN doceerde tot de 
zoogenaamde testimoniumvakken behoorden en nog geen wet
telijke verplichting tot het schrijven van een dissertatie dwong. 

De onbevangenheid, waarmede hij van de zijne afwijkende 
meeningen in zijne geschriften waardeerde, nam hij niet min
der bij zijne voordrachten op de colleges in acht, in die 
mate dat hij, bij de warmte en beslistheid van eigen over
tuiging, ook daardoor de bewondering van zijne hoorders 
opwekte. Tegenover hen die hij later als zelfstandige mannen 
wenschte te zien optreden, wilde hij alleen door overreding, 
niet door oplegging van gezag, invloed oefenen en, gelijk hij 
in de mededeeling van zijne wetenschappelijke onderzoekin
gen en hare resultaten zichzelven als een vijand van autori
teitsgeloof deed kennen, verlangde hij ook van zijne leer
lingen eene op nadenken en kennis gegronde overtuiging; 
allerminst verdroeg hij het »j urare in verba magistri ", en, 
wanneer de indruk, dien zijn onderwijs maakte, daarvoor 
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ge'faar deed ontstaan, ging hij dit met kraeht tegen. Dat hij 
overeenkomstig de beginselen die hij van den leerstoel ver
kondigde in zijn openbaar leven handelde, dit verklaart de 
persoonlijke hoogachting die zijne leerlingen hem toedroegen. 
Daartoe werkte ook mede de wijze waarop hij zich voor meer 
vertrouwelijken omgang met zijne leerlingen beschikbaar 
stelde: ook hier geen dwingen om in te gaan, maar door 
vertrouwen te schenken, vertrouwen te wekken j waar eens 
dat vertrouwen was gewekt, deed de hartelijke en ongekun
stelde belangstelling in wat zijnen leerlingen bijzonder aan
ging bij velen hunner eene gehechtheid ontstaan, die hem hun 
vriend deed blijven, ook na het verblijf aan de Akademie. 

Ik kan M. H. u slechts dezen algemeenen indruk van zijne 
verhouding tot de studenten en den invloed van zijn onder
wiis teruggeven. Wellicht dat een zijner leerlingen van zijn 
aan vruchten zoo rijk Akademieleven als Hoogleeraar meer 
daarvan in bijzonderheden zal mededeelen. Op ééne bijzon
derheid meen ik nog te moeten wijzen, die door enkele 
zijner geschriften meer bekend geworden is. Zij toont hoe 
zeer hij niet alleen tot den persoonlijken omgang met zijne 
studenten bereid was, maar ook er op gesteld was, dat deze 
eene natuurlijke niet eene gedwongene zou zijn. 

»Ik stel mij voor" , zeide hij in eene toespraak aan de 
studenten, »dat, zoo de betrekking waarin wij tot elkander 
staan, vruchtbaar zal zijn in de gevolgen, er meer noodig 
is, dan het houden van collegie aan de eene, en het aan
hooren daarvan aan de andere zijde. Ik meen, dat er een 
persoonlijke band dient gelegd te worden tusschen den stu
dent en den hoogleeraar. Zijt gij het met mij eens, dat dit 
ons wederzijdsch streven behoort te zijn, dan blijft de vraag 
over. hoe, op welke wijze, dit doel te bereiken? Zoo iets 
laat zich niet voorschrijven. Zoo iets moet eenigermate van 
zelf komen. Ik stel mij echter voor, dat de bereiking van 
dat doel bevorderd zal kunnen worden door mededeelzaam
heid en openhartigheid van beide zijden. Daarom wensch ik 
u heden, vOOr de hervatting onzer lessen (het was bij het 
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einde der Paaschvacantie), mede te dealen, hetgeen er in de 
laatste dagen is omgegaan in mijn gemoed, ten opzichte 
van iets, dat in betrekking staat tot een der vakken onzer 
gemeenschappelijke werkzaamheid." 

En zoo sprak hij dan toen tot zijne studenten over Dr. 
FRIEDRICR JULIUS STARL, naar aanleiding van de waardeering 
dezen Staatsman, bepaaldelijk hier te lande, ten deel gevallen. 
De lofrede, door GROEN VAN PRINSTER1!:R aan STARL gewijd, had 
hem ontstemd - en hij stortte zijn ontstemd gemoed voor 
zijne studenten uit, omdat STARL in zijne richting ook aan 
ons, ook voor de regeling onzer vaderlandsche toestanden, door 
GROEN VAN PRINSTERER tot voorbeeld was gesteld; dat STAHL 
daartoe was voorgesteld als een voorstander van de vrijheid 
van drukpers, vrijheid van geweten, vrijheid van godsdienst
oefening en van vereeniging, als waren zijne denkbeelden 
met de onze en met onze staatsregeling homogeen. 

TELLEGEN achtte deze voorstelling onwaar. Hoezeer niet 
polemisch van aard, meende hij tot hare bestrijding ver
plicht te zijn, en een waarschuwend woord tot zijne leer
lingen te moeten richten, opdat zij niet een vrijheidszin als 
die van STARL voor ons aanbevelingswaardig zouden achten; 
een vrijheidszin zoo weinig met de vrijzinnige beginselen 
onzer staatsregeling in overeenstemming, dat hij veeleer als tot 
eene verkrachting daarvan leidende te beschouwen ware. 

Een andere keer sprak hij over de Wet en ontvouwde hij 
hare beteekenis in den constitulioneelen Staat *). Hij achtte 
die miskend in een door TRORBECKE ingediend ontwerp van 
wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van 
fabrieken enz., omdat daarbij de vaststelling van de lijst 
der inrichtingen, die onder dat toezicht zouden vallen, door 
het uitvoerend gezag bij algemeenen maatregel van inwen
dig bestuur zou geschieden. Hadden de Staten-Generaal, 
door bij de wet van 6 Maart 18] 8 de wetgevende macht 
voor een goed deel op den Koning over te dragen, den weg 

.) De Wet. Eene toespraak. Groningen lB65. 
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gebaand tot de besluiten-regeering van WILLEll I, het was 
zeker een terugkeer op den goeden weg, nu ook het toe
zicht bij het oprichteu van hinder veroorzakende inrichtingen 
niet langer door een besluit maar door de wet zou worden 
geregeld. Bij de groote willekeur in de opvatting van het
geen hinder veroorzaakt, achtte TELI.lWEN echter de vrijheid 
van dat aanzienlijk gedeelte der volksnijverheid, hetwelk 
betrekking heeft tot de ambachten en fabrieken niet verze
kerd, wanneer de vaststelling van wat hinder veroorzaakt 
aan het uitvoerend gezag werd overgelaten. Men volgde dan, 
meende hij, zij het ten aanzien van een bepaald onderwerp, 
toch in zekere mate het voorbeeld van den wetgever der 
restauratie. Hoe was het mogelijk dat THoRBEcKE zulk een 
voorstel kon doen, en dat het in de Tweede Kamer geen 
belangrijkeu tegenstand vond, niettegenstaande de algemeene 
afkeuring welke de handelwijs van den wetgever del' restau
ratie had ondervonden? TELLEGEN meende de verklaring te 
vinden in den parlementairen regeeringsvorm waartoe de 
Koninklijke onschendbaarheid en de ministeriëele verantwoor
delijkheid als van zeI ven leiden. En nu geef ik weder zijne 
eigene woorden terug: »W anneer eens dA staatsman zich 
door kara.kter en talent verheven heeft tot het standpunt, 
dat hij de aangewezen persoon is om het schip van staa.t te 
bestieren, dan gevoelt die staatsman zich krachtig en sterk; 
hij wordt gedragen door de vertegenwoordiging, die gewor
teld is in de natie. Hij kwam daar, omdat wat hij wilde en 
beoogde in harmonie was met de behoeften en inzichten des 
volks. Hij behoudt dit standpunt, zoola.ng die harmonie blijft 
bestaan. Groot is echter de verleiding voor hem, om nu, 
wat hij wilde en beoogde op deu duur gebleken is te har
moniëeren Dlet den volkswensch, iets reeds daarom als wen
schelijk te achten, omdat hij het goed en oorbaar acht; 
groot vooral de verleiding, om geen gevaar te zien in de 
uitbreiding ~er uitvoerende mlltcbt nu die in zijne handen 
geplaatst is, hij die de natie achter zich gevoelt. En daar
tegenover of liever naast hem staat de meerderheid der volks-
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vertegenwoordiging, die in plaats van zich aan. naijver schuldig 
te maken, gevaar loopt in een ander uiterste te vervallen, 
te veel vertrouwen te stellen in hen die het bewind in han
den hebben, te mild te zijn met het toekennen van midde
len en van macht. Men wiegt zich zeer licht in slaap met 
de gedachte: het gouvernement moet krachtig zijn; men ziet 
minder gevaar in uitbreiding der uitvoerende macht, nu deze 
getemperd wordt door de ministeriëele verantwoordelijkheirl, 
en voor het voeren van het bewind noodig is het vertrou
Wtln der vertegen woordiging." 

Zoo sprak hij ook hier zijne overtuiging uit van vooroordeel 
vrij en zonder aanzien van den persoon des gtaatsmans van 
wien hij eens getuigde dat sedert JOHAN DE WITT geen bur
ger op land en volk zoo veel invloed had uitgeoefend als hij *). 
Zoo vond l'ELLEGEN in een bijzonder geval van praktische 
toepassing der grondwet, de gelegenheid zijne leerlingen niet 
alleen de z. i. juiste constitutioneele beginselen te beter te 
doen verstaan; maar hen tevens te doen gevoelen, hoe juist
heid en billijkheid in het oordeelen worden bevorderd door naar 
de verkla'ring van afwijkende meeningen te zoeken, ook waar 
men geen rechtvaardiging daarvan vindt, en vooral, hoe groot 
gevaar bestaat om ter wille van personen en omstandigheden 
de ware beginselen uit het oog te verliezen, van hoeveel be
lang het is daartegenover zijne zelfstandigheid te bewaren. 

Zoodanige bespreking van de vragen van den dag bevor
derde in hooge mate de frisehheid en aantrekkelijkheid van 
TELLEGEN 's colleges. 

Maar zijne belangstelling in de praktijk van het Staats
recht leidde hem aan den anderen kant ook tot directe be
moeiing met en deelneming in den politieken strijd van den 
dag, wat niet altijd gunstig kon werken op de rust van het 
stille studeervertrek en de kalme gemoedstemming zoo noodig 
voor de beoefening der wetenschap. Doch waar hij in Re
geeringshandelingen de beginselen van ons Staatsrecht of het 

*) TB:ou~:ItE, in Tijdlpiegel 1872. 
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belang van den Staat miskend meende te zien, daar kon hij 
niet zwijgen. En al had hij het gewild, de stelling welke 
hem in het maatschappelijk verkeer te Groningen was aan
gewezen, liet hem niet toe zich te onthouden. 

Ik zal hierover niet in bijzonderheden uitweiden; evenmin 
zal ik iu bijzonderheden herinneren, hoe hij vooral in het 
laatst van 1867 en het bt'gin van 1868 het regeeringsbe
leid van net toenmalig Ministerie in het openbaar bestreed 
en aan eene strenge, op duchtige gronden steunende beoor
deeling onderwierp; hoe hij daarbij st,and hield met een 
moed en eene vastberadenheid die eerbiedigiug van zijne 
handelwijze afdwongen. 

Gelukkig de man, die in dergelijke omstandigheden doende 
wat hij zijn recht en zijn plicht acht, eene vrouw heeft die, 
met zijne beginselen instemmend, van zijn goed recht over
tuigd hem steunt in de volbrenging van ziju plicht en de 
gevolgen niet vreest, welke ook voor haar daaruit kunnen 
voortvloeien. 

Dat geluk was TELLEGEN'S deel! Of zoudt gij lllet meenell 
dat hij uit eigen ondervinding sprak toen hij, in eene rede 
over de toekomst de?' vrouw, dit zeide: »Ook nu zijn er on
getwijfeld vrouwen, die een open oog en oor hebben voor 
de groote belangen der maatschappij, die haren man beschou
wen als een strijder op het veld van waarheid en van recht, 
die hem niet terughouden uit dien strijd, niet beducht zijn 
dat het haar of haar kroost zoude benadeelen, die hem in
tegendeel opwekken tot volharding in het goede" en, wan
neer hij die onderstelling bevestigt door de verzekering: 
»die vrouwen zij zijn er!" 

Gelukkig gehuwd met jonkvrouwe JOHANNA SIPPINA Rn
DUINA ADRIANA Barones8e VAN ITTERsuM, vormde hij met haar 
en zijne vijf kinderen, een gelukkig gezin. De liefde en de 
vrede, die daar woonden, waren niet het gevolg van eenig 
patriarchaal gezag. De autoriteit, zoolang zij noodig was 
nooit drukkend, maakte zoodra mogelijk plaats voor deu 
invloed ~an overreding en leiding door raad, leering en 
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voorbeeld. Uit de vrijheid, die niet stelselmatig maar als 
van nature in het huisgezin heerschte, ontwikkelde zich 
eene verscheidenheid, die aan de eenheid en innigheid van 
den familieband niet te kort deed. 

TELLEGEN heeft het voorrecht gehad zijne beide oudste 
zoons, na wèl volbrachte studiën, op eervolle wijze in de 
maatschappij te zien optreden, en de opvoeding van zijne 
beide dochters voltooid te zien. Zijn jongsten zoon moest 
hij, bij de intrede van den akademisch en loopbaan, verlaten, 
doch hij had reden ook omtrent diens toekomst de beste 
verwachtingen te koesteren. 

Wij vonden M. R. bij den man van karakter, wiens leven 
ik u trachtte te schetsen, in alles harmonie. Harmonie van 
verstand en hart, harmonie in wetenschap en praktijk, in 
woord en daad, in beginselen en handelingen, in elke be
trekking waarin hij geplaatst was j in alles was hij zichzelf 
en altijd dezelfde. Wat bij hem, helaas, ontbrak, het was 
de harmonie van lichaam en geest! Zijn lichaam was niet 
bestand tegen hetgeen zijn werkzame geest daarvan vergde; 
daarvan vergde niet voor zichzelven, Illaar voor anderen en 
voor de maatschappij. Eene sterke gezondheid heeft TELLEGEN 
nooit gebad; maar zij werd op 't gevoeligst geknakt toen 
hij in 1875 door eene hoogst ernstige ziekte werd aange
tast, die hem van September tot Maurt aan het ziekbed en 
aan de ziekenkamer gebonden hield. Toen eens de beter
schap aanving, herstelden zich wel langzamerhand zijne krach
ten, maar wat hij vroeger geweest was, dat werd hij niet 
weer. Al bleef zijn geest even helder en wakker als vroe
ger, van lieverlede moest hij zich, zijns ondanks, aan veler
lei bemoeiingen onttrekken. Werkzaamheden van buitenge
wonen aard, zooals de vergaderingen der Commissie voor 
Grondwetsherziening grepen zijn gestel geducht aan. 

»Ik verlang zoo naar rust", schreef hij mij bij het einde 
vao het laatst verloopen Akademiejaar. Die rust zou dan de 
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zomer hem geven door een verblijf in het door hem zoo 
geliefkoosd Norderney, doch de zeelucht scheen den vroeger 
altijd zoo gunstigen invloed op zijn gestel verloren te heb
ben. Na de groote vacantie werden de akademische werk
zaamheden, zooveel zijne krachten het toelieten, met getrouw
heid door hem vervuld; ook woonde hij de najaarsvergade
ring der Provinciale Staten met ijverige deelneming in hunne 
werkzaamheden bij; doch, toen de wintervacantie aanbrak, 
bleek een verlof tot herstel van gezondheid dringend noodig. 
Door de bereidwilligheid van zijne ambtgenooten, CoRT VAN 
DER LINDEN, DRUCKER en DOMELA N IEUWENHUIS, die zich 
met de waameming zijner colleges, gedurende den overigen 
tijd van den cursus belastten, werd het bekomen van verlof 
gemakkelijk gemaakt.. Doch toen dat alles met onderling 
overleg op vriendscho.ppelijke wijze was geschikt, en de 
plannen konden worden gemaakt om met het aan breken 
van het voorjaar in mildere luchtstreek herstel van gezond
heid te zoeken, toen was het te laat! Toen legde hij zich 
ter ruste en sliep in om niet weder te ontwaken. 

TELLEGEN overleed den lOden Februari dezes jaars. Alge
meen was het rouwbetoon bij zijne begrafenis. Doch - heeft 
de maatschappij in haren rusteloozen gang nauwlijks den 
tijd om eenige oogenblikken stil te staan bij het verlies ook 
van hare edelste leden - lang zal de nagedachtenis vau 
TELLEGEN in eere worden gehouden door zoo menigen leer
ling, zoo menigen vriend, wier hart dankbaar zal blijven 
kloppen voor zooveel dat zij aau zijn omgang, zijn leering, 
zijn raad en zijn voorbeeld zich vertlchuldigd weten. Nooit 
zal zijn beeld worden uitgewischt uit het dankbare hart van 
hem, die in deze oogenblikken - hoe onvolkomen ook -
voor u zijn leven schetste. Zijne vriendschap deed eens in 
mij den rechten lust tot weten en werken ontwaken j zijn 
voorbeeld vooral wees mij eens den weg om dien lust op 
de besLe wijze te bevredigen. Daarvoor en voor nog zoo veel 
meer wat zijne trouwe vriendschap mij schonk, blijf ik bem 
mijn leven lang dankbaar. 
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