IN MEMORIAM.
Maandag den veertienden December jl. werd
hooggeachte en zeer gewaardeerde Professor
Biesterveld na eene langdurige en ernstige krankheid
door den dood van ons we genom en; den veertienden
Juni van het jaar 1863 te Arnst rdam geboren, had
hij nog maar den leeftijd van juist vijfenveertig en
een half jaar bereikt.
Naar m nschelijke berekening heeft hij veel te
kort geleefd en is hij veel te vroeg ons ontnomen.
Hij ontsliep in den bloei van zijn leven, in de kracht
zijner jaren, in het midden van zijn arbeid. Of choon
hij veel reeds gaf, hij beloofde nog meer. Hij
koesterde nog zoo vele en zoo grootsche plannen,
zoow
voor de beoefening der wetenschap als voor
de practijk van het leven. Onvoldaan over het weinige,
dat hij naar zijn eigen z ggen deed, stelde hij zich
nog v el van de toekomst voor. Maar de Heere
rekent anders; n Hij zeide, dat Biesterveld genoeg
had gedaan, en dat hij, zoo jong en zoo vro g, reeds
rusten mocht van den arbeid.
En hij heft
veel gedaan en is voor duizenden
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opzet, ongekunsteld, vanzelf heeft hij in den korten tijd van
zijn leven de vriendschap en de liefde, de hoogachting en
de waardeering zich erworven van allen, die hem leerden
kennen. Vijanden had hij niet. Teder die met hem in aanraking kwarn, hield van hem. Hem te kennen, was hem
lief te hebben,
Dat dankte hij in de eerste plaats aan de uitnemende
gaven, die aan zijn persoon geschonken waren; aan de
aangenaamheid zijner verschijning, aan de klankrijkheid
an zijne stem, aan de vriendelijkheid van zijn oog, aan
de levendigheid zijner gelaatsuitdrukking, aan de gezelligheid
van zijn omgang, aan de geesti heid van zijn woord. Hij
deed nooit iemand zeer , daar waren aan hem geen scherpe
punten, die anderen in het vleesch drongen. Hij was altijd
en overal welkom. Het g zelschap werd veraangenaamd
door zijne tegenwoordigheid. Hij was nooit te v el; maar
wei was er eene leernte, als hij ontbrak. Hij had zijn lecd,
meer dan iemand wist, maar dat hield hij voor zichzelf en
sloot hij op in den kring van zijn g zin. En aan zijne
vrienden gaf hij den rijkdom van zijn g rnoed, de opg wektheid van zijn gee t, de gulheid van zijne scherts, de blijmoecligheid zijner natuur, de hartelijkheid van zijne vriendschap, de cenvoudigheid van zijn kinderlijk geloof. Hij gaf
zichzelven, zonder eenige terughoudendheid, en bewoog
anderen daardoor tot vol vertrouwen in zijn persoon. En
dat vertrouwen werd nooit door hem beschaamd.
Doch er is meer. Biesterveld was niet aileen een berninnelijk mensch, hij was ook een krachtig en ijverig werker.
Hij had het ambt lief, dat h m enkele jar n als dienaar
des Woords te
exbierurn, Gorkum en Rotterdam toebetrouwd was, en wijdde er zich aan m t al de kracht n en
gaven, waarover hij beschikken kon. Hij had ook d \ etenschap lief en de inrichting, waaraan hij al hoogl eraar
werkzaam was, eerst de Theologische School te Kampen,
daarna de Vrije Universiteit te Amsterdam. De laatste had
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zijne sympathie, omdat zij breeder posiue innam en aan
de Chri telijke b hjdenis invloed wilde verschaffen op alle
mensch lijke kennis en wetenschap i maar ook, wijl zij te
was gevestigd
Amsterdam
en hij een minnaar van zijne
vaderstad was. Hier kwam nog beter dan elders uit, wat
kracht in hem chool i hij yond er meer ruimte en kon zijne
vleugelen breeder uit laan.
Geheel in ovcreenst mming met zijn aard werden hem
bij zijne b noeming aan de TI1 OIObi che chool te Kampen
de ambt lijke vakken toebetrouwJ. I Iierin heft
hij veel
goeds tot stand g bracht. Hij leidde eene groote schare
van stud nten tot
en tot predikers op i hij wees
pr ker
d
ouderling n op d n plicht en het gewicht van het huisbezoek , hij was den diak nen tot een gids en een vraagbaak. Maar hij hield ook door zijn onderwijs en zijne
geschriften
het wetenschappelijk karakter
der ambtelijke
vakken h og en trad voor haar theologisch en encyclopaedisch r cht met geestdrift in de bres. Toen hij later aan
de V rij Universit it bovendien belast werd met het onderwas hij
wijs in de vakken van het Ni uwe Testament,
hoogelijk daarrnede ing nomen. Met zijne gansche ziellegde
hij zich op de beoefening dezer in zekeren zin voor hem
nicu
wetenschapp n toe. In korten tijd werkte hij er
zich in; met har
problemen was hij spoedig vertrouwd;
en met grooten ijver arbeidd
hij aan hunne oplossing. Zijne
discipelen weten hiervan meer en b ter te spr ken i zij
hebben genoten
van de nauwkeurigheid zijner uitlegging,
van zijne tegelijk degelijkc en stichtelijke studie der Heilige
ýchrift.
Iaar ook and r n heeft hij een blik gegund in
dez n zijn ornvan rijken arbeid door zijne rectorale oratie
over De jongstc met/LOde VOOy de vcyklaymg vall Itet Nieusuc
n degelijk bewerkten
Testament en door zijn uitgebreiden
Commcntaar oj den orie] van Paulus aan de Colossensen.
En dan, hij werkte hard i hij was, wanneer geene
andere bezigheden hem riepen, altijd op zijne studeerkamer
\V

te vinden; nooit bracht hij zijn tijd in ledigheid door. Maar
hij had niets van een afgetrokken geleerde, die zich in de
eenzaamheid der studeercel op luit en om het leven zich
niet bekommert. lntegendeel, hij leefde met alles mede en
stelde in alles belang. Hij was een bezield en bezielend
prediker en bracht op schoone wijze de less n in practijk,
die hij in de prcdikkunde voor zijne studenten ontwikkelde.
Hij was een gevierd redenaar, die veel meer uitnoodigingen
voor lezingen ontving dan hij aannemen k011, en allerwege
de schare door zijne stem en zijn woord te boei n wi t.
an het Christelijk ond rwijs
Hij was een warm voorstander
in al zijne vertakkingen ell trad menigmaal als talentvol
pleitbezorger van school en univ rsiteit in overeenstemming
met onze beginselen op. Hij was jong met de jongelingen,
stelde in hun vereeniging en arbeid een levendi&" belang en
wees hun door zijne adviezen het rechte spoor. Hij was den
ouderlingen tot een gids en den diakenen tot een raadsman.
Zelf in zijn gezin met het lijd n vertrouwd, leed hij met
de lijdenden mede en nam hij het initiatief tot de stichting
van Sonncuanck, Hij liet zijn helderen blik over heel het
leven gaan, en trachtte naar de mate zijner krachten het
Christendom in verband te brengen met alle elementen der
cultuur, met staat en maatschappij, met wetenschap en kunst.
Zijn geaichtskriug was zoo ruirn, mdat hij zoo hoog stond,
hoog boven den twist van kleine partijen en zoekend naar
eenheid en harrnonie.
Thans heeft hij die eenheid gevonden in het Vaderhuis,
waar vele woningen zijn. In onzen kring liet hij eene ledige
plaats achter, die niet gemakkelijk door een ander te vervullen
zal zijn. Maar zijne gedachtenis blijft onder ons in zegening,
zijn arbeid is niet ijdel geweest en zijne werken volgen hem
na, omdat hij in den Heere geleefd heeft en gestorven is.

Amsterdam, 19 Dec.

I

ýo8.

H.

BAVINCK.

