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Professor!

AAR den regel van het jus s u u m cui que hebben heden de literatoren den voorrang en treden
wij als theologen, juristen en vertegenwoordigers
van de natuurkundige wetenschappen bescheiden een schrede achterwaarts, terwijl mij deze natuurlijke orde der dingen des te aangenamer is omdat er uit
voIgt, dat de eigenlijke rede thans door een literator gehouden wordt en mijn spreken als een eenvoudig woord
van waardeering en hartelijke dankbaarheid jegens U moet

I)

beschouwd worden.

Maar zulk een woord mag dan ook uit onzen kring
niet wegblijven, en wij, die als tegenwoordige of vroegere
beocfenaars der propaedeutische studien een goede en ruime
plaats in uw hart had den en nog steeds hebben, gevoelen
ons ook tot spreken gedrongen.
Vergun mij daarom u in de eerste plaats onzen dank
te betuigen voor hetg een gij voor ons geweest zijt daardoor,
clat gij uzelven gaaft aan onze kleine, veelszins ongeachte
universiteit, en, nietteg nstaande men aan elke onzer lands-
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hoog-escholen u gaarne een plaats der eere had willen
inruimen, u aan haar zijt blijven geven. Wat voor onze
A I m a Mat e r in de eerste vijfentwintig jaren van haar
bestaan, waarin zoovele storm en over haar hoofd gingen
en zoo donkere wolken zich boven haar samenpakten, een
der grootste weldaden is geweest, die God haar schonk ;
namelijk, dat de uitnemendste mannen, wier naam ongerept
was en wier roem heinde en ver verbreid werd, als hoog·
leeraren schier onafgebroken en tot nu toe aan haar verbonden waren, dat is ook voor ons als studenten ten rijken
zegen geweest.
Reeds voor wij student werden, reeds bij de overleggingen, die in het ouderlijk huis en in den kring der famihe
plaats vonden over de keuze eener universiteit, waarbij
zoovele vrienden, immers in het belang van den studiosus,
zich geroepen achtten, om ons in elk geval van de Vrije
af te houden, deed meer dan eens de naam Woltjer toch
den evenaar naar dezen kant ov r laan. En ook daarna.
In ons student-zijn, hetzij vroeg r of later in deze kwarteeuw. AIs zoovelen de gelederen verlieten, die eens vooraan
stonden in den strijd voor de Vrije Universiteit, als zoovele
takken van dezen boom werden afgebroken, als het soms
scheen, alsof ook »het tiende d I, dat nog overig was, was
om af te weiden c, dan is er nooit iemand onder ons geweest,
in wi en de gedachte ook maar even opkwam, dat ook Prof.
WoItjer zou deinzen. S e m per ide m stoudt gij als een
rots. S a e vis

sin
u n dis.
verh
ffend
Ongemeene kracht, die
en karaktervormend
op ons, studenten, wr-rkte, ging daardoor van u uit, en al
weet ik weI, dat gij zult z ggen: Niet ik, maar Gods
genade hebbe daar oor den dank, wij hebben behoefte het
thans voor uwe ooren uit te spreken, dat
od u daarin als
een gezegend instrument ons ten goede heeft willen gebruiken.
t
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Maar niet minder om wat gij voor ons waart door uweu

..
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wetenschappelijken arbeid aan de Vrije Universiteit, leeft
er oprechte dank en hoogachting voor u in onze harten.
Ik denk daarbij het meest aan uwe schier nooit onderbrokene propaedeutische colleges, waarop gij meest Grieksche,
een tijd lang ook Latijnsche classici, en soms ook een der
Grieksche of Latijnsche Patres ecclesiastici met ons laast.
In den goeden ouden tijd liepen wij die colleges twee

jaar

i

later

minderd.

heeft

men ze, naar ik hoor met een jaar ver-

nog, na zooveel jaren staan zij mij levendig voor
den geest; als gij van het woord als woord uitgingt; dat
woord gingt uiteenleggen in zijne deelen, het ontblootend
tot op zijn wortel; het bezaagt in zijne samenstellingen i
ook in zijn verband , het vergeleekt met andere talen;
opklomt van het woord tot de gedachte, den logos,
waarvan het de uiting was, en dien menschelijken logos dan
wel bezaagt als een afschijnsel van den eeuwigen logos.
Voorzeker, wij konden u in die vlucht niet altoos evengoed volgen, vooral niet in den eersten tijd van ons collegeloopen. We wilden wel gelooven, dat eene universiteit een
cor pus is, hebbende onder cheidene leden, die men doc e nt e s zou kunnen noernen, en dat wij dus met
t e s en dis c e
u deel uitmaakten van een lichaam , wij spraken het niet
,
tegen, dat wij met u bij n leger waren ingedeeld, maar doorgaans beseften wij daarvan dit het best, dat er tusschen een
recruut en een hoofdofficier toch nog een zeer groote afstand is.
Neen, die propaedeuti che colleges waren niet altoos gemakkelijk. Tenminste niet in mijn tijd. Later zullen de studenten
wel heel wat knapper geword n zijn. Maar in onze dagen,
toen wij nog met -Ornatissime s werden aangesproken, en
er Latine moest geantwoord worden en professor in dat
laten respondeeren ook weI een zekere orde hield, [a, toen
is het weI eens gebeurd, dat deze of gene onder de absentes
moest worden aanget ek nd, die toch eigenlijk onder de
respondentes had moeten behooren. Maar er waren ook andere
Nu
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mornenten : waarin O"e ons als het ware meevoerdet, en wij
door uw oýderwijs ýerden aangegrepen en bezield, zoodat
er onder uwe studenten geweest zijn bij wie, niettegenstaande zij voor eene andere faculteit gekozen hadden, toch
nog de overlegging een wijle postvatte, of zij niet onder
Woltjer letteren zouden gaan studeeren.
En het meest nog hebben wij, immers de ouderen onder
oris, uwe propaedeutische colleges lecren waardeeren, toen
wij ze reeds achter den rug hadden. Het ging ons als reizigers,
die de rechte beteekenis en schoonheid van een landschap
eerst dan verstaan, als zij aan het eind zijn gekomen, en
dan een vrij en ruim uitzicht hebben over het geheel.
Zoo kwam ook bij ons uwe leiding in de propaedeutische
studien eerst later in het rechte licht te staan. Zoo beseften
ook wij eerst later recht, welk een vormende en toebereidende
kracht daarvan voor een ieder onzer is uitgegaan. Zoo zagen
wij eerst later recht in, wat wij theologen en juristen, ook
in de kunst van exegetiseeren u verschuldigd zijn, en het is
mij een voorrecht u thans te mogen verzekeren, dat hartelijke
dankbaarheid jegens u ook in dit opzicht bij geen uwer
leerlingen en oud-Ieerlingen ontbreel t.
Ik wil in de derde plaats ook niet onvermeld laten den
meer vertrouwelijken en amicalen om gang met u, waarin uwe
studenten mochten deelen.
Niet allen hebben daarvan geprofiteerd; niet omdat gij
er sommigen van uitsloot, maar omdat er altoos studenten
zijn .. die ?e beteekenis daarvan voor het volgend leven niet
schýJnen In. te zien, .en zich daardoor op hun eigen kamer
of In hun elgen clubje al te veel opsluiten.
Daar komt ook nog dit bij in aanmerking, dat wij in
Amsterdaý leven en ik heb Amsterdam wel eens het graf
van de vnendschap hooren nocmen. Nu, dat is weI wat
somýer en ook overdreven gezegd, maar er is toch ook
weI lets van waar.
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Het Ieven in deze groote stad is zoo druk, gejaagd
en vol. Elken dag weer. Voor vriendschappelijk verkeer is
r vaak zoo weinig tijd en gelegenheid,
en ook de universitaire kring in deze stad kan aan dit kwaad niet geheel

ontkomen.
blijven uwe theeuurtjes bij ons in aangename herinnering. Wij kwamen er veel en gaarne, vooral in de
eerste jaren van het bestaan onzer universiteit, toen onze
kring nog zoo klein was en de band, die allen saarnbond,
wellicht het best gevoeld werd.
Soms wildet ge ook op die theeuurtjes ons verre meevoeren op de velden der literaire wetenschappen, en dan
waren wij weI eens niet be reid u te volgen. Gelukkig voor
ons, dat wij dan in llW hooggeschatte en vriendelijke gade
eene goede hulpe vonden, zoodat in onze discoursen toch
altoos de gezellige toon de overhand bleef behouden. \\ ij
bieden u ook hiervoor onzen vriendelijken dank, mits op
conditie, dat gij be reid zijt minstens de helft daarvan aan
Mevrouw, uwe echtgenoote, af te staan.
en al

Toch

Ten besluite nog een enkel woo rd.
Gelijk uit de rede van Dr. Fischer viel op te maken,
was onder ons de gedachte gerezen, niet alleen met woorden, maar ook in een daad u een bewijs van onze dank bare
hoogachting aan te bieden, en die gedachte yond in heel
den kring van uwe leerlingen en oud-leerlingen grooten

bijval.

Ge zult dit uit het album, waarin de namen werden
opgeteekend van allen, die tot dit blijk van waardeering
bijdroeýen, kunnen opmaken.
Wij kozen een boekwerk, getiteld: Cor pus S c r i P:

tor u m E c c1 e s i a s tic 0 rum
L a tin 0 rum
V i n do b on ens e,
dat hier op de tafel ligt uitgespreid en ik de eer
heb namens hen, die uwe propaedeutische colleges volgen
en vroeger volgden en eenige studenten der natuurkundige
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wetenschappen i last not least, ook namens uwe tegenwoordige en vroegere literarische studenten, u thans aan te
bieden.
Mede door de overweging, dat wij in dit werk een gemeenschappelijk terrein hebben, waar literatoren, theologen en
juri ten elkander ontmoeten, werden wij tot deze keuze
geleid.

Wetende, ook door uw onderwijs, wat kostelijke schatten in dezen akker voor den literator verborgen zijn, en
hoe evenzeer een theoloog, dien wij toch ook in u weI
ontdekt hebben, van hier nooit onbevredigd behoeft heen
te gaan, hopen wij dat het niet al te ongevallig in uwe

oogen zijn zal.
Laat ik het vergezeld doen gaan van de bede, dat de
Heere ooze God uw leven nog met veel jaren verlenge i
dat Hij u voort doe werken met onverzwakte krachten
gelijk tot nu toe!
Deze boom, die reeds zoo vruchtbaar bleek te zijn,
v:ýrpe, gekoesterd door de herfstzon, nog vele edele, genjpte vruchten af, ten zegen voor de Vrije Universiteit en
de christelijke wetenschap, bovenal d. d rna j 0 rem
Dei

gloriam:

