Nicolaas Christiaan Kist (1793-1859) zandgraf 152, vak E
Hoogleraar kerkgeschiedenis
Personalia
Geboren: 11 april 1793 te Zaltbommel
Zoon van: Joost Gerard Kist en Sijburg Hendrika Roijaards
Gehuwd met: Catharina Wilhelmina Dijckmeester op 10 oktober 1821 te Tiel
Overleden: 21 december 1859 te Leiden
Begraven: 24 december 1859
Samenvatting
Nicolaas Christiaan Kist wordt in 1793 te Zaltbommel geboren. Na de lagere en de
Latijnse school gaat hij, samen met zijn neef Herman Johan Royaards met wie hij van
jongs af aan tot Royaards’ dood in 1854 bevriend is, in Utrecht theologie studeren.
Met een korte onderbreking, als Nicolaas als ‘vrijwillige jager’ tegen Napoleon ten
strijde trekt, rondt Kist zijn studie in 1818 af met een promotie.
In datzelfde jaar wordt hij predikant in het Betuwse plaatsje Zoelen. Daar ontvangt
hij van zijn Hervormde gemeente veel sympathie door zeer behulpzaam te zijn bij de
grote watersnoodramp die zich daar in 1820 voltrekt.
In 1821 trouwt hij met Catharina Wilhelmina Dijckmeester, met wie hij negen
kinderen krijgt. In zijn periode in Zoelen blijft Nicolaas zich wetenschappelijk ontwikkelen, met name op het gebied van de kerkgeschiedenis.
In 1823 wordt Nicolaas Christiaan Kist aan de
universiteit van Leiden benoemd tot buitengewoon
hoogleraar Godgeleerdheid met als onderwijsopdracht de kerkelijke geschiedenis en de geschiedenis
van de christelijke leerinstellingen. Later gaat hij ook
onderwijs geven in de christelijke zedenkunde.
In 1829 wordt Kist gewoon hoogleraar met dezelfde
onderwijstaak. Samen met zijn neef Royaards begint
hij het tijdschrift “Archief voor kerkelijke geschiedenis”.
Kist is zeer productief: hij publiceert meer dan tweehonderd artikelen.
Ook in 1829 wordt Kist winnaar van een door het
Teylers Genootschap uitgeschreven prijsvraag. Kist is
Nicolaas Christiaan Kist
naast zijn professionele activiteiten actief in diverse
organisaties op maatschappelijk gebied.
Nog midden in het leven staand, overlijdt Nicolaas Christiaan Kist onverwacht op
zesenzestigjarige leeftijd in 1859. Hij wordt ten grave gedragen door zestien van zijn
studenten.

Volledige versie
Afkomst en jeugd
Nicolaas Christiaan Kist wordt op 11 april 1793 te Zaltbommel geboren als het vierde
kind van Joost Gerard Kist (1756-1815) en Sijburg Hendrika Roijaards (1758-1829)
[ook geschreven als Royaards]. Op 14 april wordt hij in de Hervormde Kerk van zijn
geboorteplaats gedoopt.

Doopboek Zalbommel

Zijn vader is predikant in Zaltbommel, na eerder deze functie bekleed te hebben in
Leeuwen en Puiflijk, beide in het Land van Maas en Waal gelegen. Ook grootvader
Anthonie Kist was predikant (in Maarsen en Woerden).
Zijn moeder is de dochter van een geneesheer in Zaltbommel en haar broer, dus
Nicolaas’ oom, Hermannus Royaards (1753-1825) is een vermaard theoloog en hoogleraar te Utrecht. Van jongs af aan is Nicolaas bevriend met zijn neef Herman Johan
Royaards (1794-1854), zoon van Hermannus. Pas de dood van Herman Johan maakt
een einde aan een vijftigjarige vriendschap.
Nicolaas heeft twee broers en drie zussen: Albertus Godofridus (1787), Gijsbertus
(1789), Albertina Godefrida (1791), Johanna Helena (1796) en Clara Louisa (1798).
Hij gaat naar de lagere school in Zaltbommel. Uit zijn jongste jaren is slechts één
voorval bekend, waarbij de Voorzienigheid over Nicolaas heeft gewaakt. De dertienjarige jongen beklimt de bijna honderd meter hoge kerktoren van Zaltbommel. Als hij
op de derde verdieping op een hoogte van tachtig meter is gekomen, kijkt hij door een
openstaand luik naar beneden, verliest daarbij het evenwicht en komt ten val. Gelukkig
wordt de val gebroken, blijft hij halverwege hangen, waarna hij wordt gered. Nicolaas
houdt er slechts een gebroken dijbeen aan over.
Na de lagere school gaat hij naar de Latijnse school, waar Nicolaas voortreffelijk
onderwijs krijgt, met name van de rector mr. Wilhelmus Terpstra. In zijn laatste schooljaren wint Nicolaas Kist diverse prijzen. In 1810 beëindigt hij dit deel van zijn opleiding.
Studie
Zijn ouders zijn eigenlijk van plan Nicolaas rechten te laten studeren, maar oom
Hermannus Royaards haalt hen en Nicolaas over om te kiezen voor theologie in
Utrecht, dezelfde studie en aan dezelfde universiteit als Nicolaas’ vriend en neef

Herman, zoon van Hermannus, dan ook wil gaan doen. In het tussenliggende jaar krijgt
Nicolaas privéonderwijs van zijn leermeester Terpstra.
De neven gaan in 1811 theologie studeren en
raken direct in de ban van de colleges van de
hoogleraar filosofie Philip Willem van Heusde
(1778-1839). In de woorden van een tijdgenoot:
“Het was zijn historisch onderwijs, dat als een
nieuwen lichtstraal voor hen deed opgaan, en
dat niet slechts op den gang hunner studiën,
maar op geheel hunne rigting en wereldbeschouwing van overwegenden invloed geweest
en gebleven is”.
In 1815 onderbreken Nicolaas en Herman
hun studie om met de compagnie ‘De vrijwillige
jagers’ te strijden tegen Napoleon, wat in feite
betekende dat zij maandenlang in Bruay, in de
Herman Johan Royaards
buurt van Valenciennes, verblijven.
Hierna studeren beiden snel verder: op 11 juni 1816 doet Nicolaas zijn kandidaatsexamen letteren, op 13 juni 1817 doen beiden kandidaatsexamen theologie en op 12
(Herman) en 13 (Nicolaas) maart 1818 volgen hun promoties, uiteraard bij Hermannus
Royaards. De dissertatie van Nicolaas heeft als titel: “De commutatione quam
Constantino Magno auctore societas subiit christiana” en gaat over de invloed die de
overgang van Constantijn de Grote naar het christendom op de Christenwereld heeft
gehad.

Hermannus Royaards

Philip Willem van Heusde

Predikant te Zoelen
Kort na zijn promotie wordt Kist beroepen te Zoelen,
een dorp in de Betuwe. Nicolaas wordt op 13 september 1818 door zijn oom Ewaldus Kist (1762-1822),
een vermaarde predikant te Dordrecht, bevestigd. Hij
is blij met deze stadplaats, niet al te ver van zijn vertrouwde Zaltbommel.
Kist ontvangt veel sympathie door zijn actief optreden tijdens de grote watersnood in 1820. Hij stelt
de kerk ter beschikking om velen, die van huis en have
zijn beroofd, een veilig onderdak te bieden. Hij ruimt
de bovenverdieping en de hooggelegen kelderkamer
van de pastorie in voor de zieken en zwakken.
Onvermoeid is hij bij deze ramp, rondvarend in
een schuit om mensenlevens te redden, het leed te
verzachten en noodlijdenden te ondersteunen. Geen
Ewaldus Kist
wonder dat deze ervaring hem zeer met zijn kerkgangers verbindt en dat de kerkgangers zich nauw met hun predikant verbonden voelen.
Kist blijft vijf jaar deze gemeente dienen, tot 26 oktober 1823. In deze jaren zet hij zijn
geliefde studie op het gebied van de kerkgeschiedenis voort.
Huwelijk en gezin
Tijdens deze periode als predikant leert Nicolaas Catharina Wilhelmina Dijckmeester
(1800-1861) kennen, dochter van de Tielse regent, officier van justitie en politicus
Herman Jacob Dijckmeester (1771-1850), die van 1821 tot 1842 lid was van de
Tweede Kamer en in de jaren 1835 en 1836 Kamervoorzitter was. Op 10 oktober 1821
vindt in Tiel het huwelijk plaats van Nicolaas Christiaan met Catharina Wilhelmina.

Huwelijksakte

Het echtpaar krijgt negen kinderen:
- Joost Gerard (geboren 20 oktober 1822);
- Anna Elzabé (geboren 26 juni 1825);
- Syburg Hendrika (geboren 12 augustus 1827);
- Hermina Jacoba (geboren 25 maart 1830);
- Ewaldus (geboren 28 mei 1832; gestorven 24 mei 1833);
- Anthonie (geboren 2 maart 1834);
- Herman Jacob (geboren 25 december 1836);
- Ewaldus (geboren 24 februari 1839);
- Christiaan Willem (geboren 23 juni 1842).
Kist viert met zijn vrouw en familie op 10 oktober 1846 het vijfentwintigjarig huwelijk.
Hoogleraar te Leiden
Op aandringen van Johannes Clarisse (17701846), hoogleraar godgeleerdheid te Leiden,
besluit de regering om enkele buitengewoon
hoogleraren in de kerkgeschiedenis aan te
stellen. Dit resulteert in een drietal benoemingen: Theodorus Adrianus Clarisse, zoon
van Johannes Clarisse, wordt in Groningen
benoemd, Herman Johan Royaards in Utrecht
en Nicolaas Christiaan in Leiden; de beide
laatsten op advies van Van Heusde. Kist aanvaardt deze benoeming, hoewel het hem veel
moeite kost de gemeente Zoelen te verlaten.
Kist houdt op 11 oktober 1823 zijn oratie,
getiteld De progressione ingenii humani in dognatum historia Christianorum animadvertenda,
die gaat over de ontwikkeling van de menselijke geest, zoals deze valt af te leiden uit de
Johannes Clarisse
geschiedenis van de Christelijke leerinstellingen.
Zijn leeropdracht is de kerkelijke geschiedenis en de geschiedenis van de Christelijke leerinstellingen. Na het uitspreken van zijn rede reist hij met zijn Utrechtse neef
Herman Johan per trekschuit terug naar Zoelen. Tijdens de reis maken zij het plan om
een kerkhistorisch tijdschrift te gaan redigeren, maar voorlopig komt het er niet van.
Met veel emotie spreekt Kist op 23 oktober 1823 in Zoelen zijn afscheidswoord uit
over 2 Johannes vers 8: ”Zoo ziet toe, een iegelijk voor zich zelven, dat wij niet verliezen, waarvoor wij gearbeid hebben, maar een vollen loon mogen ontvangen!” De band
met Zoelen is zijn hele leven hecht gebleven. Zelden gaat er een zomer voorbij, waarin
hij niet zijn oude gemeente bezoekt.
Kist blijkt in Leiden minder welkom dan de twee anderen elders, omdat de Leidse
theologische faculteit niet om hem heeft gevraagd, maar hem is toegewezen. Hij moet
zelf zijn positie waarmaken en - wat het geven van onderwijs betreft - in eerste instantie
volstaan met de dogmengeschiedenis van de vroege kerk.

Kist werkt hard en dankzij zijn uitgebreide kennis en prettige houding verwerft hij
snel veel respect. Als in 1827 bij het emeritaat van Johannes van Voorst (1757-1833)
de vakken opnieuw worden verdeeld, krijgt hij van Lucas Suringar (1770-1833) de
gehele kerkgeschiedenis onder zijn hoede. Later wordt ook ‘christelijke zedenkunde’
ook wel ethiek genoemd, door Johannes Clarisse naar Kist doorgeschoven.
Dat laatste lijkt misschien een vreemde combinatie, maar Kist heeft er in het geheel
geen moeite mee omdat hij vindt dat de zedelijke strekking van het christendom een
middel kan zijn tegen de ziekelijke verschijnselen die hij waarneemt. Juist door de
combinatie kerkgeschiedenis en zedenkunde heeft Kist ‘de eigene vrije, redelijke en
zedelijke werkzaamheid van den mensch, niet minder als een boven elken twijfel
verheven feit leeren aanmerken, dan wel als het edelst, door Gods wijsheid en liefde,
den mensch en der menschheid toegevoegd voorregt erkennen en hoogschatten’.
Juist de hogere vrijheid die Christus bracht, niet de gewone zedelijke vrijheid maar de
zekerheid daar goed gebruik van te maken, is voor Kist de sluitreden van zijn betoog:
‘In de evangelische vrijheid, of de vrijheid in Christus, is het begrip van Bevrijding, d.i.
Verlossing, hoofdzaak’.
De jonge hoogleraar Kist - hij is op dertigjarige leeftijd benoemd - is dan nog niet
geheel geschoold in de kerkgeschiedenis. Hij beseft dat kennis van de bronnen
nauwelijks bestaat en dat de beoefening van dit vak methodisch moet worden gedaan.
De bronnen moeten worden opgespoord en geordend, waarna publicatie met een
toelichting gewenst is. Op deze manier pakt hij de zaken aan. Voor publicaties op zijn
vakgebied denkt hij aan het nieuwe tijdschrift dat hij met Royaards wilde opzetten.
Als buitengewoon hoogleraar in de godgeleerdheid is Kist niet de persoon om direct als academieprediker op te treden, alhoewel hij dat wel graag wil.
Hij heeft het aan collega Johannes van der Palm
(1765-1840) - die zijn eigen predikbeurt aan Kist
aanbiedt - te danken dat hij op 4 april 1824 de kansel
mag betreden.
Kist ziet diverse pogingen om ook academieprediker te worden mislukken, ondanks dat Van der
Palm en de Curatoren zijn aanvraag ondersteunen.
Pas nadat Kist op 13 juni 1829 tot gewoon hoogleraar is benoemd valt hem deze eer ten deel. Op 15
december 1829 spreekt hij zijn oratie uit. Hierna
komt de volle kracht en onvermoeide arbeid van Kist
Johannes van der Palm
volledig tot zijn recht.
Het specialisme van Kist is de kerkgeschiedenis, met name de ‘antiquarische‘
aspecten ervan.
Tijdschrift en publicaties
In 1829 laten Kist en Royaards de eerste editie verschijnen van hun tijdschrift Archief
voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Zij hadden er op gerekend
dat collega Th. A. Clarisse ook mee zou doen, maar die is helaas onverwacht in 1828

gestorven. Kist heeft de rol van hoofdredacteur: hij neemt slechts artikelen aan die hij
belangrijk vindt, ziet toe op de druk en voert het overleg met de uitgever Luchtmans
[later overgenomen door Brill].
Tussen 1829 en 1840 verschijnen elf delen onder de hierboven genoemde naam;
tussen 1841 en 1849 negen delen onder de naam Nederlands Archief voor Kerkelijke
Geschiedenis; daarna wordt het Nederlands Archief voor Kerkelijke Geschiedenis,
inzonderheid Nederland en na 1857 Kerkhistorisch Archief.
Kist heeft meer dan tweehonderd publicaties op
zijn naan staan. Hieronder een kleine selectie:
- Iets over het zielelijden van Jezus (ontleend
aan het Oppositionsschrift van Schröter en
Klein; 1823);
- Aanspraak aan de leden van den Eerwaardigen Kerkeraad der Hervormde Gemeente
te Zaltbommel, na het ter aarde bestellen
mijner dierbare moeder Syburgh Hendrica
Ryaards, weduwe J.G. Kist, op den 5den
November 1829.
- De Christelijke Kerk op aarde volgens het
Bijbelsch onderwijs en de Geschiedenis.
Eene door Teyler’s Godgeleerd Genootschap
bekroonde Prijsverhandeling (1830);
- De terugkomst der Vrijwillige Jagers
godsdienstig gevierd op den gedenkdag van
Leidens Ontzet (1831);
- Kindermoord gepleegd in het klooster Bethlehem te Nijmegen (1833);
- Iets over Janus Secundus, als stempelsnijder, en over zijne penningplaat: Vatis
amatoris Julia sculpta manu (1834);
- De onderteekening der formulieren door Hoogleeraren en Doctoren in de
Godgeleerdheid, sedert de synode van Dordrecht, bijzonder aan de Hoogeschool
te Leiden (1838);
- Leerrede ter viering van het elfde Eeuwfeest der invoering van het Christendom in
Nederland en van den 322sten jaardag der Kerkhervorming (1839);
- Nog iets over de ongebondene levenswijze der Geestelijkheid in de XVde en
XVIde eeuw (1843);
- Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwse muurschilderingen,
bijzonder over die in de Pieterskerk te Leiden (1846);
- Neêrlands Biddagen en Biddagbrieven (1849);
- Blik op de lotgevallen van het Christendom in China; benevens een onderzoek
naar de echtheid van het Christelijk Chineesch monument (1852);
- Oratio de relogionis Christianae indole practica, uti antea semper; sic omnino
hodie, multum neglecta (1853);
- De invloed der Hervorming op de Roomsche Kerk (1857);
- De vrije wil of de mensch een redelijk vrijwerkend wezen (1859).

Prijsvraag Teylers Godgeleerd Genootschap
In 1829 verwerft Kist faam door de bekroning van zijn
antwoord op een prijsvraag van het Teylers Godgeleerd
Genootschap1. De vraagstelling luidde: ‘Welke is de
leer van Jezus en de Apostelen wegens de Christelijke
Kerk op aarde, in zooverre die op alle tijden en plaatsen
toepasselijk gerekend mag worden? Wat vloeit hieruit
voort, aangaande het uitwendig bestaan dier Kerk, hare
betrekking tot den Staat, de inrigting van de openbare
eeredienst en den stand en de pligten dergenen, aan
wie de leiding daarvan is toevertrouwd? In hoeverre is
men, naar luid der Geschiedenis, aan deze leer der H.
Pieter Teyler
Schrift getrouw gebleven? In hoeverre beantwoordt de
tegenwoordige staat van het Christendom in het algemeen en meer bepaald in ons
Vaderland aan dezelve? En welke waarschuwingen, raadgevingen en wenken kunnen
bij den toestand der Christelijke Kerk in onze dagen, voor de Protestantsche afdeelingen derzelve, hieruit afgeleid worden?’
Deze vragen zijn Kist als uit het hart gegrepen. Het is een onderwerp waar hij zich
al eerder mee heeft beziggehouden en dat hij doorziet. Zijn beantwoording van deze
prijsvraag met als titel “De Christelijke Kerk op aarde volgens het Bijbelsch onderwijs
en de Geschiedenis” wordt op 13 november 1829 bekroond.
Overige zaken
Zijn grote werkkracht, nauwgezetheid en relaties
maken Kist zeer geschikt om de belangen van
de universiteit te behartigen en in maatschappelijke organisaties actief te zijn. Zo is hij o.a.:
- Curator van het Stedelijk Gymnasium;
- Voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap afd. Leiden;
- President van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde;
- Bestuurslid van het Haagsch Genootschap;
- Lid van de commissie voor de belangen van
de Waddenzee;
- Ouderling van de Nederlands Hervormde
Gemeente.
Kist is een gewaardeerd aanwezige bij de bijeenkomsten van de hervormde synode. In 1849 stelt
hij de synodale biddagsbrief op met als titel: “Bij
1

Nicolaas Christiaan Kist

Uit het testament van Pieter Teyler (1702-1778) vloeide de oprichting van twee genootschappen voort:
Teylers Godgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap. Deze genootschappen, die de
wetenschapsbeoefening moesten bevorderen en nog steeds functioneren, kennen ieder slechts enkele
leden

het heerschen der cholera”. Leiden wordt in deze tijdsperiode regelmatig getroffen
door cholera-epidemieën.
Kist is ook een kunstliefhebber: hij heeft een eigen bibliotheek met niet minder dan
honderdvijfentachtig handschriften en vele andere zeldzaamheden. Tevens bezit Kist
een rijke verzamelingen van portretten, facsimile's en penningen.
Kist heeft naast vele positieve, ook zijn mindere kanten: hij is een matig docent met
een wat stroeve voordracht, veel minder bezielend dan die van zijn Utrechtse neef.
Overtuigd van zijn eigen gelijk kan hij het slecht hebben als zijn leerlingen andere
opvattingen hebben. Tegenover zijn beste student Willem Moll (1812-1879), die later
in Amsterdam hoogleraar wordt, blijft hij jarenlang terughoudend, zelfs afwijzend. Pas
later wordt de verhouding tussen Kist en Moll beter.
Overlijden
Nicolaas Christiaan Kist overlijdt onverwacht op zesenzestigjarige leeftijd op 21
december 1859 te Leiden.

Overlijdensakte

Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 23 december 1859)

Drie dagen na zijn overlijden wordt Nicolaas Christiaan Kist op de Groenesteeg
begraven. De Leydse Courant bericht over deze begrafenis het volgende:
Heden morgen ten half elf ure had alhier op de begraafplaats aan de Groenesteeg
eene aandoenlijke plegtigheid plaats. Het lijk van den ontslapen hoogleraar in de
godgeleerdheid, dr. N.C. Kist, werd met eere ter aarde besteld. Een zestiental zijner
jongste leerlingen, allen studenten onzer hoogeschool, droeg de kist naar het graf,
gevolgd door de zonen en betrekkingen des overledenen en de hoogleeraren der
theologische faculteit.
Toen de baar was neêrgezet bij de geopende groeve, sprak prof. J.H. Scholten, in
naam zijner ambtgenooten, tot lof van den waardigen man en vermeldde, met
dankzegging aan God, zijne vele verdiensten en gaven.
Daarop, nadat de kist was afgelaten, trad prof. J.J. Prins op, om, namens ’s mans
leerlingen van vroegeren en lateren tijd, een woord van diepen weemoed en opregten
dank te doen hooren en hulde te brengen aan den geliefden leermeester en vriend.
Dien zelfden toon sloeg ook de kandidaat in de godgeleerdheid, S.F.W. Roorda van
Eysinga, aan, die namens zijne medestudenten nog een gepast woord sprak, terwijl
de schoonzoon des betreurden hoogleeraars, ds. F.C. Hoogvliet, van Spaarndam, in
naam der zijnen dank zeide voor de eer, aan de nagedachtenis van den beweenden
doode bewezen.
Deze plegtige uitvaart, waarbij nog onderscheidene hoogleeraren en vele
belangstellenden vrienden, ook van elders, tegenwoordig waren, maakte op allen een’
diepen indruk en verstrekt tevens ten bewijze van de hooge achting en liefde, die prof.
Kist gedurende zijn werkzaam leven zich zóó ruimschoots verworven heeft.

Grafboek zandgraf 152

Na Nicolaas Christiaan zijn nog de volgende drie personen in dit graf begraven:
- Catharina Wilhelmina Dyckmeester, zijn echtgenote, op 15 augustus 1861, 61 jaar oud;
- Syburg Hendrika Kist, een dochter, op 24 januari 1893, 65 jaar oud;
- Ewaldus Kist, een zoon, op 15 maart 1898, 59 jaar oud.
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