PRO C E S • V E. R B A A L

v

A ND li:c

lecl'aat de plnats van zijncn ovcrledcnen Lcermeester s c: H R A DE R, te vcrvllllen. Niet
lang cehter l110gt hij aan deze hooge febool vcnoe\rcn. Dc blll'gerlijke onlLlsten , in FrlCs~
land gerezen, dcden hem cerst in het vooljaal' van 1737 gewillig van zijn ambt anhnd
docn, ell vervolgens in den herfst van hctzelfdc jaJr het vadel'land verlatcn. in gezel.
fchap van zijncn gewezen ambtgenoot den Heel' v ALe KEN A E R, ons ge~icht Medclid.
tus[chen wien en v A N K 00 TEN t0811 reeds gelegd was diG vl'iendfchapsband, welke
llllet dan door den dood van laatstgemelden en ook ze.Jfs· door dozen niet beeft kunnen
gefcheidcn geworden. Met zijn vriend v A f. C Ie EN A E R LIit het vaderIanJ vcrtl'okken.
keerd-e v AN K 0 0 TEN ook met hem. lla de omwenteiil'lg van 1795. in het vaderlnnd
terug. verliet wcinigc jal'en later een aanzienlijk en voord(;c1lg ambt in hctzelvc, om
zijn boezemvriend op deszelfs gezantCcllap nan!' Spanje tc vergc'iellcn, bleef ook feden
bcider tcmgkomst nit Spanje beftendig bij hem cn ilierf eindelijk op deszelf'J bu.itenver~
blijf en in zijne annen, Hij, die a:m v AN KO 0 T g N de oogen floot , rigtte oak cene
dllurzame cerzlli1 op VOOl' zljne gedilehtenis, In cene voorlezing bij de DenTe KlasCe
deed de Heel' v ALe KEN A E R aan de deLlgdcIl en verdtenJlen van zijn 0 verleden vriend
nulde. Uit deze voorlezing blaek ons, hetgeen ~ij buitendien reeds eenigzills ver1110edden, dat te vel' gedrevene zedigbeid aIleen altijd v A N K 0 0 TEN had terug gehouden, niet fleeht. van het llitgcven velel' werken, maar ook zelfs van het bijeenzamc1ell
V~ll gem<lJkte aanteekeningen over oude fchrijvers en het tredeo in eenige lettel'kundige
redctwist, het zij mondeliog of bij ge[chrifte. De uiwave van den Pi11darus Thebanus
TIll VOOl' weinige jaren cindelijk door den Hecl' WE IJ TIN G Ii voJtooid en in het licht
gebragt, was cene onderncming van de jCLlgd des Heeren v II N K 0 0 TEN, beg0I1llen op
uitdrukkelijk aanraden van s C H R II D E R, die zijnen leerling door het bcwerken dezGl' Latijllsehc Epitome van HOM E R Us met den GriekJcben puikdichter zelven meer en meer
bekelld wilde nnken. Hoe vee I gocds er ook ill de a:mteekeningcn van v AN K 00 T E M'
op den Pil1dm'Us Thebanus zij. wij fl:cmmen gereedeJijk in met den Hecl' v ALe K EN A E R, dat men L1it dit jeugdig werk van zijnen vriend deszelfs critifcbe. gaven in mea
gcvordel'den lceftijd geensins kan noeh mag beoordeelen.
Hartelijk wen[chen wij. dat
ons veel gcacht MedeJid ill de gelegenheid zijn moge, om uit de nagelatene bocken en
papieren des overledenen d~lt gene op te zamelen, wat gewisfclijk: aldllar van aanteekeningen en verbeteringcn op ol!<!e fchrijvers nog voorhanden en naar zijn welwikkend
oordeel gerchikt is, om de vel'dicllsten van V A N K 0 0 TEN ais Criticz;s, ten volle Cll
,n.r waard:; te docn kennen. V A N K 00 TEN S verdiensten als Dichter zijn overbekend.
II hebbcl1 oak vall zijne dichtwerkcn niet dan zeer weinige het lieht gezien, de
m(~cstc in eene vcrzameling, door v II N K 0 0 T X N zelven
ultgegevcn onder dell
~iteJ van D;/iciat: P(J:flic.l3.
De uirgave cler overige bij het algemeen !log onbekeride
fl:Jk~

fiukkell zoude cehter bij alle beminn3l'eil del' L1tijnrche dit)litkuIlst bijzonder welko~, zijn,
Dc Derde KlasCe van dlt Inflimllt wcet hij ondervindillg, dat oak zelfs de laatlte toonen van v A. N K 00'1' ENS zanggodiu nog tcn uiterlte bevallig en zoetvlo.eijend
waren.
De ECl'ste 1\:las[e moest oak nag twee van 113re Geasfocii;erden door den do.od verlie.zen. De Heeren PA I..L AS en JAlQUlN fl:ierven beide in dell loop van het I1U volCindigd
Il1j1itLIllts~jaar. Beide als reizigel's, beide 'lIs natuurkundige beroemd, deden zij beide Dali
de wetcn[cbappen gewigtige dienilen: J A C QUI N door de uitgave zijncr zoo pl'achtigc }Io~

rei AujJriaca en VJI1 andere zeer aanzienlijkc werken over de Plantkunde; PAL L A. s
door de mcdedeeling zijner reizcn in ver[c!J.eidenc gewes.ten des RLlsnichen Rijks, dobf
de uitgave zi'ner Flora J?usjica, en inzonderheid door zijn wei'k getiteld: Novae Specie:;

f(.uadrupedu;~ et Glirium ordine.

een w~rk. naar het oord~el van desklindigen allerbeluugrijkst voor de dierkunde, om de vCl'gelljkmg met vel'[eheldelle al,1dcrc (ileren Van de.zeIfde orde. en om de ontleedkundige befchouwing van derzeiver inwendig zamenfl:el.
D~n hoe fmal'telijk alle deze verliezell waren. het voordecl van den meer en meer be~
vestigden weIland des. !nfl:iwuts deed zich ook; hiexill gevoeJen, dat de opengevallelle
plaatfen dadeJijk wederom kondoo vervuld worden, 1l11mers, door het [poedig i~~omcn d~r
Keizel'lijke goedkeLlring op de kel!Zen. door de Klasfen uitgebragt. mogell W1J nl! reed.
de Heeren s <.: H R 0 PEg en B I; N G M A in OilS midden vetwelkomell, dezell door de Eer~
te Klasfe in plaats van den Heel' l-l EN N E R T. gCl'len door de Derde in plaats van den
Heel' v A. N "00 TEN tot Lid benocmd. Ja, de Heel' S C H RoD E R is reeds ill de ge.,
legenheid geweest, om de Del'de Klasfe op een pl'oeve zijnel' geleerdheid te vel'gaften.
Ik wenseh het Infl:itl!ut van harte geluk met de aanwinst dezer riiellwe Ledeu, en.
.claar ik mij veel yo or deszelfs bloei van hen belove, zoo vcrhcug ik mij tevens daatin»
dat de keLlze van den Heer s c H 1(0 D E R bij de Denie Klasfe een bewijs oplevert.
hoe de kloof gedempt is. die te voren tus[eben fl'aaije letteren en wiskunlilige wet~n~
[cbappen benond; hoe bij dit InftitLlllt aitans wis- en fterrekundigen gaarne in den
kring der iettervrienden worden aangenomen, mits hunne hoogere wijsheid oak niet
<wcigere aan de Gratien te offeren. noen verac!J.telijk; op de gaven van welfprckenheid

cn diehtkunst nedcrzie.
Dc Heel' J A COB s, zoo beroemd doo!' zijnen Comm~ntCirius op de G1'iekflhe ..dniho/o.gir;
wm B RUN C K, werd met's Keizers goedkeuring van Corresponderend Lid del' Del'de
KJasfe, tot den rang van Ge3s[oei1lert.ien verheven, en alzoo de plaats, doo~ den dood
van H E IJ N E open geworden, op eene aJlezins waardige wijze vervuld, terwiJl voorts in
plaars V3n den Heel' J A COB S door de Klasfe tot corresponderend Lid benoemd werd. de
Heel' R. W. J. V A N P A B S T TOT BIN G E R D Ii: N, bekend door cene lle!q'oQnQe Verhan..
deling oyer rI~ j(f'uist(J(j'ten. en andere Werken.
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