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gcbrnikt worden: zij zftl derzelver arbeid merkel~jk verkortcll , / ligter maken" 
en tevens veei naauwkeurigcr doen worden, 

Bij z~inc fchranderheid en zijne uitftekende kunde, voegde 1E N E 1E cene 
:wnderlinge gave voor het ondcrwijs ? ,waarvan zijne werkcn, geene uitgezon
dcrd (a), blijken dragen, en die nog diep in het geheu~en geprent is van 
aHen, welke t~in onderwijs genoten j of zijnc voordragten gehoord hehbeno 
Mag nu m~in getuigenis, mijne ondervinding, hier iets gelden, ik zal open" 
hartig bc1iJden, dat ik; die het uitmuntend onderw~is van C AU B IUS eenige: 
jaren genotel1 had, die den fraaijen lcertrantvan dien beroemden man bewon" 
dereie, die opzettc1~jk getracht 11eb, m~j clcnzelvcn tc mv.ken; tocn Ik ~ 
Ila aclltticn jaren in de IIoogc Schole te Francker onderwezen, m~jn onder" 
wijs, zoo vecl mijne zwakke vermogens toelieten ~ op de Gaubiaanfchc lees!: 
gefchoeid te hebben, en in het onderwUzen veelligt niet gehed ongelukkig 
geflaagd te zijn: [vergedi: rn~i, Mijne Heeren! dezen fchijnbaren waan: 
C I C Ii; R 0 zeidc wc!, quoniam in eo Ill/dio aetate/jJ confumpji, Ii id mini 

, videor it! me!) quodammodo vindicare. J dat zeg ill: 9 toen ik" 
!la dit aUes, vool' de en-ftc maal het ondcrwijs van dcn Heer 1£ 1\1 E lE 

in de Maatfchappij Felix Meritis bijwoonde, overzoodanig onderwijs verllelcll 
ftond; dat ik tot dien tijd toc gcen denkbeeld gehad had van zulke eenvoudig~ 

heid, zulke klaarheid" gemakkelijkheid" juisthcid; dat iii: het mij vervoIgcns 
tot cen' pligt Ilelde ~ den Heel' lE N E lE zoo dikwerf mogelijk te gaan hoo
rCll, ommijn onderwijs naar het z~ine te verbeteren cnin 't vcrvolg te rege" 
len. V\Tarc de trant van onderwijs des Heeren 1E N E lE gepaard met 
die levendighcid" met dat vuur, met die kracht van zeggen? met ell ,'11 beftcn.1igen 
ficraad van n~jl" welke den Heere F 0 U R C ROY zoo bljzonder cil~ell wa~? en 
dIe het mU, eerst jarel1cbarna, heeft mogen gybeuren, in ParUs des7:elfs lesfel1 
bcftendig te bcwondcren, zoude de Heel' 1E N E 1ft de volmaaktfte ondervvijzer 
gewcest zljn, dien men 1111111er zOlldc kllnnen uitdenken, 

In een woord, de verdienstel1 des .lJ:: N]I; lE 

;l11e de takken vanWetenfchap, die hij regt beoefend 
'Wei is waal', dat allen, die hem vannah~j gekend hehben, 
yang van begrippen van zUne denkwijze, van 

in vak en 
zeer gront geweest. 

in den gehceIen om~ 
gevoelens, van zijl1el 

. -----~ 
(a) Men zie vooral zijne v,erkhring van het l'el!/ffiullI van ,A D A !Ii S, lijnc Rtkeufwfule, zijn© 

van den NQniu$, 
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'manler om :f(nnmlge ondenvcl'pen te hefchollwen, vCl'fcheidene Z'onGerlinge '\rer~ 
fch~infels hebbcn waargcnomen, die het lllOe\jelijk va It te verklarcl1, Allen ont
kenden z~j, builen twijfel, hlll1nen oorfprong uit de ,bijzol1dere wending van 
nen geest: veelIigt hkruit, dat hi} zich tc ulti1uitend op louter Mathel11ati~ 
fche voonverpen toegeJegd, en daan'lo01: niet genocgzaam gc1et hceft op de 
verfchillcnde foorten van zekerhdd en klaarbl\jkelijkhdd: rbisfchien had daardoor 
zij 1 geest de hebbeJijkheicl niet vcrkregen, of verloren, om dcrzelver verfchn~ 
lende trappen te ondcrfcheiden en te watlrderen: misfchicn mangeIdehct hem 
Mn genoegzaam inzigt in de Ware grondheginfels cener zuivere BovennatuU1'~ 

kunde en in derzelver toepasfing, en was daaruit die zonclel'linge, (~och nkt 
ongemeenc, gefleldheid des geest ontflaan, van meer door het fchltterende van 
eene tegenwerping ~ door het opwerpen van , dan door de kracht 
van een morcel bewUs getroffel1 te wOl'den: maar geenc dier verfchijnfelcn ha1M 
den hllnnen oorfprong in Z~il1 hart, Opregtheid, eerl~jkheid, . 
aflreer van alIe In-uiping, waren de hoofatrekken van karalnerG 

Van zUne flandvastigheid heeft hij doori1aande gegevcn in de 
waarop hU de verbazende fmerten en de ~jsfel\ike folterlngcn 
die een bijna onlUdelUk hem vele jal'en achter cen 
vinden. Ik hen, gedurende ons verblljf te 
van de fioYfche hardheid waarmede hij dien 

cell die meestal op jaar den waardigcn Man :lanvieI, en 
cens voor zijn ]even heeft docn Vfcezen, Hij flied· den van 
:/l, in den ouderdom van jaren. 

verIies was voor de Eerfte Klasfe te meer 
'\ran flempel zeer zeldzaam z~jn, en dat de hUlp en de 
den Heel' JE N E 1E in vele zaken had ondervonden" 
lies wcrd op nieuw toen de Klasfe zlch 

den fIeer VAN BEECK CALKOEN door den dood zag 

dam 

ook 

Hoewel CAL K 0 E N 

zich reeds cenen 
den ouderdom van jaren heen had 

roem onder de eerH:e Mathematici en de beste 
van onzen tijd verworven: reeds hadt hij vel'fcheidene 

meester waardig, en door 
wat men van hen te wachten hebbe • 

de noocUge Studi(~n vol", 
hem niet be~ 

let ~ 
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let, zljnc hecl'fchcnde drift VOOl' de Mathcmatifche, Phyfifche en A!l:rollomifche 
Studien te voIgen, eil eindeIijk aan deze, waaraan hij zich dan geheel tocwijd~ 
de, z\jnen voornamen arbeid te bef1:eden. IIij werd daarin door de beroemde 
Hoogleeraren HEN N E R T en R 0 S S IJ N, onZe geeerde Medeleden, onderwezen, 
en de Hooge Schole verlaten hebbende, begaf hij zich Haal' Gotha, om zich, 
even als NIEUWLAND, onder geleide van den Heel' VON ZACJJ, iude StereO 

rekunde te oefenen. 
Verfchi11ende verhandclingen ovcr gewigtige ingewikkelde Mathematifche On~ 

derwerpen, door hem uitgegevcll, of aan de Eerf1:e Klasfe des Infl:ituuts aan~ 
geboden, en waarvan het overbodig zoude zljn hier de titels op te noemen, 
vooral zijn gl'oot 'iV erk over de Schecpsbeuw tOOl1Cll genocgzaam aan, hoe 

hij tot in het diepiIc del' \iViskunde was doorgedrongell: zij dragcn kenmel'kel1 
van zijn genie ~ om de l110cijdijldle f1:offcl1 tc behandelen, van zijne zucht, 
om zich nicuwe wcgcn in de Wetcnfchap tc. bancn, ais of hij, LUCRETIUS 

volgende, met de daad te kenncn gaL 
Avia Picridufi1 p€J'agro loea, ?litmUS ante 
Trita folo: jttvat integros acccdcre fontes. 

In de Sterrekundc maakte hij het Obfervatoriul11 te Utrecht tot eene plaats. van 
beHendigc waarncmingen; iets, waal' aan het lang ill ons Land ontbroken had; 
in tevens tot cene OcfenfchooI voor zijne Leerlingen. 

Zljne gehee1e zicl was nan de Wiskunde toegewijd; h~j oordeelde in haal' de 

fchoonfte ,.de belangrijkftc van aile \iVetenfchappen te vlnden; hij waardeerdc ze 
niet aneen, maar hij beminde ze tot geestvervoering toe; en misfchicn heeft 
hem die zelfde vcrvoering wcl eens mindcr gunstig doen ooreler 1< 11 over andere 
takkcn, zelfs dier \Vetcnfcll appe!, welke in de bcfchouwing del' N atunr beftaan , 
dan hij bij eene minJ.cre uidluitende bewondcring voor eem:n ceHigcn tak -zoude . 

gedaan hehben. 
Zijne vroegere Studien in de Geleerde TaIen, Letter- en OndlJe:iclkunde blc

ven hem niet te min altijd dierbaar; zlj ftrekten hem tot fieraad en nut beiden, 
kwamcn hem uitmuntend te ftade, toen op 't eind zijner Akademifche 

loopbaan cene fchoone Verhandeling in 't licht gaf, over de tier 

. een Werk, waarin h~i bl~jken zljner kunde in het gedeelte der Ma· 
thematifche Wetenfchappen, hctwc1k tot dat onderwerp betrekldng heeft; van 
zijne bedrevenheid in de zuivere vViskunde; en van z~jl1 critisch oordcd, (0m 
plaatfen in de Schriften der Onden, over de Z0I111cwljzcrs hande1ende, uit den 
aard del' zaken toetclichtcl1. ell optehclderen. 
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Maar vooral de den die vorige Studien, te zamen met zijne groote el'varenheid 
in de Sterrekunde, aan CAL K 0 E N den uitmuntendf1:en dienst, 'tocn hij ,kort 

daarna, die doorwl'ochte Verhandcling fchreef, waarmede hU denpr\js behaaldc,~ 
welken het Teijlers Genootfchap hadt uitgeloofd over de gewigtige vraag: "is 'ct 
$5 goede groljd, om,· geIUk ineen en ander gedrukt werk gefchiedt, de MoElifche 
" en Chl'ist~l~jke Godsdienst -leer VOOl' zoo velTe gc1ijk te f1:ellen met fommig(! 
~, Godsdienst-Ieeren del' HcideneH ,dat men ze even cens knnafleiden en verklaren 
" uit de bloote menfche1ijke befe houwingen van de hoofdfl:ofren~n natuurlijke, 
,~ kracht des Heelals, of nit aloude verhalen van Sterrekundige verfcbijnlelen, 
55 MYlhologifche overleveringen, en verbloemde befchrijvingen van den loop del: 
~, Hemelfehc Ligchamen"? -'- Het was zeker eene f1:oute onderncming, 0111, in 

het begin zijner loopbaall, ten flrijde tc trekken tegen 'zLrlke Mannen, als DUPUY 

(!Ii VOLNEY, aan welke men, hoe men ook over hunneGodsdienstige gevoelens 
oordeele, zonder onregtvaardigheid., den foem vangeleerdheid, ecrl~jkheid en 
gevestigde aehting niet weigeren kan, Groot was het, OVerWil111aar verklaard te 
worden. 

Denkt cchter niet, Mijne Heeren! dat CALKOEN, nog zoo jong, dat werk 
ondernam, enkeliJit eene, wel is wattr· geoo1'loofde, misfchien ookpligtmatige @ 

zucht tot roem, en om met v I R GI L IUS te kunnen zeggen: 

'entanaa 'JIia est, qua me quoque pdsJim 
Tollcre humo , victorque ~'irttm 'JIolitareper ora. 

Neen, hij deed zulks nit begeel'te, om eenmaal, ware het mogelijl{, paalen perk tt 
fkIcn aan het na dee!, dat an del'S denkenden, door h ul1nc alol11 verfIn'cide en gretig 
gdezen fchriftel1, aan den zuivereu Christel~lkell Godsdien:st zouden kunnen toc" 
brcllgen, vVat mij betreft, ik cJl1clervind altijd een waal' genocgen, etnen zuivercll 
troost, Wal111en ik '\evare Vnjsgeren ,als BON NET en T REM II LEY, beroem3.e V\Tis~ 
kUllfl:enaars ,als CAS TIL LON en CAL K 0 EN, tel' verdediging van het Christendom 
zie optreden: tei1 vollen overtuigd, dat daar door een 'wezen1lj'ken dienst bcwezen 
wordt, ik zeil niet zeggen aan de waarheid Vlll1 cHen Godsdienst, want die Haat 
even vast ,als een eenig Mathematisch voorf1:el; hoewcl die vasthdd op andere 
gronden rust; maar aan het tegengaan van den invloed, dien fommige fchrljvers op 
ligtzitmige geesten uitoefenen: ja welligtmcerder dienst, dan wanneer die zelfde 
Godsdienst door mannen, welke denzelvenambtshalve verkondigen, vercledigd 
WOl'dt, 

c 
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CAL K 0 EN was Val; de wuul'heid. des Godsdicnsts volkomen overtuigd, en Ilij on"; 
dervond dcszclfs troost in die langdurige fmerten, welke cen zecr pijnlUk ongc.~ 
mak, dat hij wist, niet dan met den dood te zullen cindigen, hem geclLq'cnclc def" 
de half jal'en heeft daen lijden. H\j zag zich , als ik mij zoo mag uitdl'ukkcn , fl:uks~ 

frel'ven ; maar, zoo vec1lijdend, volbragt h~i met de zelfue kalmte van geest 
zijne Ambtsbezighcdell, wrvolgd:; hij zijne SWclien, deed h~j bcfl:cndig zjjnc vvaar·· 
ncmillgen, n::l1l1 hij de t:clfiJe zorg vool' zijne LOCl'Iingen. Het Christendom was zijl1 
troost; deszclfs tl'oostrijke invloed bennie hem op, bragt bij hem cene onbegl'ijpelijkc 

, gelatenheid te weeg, verfchafte hem tevredenheid, ell, zeIfs in 't midden Viln 

z~ill Iced, een betrckkeI~ik gelnk. Na m~l in den voorlaatllel1 brief, dien ik van hem 
ontviIlg, in 't brcede' over zijncn toefl:und, dien hU mar waarheid befchouwde, 
en over den troost', dien hij in den Godsdienst vomit, onderhouden tc I1cbb(.'11 , 
eindigde hij met deze woorden, die op mij eellen diepen indruk gcmaakt hcbbcn •. 
~" Maar waartoe hierover verdeI' uitgeweid? alleen nog dcze verzekcring: dar, 
" hoe fchoon de bcfchomving del' G oJsdicl1stige waar hedcn ook z~jn moge, het 
" gevod van llaren invloed op het hirt, ten tijde wanHeel' zlllks ware behoeft" is, 
" kracbtiger, edelcr, vcrhevencl' is, dan zuJks zIch do:w mond of pen laat 
" vcrmeldcn; en at; ook UiVe me zal gekol1lel1 z~in, dan (lic]} Hccitl, 

" gcluk ik [make in de vome r~timte " 
Eenigen tUJ daa1'l1u ontJlkp dL: Christr1UkeW~isgecr rustig? nahtcnde cene 

hcdrukte Wcduw,~ ,j.ongc Kindcrcn, bcdroefde L'2Cl'lingen en Vriendcn; ccne Hooge 
Scholc, ecne gchclc Stad , in diepcl1 rouw gedompeld, cn de \Vctcnl'chappell het 
gemis van cell l1a;'C1' bcrocmdtl:c Yoorf1:andercn en Bco,.:f(:]nrcn h;;.weencndc" 

Twee ziJ!ze en 1,00 op ~lkallCkren g,;vol J1agcll trofFcn de 
Eerfle I(JasL; tc Herker, da:::r aldus, in e.e11 ell hetzelfdc vak van \V eten~ 
fchappen, tw,~e harcr heste L",den ve1'loo1'. Hier medc cchter cindigden hare ram
pen niet. Dc Heel' M l'L DEn, Hoo;ki:raal' tc Groningen, welke, 11a eenigc jaren 
cell fLl'aad del' FraneJ:er Scho1c gcweest tc zijn, nu aan die van 

gl.Jeerdheid en z~jner bedrcvenh.id in Heel~ en 
Vrocdkulldc eked reeds aan dczclvc zoodalligc dienstell bewezen 
had, als 111e11 van zedk cen iVlan ].;011 vcrwacken, wel'd in nog z~er jarcn 
~lan h::t getal eLl' van de d00r den dnoel f)ntl'ukt, 

De dood ontnam ook am de Ecritc KlasE!, doch in gcvordc:dcn ouderdol11, 
haren , den Heel' L A ~:1 J3 .E R T [J S N 1 E U WE N II U IS 5 tc Enfchedc ! 

ten Man, weI is waar, onder de eigcnlijk gcleerdcn niet te rangfchik~ 

ken, maar een crvaren liefheb bel', cen vlijtig bcoefenaar del' Sterrekunde, op· 

cene voordcdigc door. verfcheideue uitgegewne 'Vaarnemingen bekcnd. 
};liji 
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lIij heen llicllWC en bcJallgr~j1{e wDzcn uitgeclacht, om alle de omftandigheden 
del' Eclil;fcn gcmakkelijk en naam:vkeurig tevcl1S, elikel GrClphiscn, u:ttedrukkel1, 

• Uij had met Ligene handcl1 ver[chci.de werktuigcn vervaarcligd, en onder ancleren~ 
met behulp van ecn goed vriend, eellell houtell Repetitie- Cirkel, waannede hij 
verfchdde hoeken gemeten heeft, die naderhand, hcrmetcn door den Generaal 
K It A I J I~ N II 0 F F, welke den uitnllllltcnden Repetitic - Cirkel gebrnikte, door 
den bcrocmdcn Ie Noir vel'vaardig,:f, bevonden werden J1echls eenige fecondell 
van de waarheid aftewijken. Zoo weten genie en handigheid de plaats van kost~ 

\ 

bare wcrktlligcll te vervnllcll! N lEU W l~ N If U IS behoorde tot die wcinigen ~ 
waal'van men 1l1et waarheid zeggen kUll, dat zij ill het wctenfchappelijke grnotcr 
gewept zijn door llUllllC wezcnlijkc vcrdiellsten, d:lll door den rocm, clien ;-:ij in 

de gcleerde wereld llalatell. 

Dc Klas[c is de eenige, welke dit jaar geen hater Leden te betreurea 

hccft; een gc1uk, waarin wij hartelijk cIcci llcmen: aIleen heeft zij eenen harel' 
Correspondenten, (en Man van uitflckende gclcerdheid, den Heel' Baron Lt/dwich 

'von Spittler door den dood verloren. 

Aan de Vierde Klas[c is 'I'd dit jaar geel1 harer wcrkel~jke Leden ontvallen; 
doch het verlies van een uitmuntend Teekenaar en Schilder, dien zij met geest., 
dri [t tot een harer Leden verkoren, en tel' goedkeuril1g aan den voo1'maligel1 
Koning aill1geboden had, maar over well(e aanbieding de Monarch door zijn ver
trck verhiuckrd is gewol'den uitillraak te doen, hecft haar diep getroffen';e Voo1'
zeker zoude de I [eer w 0 [J T E R J 0 II ANN E S V ANT ROO S T W IJ K, die, hoe
wel nog gcell 28 jaren oud, onder de voortrc:fr<:;l~ike Teekenaars en Schilders ge
Hcld werd, wiens werken bij des kundigen zoo llOOg gerclmt, wiens .'Ichildcrljel1 
bij de batik Tentoollfldling 7,00 zeer hLwollderd \verden, eell filraad van het Ill~ 
f!:itnnt ; daar allc gavcn, die den Teekenaur en Schilder uitmakel1, 
aIle de hocdanigbecicl1 van een goed waarnemcr en navorfcher del' Natnur, hem 
als aangeboren fchenen, en in hem, reeds in kinderlijke jaren, befpcurd werden; daar 
hij ctczelvc bcfl:endig door dicpe fruelie en onvcnnoeiden arbcid getraeht lIeeft te 
volmakefl. Te midden van veclvuldige en verdiel1de toejuichingcll, bled h~j zedig 
en nedl'ig, nimmer gcheel over zUne wcrken, zeUs nict over dezulke, die het 
mcest geptezen werden, voldaan; alt~id naa1' hoogcr fb-evcnde, en oordeclende 
niets verrigt te hebben, zoo lang hein iets te venigten ovcrig bleef. OngeIllk~ 

wcrd cleze voortrdfdijkc Klll1stenaal', die hoven zljne gaven den bel11inne~ 
C Ii 1ijk~ 




