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In JACOB lIENDRlK VAN lHmNEN ziet gij den kweekeling vall de 

Doorluchtige School dezer stad, die reeds in 't derde jaar na 

zijne promo tie in de Regtsgeleerdheid, op aanbeveling van CRAS -

gij gevoelt wat dit zegL! "- waardig gekeurd werd, eenen KEM

.PEl{ op, to volgen, en plaats to nemen naast zijnon heroemden 

Lcermeeslor. Is hot in 't algomeon waal', dat de geInkkige he

oefcning van ieder vak van wetenscbap op cene grondigc ken," 

His del' Oude Letteren berust: VAN REENEN toonde reeds vroeg, 

doze wam'heid, als van ovel'wegend bdang voor den Regtsge1eerde, 

diep te gevodcn. Hij gaf daarvan cene treffclijJw proeve door 

hot bewel'ken cener Disputatio de Q. HOHA'1'I1 l'LACCI Epistola ad 

Pisones, welke 11ij len jare 1800, onder den Hoogleeraar VAN 

LENNEP, aUder opoulijk verdedigdn. Zoo }Jewees hij, dat hij door' 

dezen zijncn Leermeeslcr langs den koninklijkcn weg tot de keu

nis del' Outtell was opgelcid en kracht gevoclde, om diell wet; 

zelf to hetreden. lk vcnneld echter dit 10ttcrlmlHlig proef:schrih, 

a!smede de uitgavc van AN_i.KI\EON, ill 1807 door hem 
gcenszins, om de verdicnsten or Vim in 't 'licht w stellCll: ik wii 
or aileen op wijzen, om de van's Juans 

dien tc docn uilkomcll, En bkef aall die 

ook wen hij zieh gedrongen voelde, vall zijn 

stand 10 doen, en door de veroerellll.e keuzo del' nati(' later tot cenen 

wcrkkring !:reroopen werel, \vaarin moeijc1ijke slnatszol'g de kwee-· 

king del' Letteren van het oude !lellas ell Latiulil lllaar al to ligl. 

hozwaart enl verdringt. Dat wetell , Medelednn! die 

Voorlczingen over het cell of auder yan lwtL\omeinsehe 

j n verhauct meL die Lettel'kunde, in on'le gevIOuc zamellkomslCn 

mogten homen. Dat zal zUn zooa mel weemoedige dallkhaarbcid 

'lich herinneren, wi en h~i zijn Oi'Cl'zigt del' akademisclw 

werkzaamlwdclI '/!(I//. den /oe/wmcndcnMcester in de Reglcn, 

zoo vol van w\jsheid, in celle Latijnsche Toespraak opdroeg. Dat 

heeft hij nog kOrl v66r zijn verscheiden getooud, door twee uit

\oerige Verhandelingen over hel bovengenoemde dicht,Yerk nan 

nns mede te deden. In c1eze heide opstcllen slaafae hij ')',ijIJ 
reeds \Toegf~r gnlil w:voeleu, legEm d.e latere hedenkingen van 

dCIl ZvvJiser"dwn pbil(;]ong onm,Ll (,JI dml OUilschcl1 (~clc('l'(k 

lllLGEl\S, daL de AI'S poetica lliet als eell Leel'dieht, UW<ll' als cell 

satirische Briefmoet besehouwd worden, gerigt aan bepaalde pe1'

sonen, over omstandighedell die hen hetreffen. Zoo keerde de 

man nog in rijperen leeftijd gaal'lle terug' tot. hetgeen hem in 

z,jne jongelingsjaren had bekoord, en verheiderde hij den avond 

zijns levens, onder meer ornstige hczigheden, door het lieht del' 

wijsheid, dat hem loestraalde uit de schriftcn van den meest 

menschkundigell dichter van nome. Met hl~jdschap hegroette hij 

dan ook de Horatiana Prosopographeia, zoo vol van grondigc 

kel1nis en fljne kritiek, in de school van l'EERLRAlVlP opgegaard, 

waa1'van het cerslc gcdeelte als Dissertatie nog hij zijn leven 

verscheen. Daarorn wist de Kla~se, na '8 mans overlijden, geen 

betel' gehruik van zijllen nagelaten arheid te rnaken, dan dezen 

aan den verdiensteJ\jken auteur del' Prosopographie ill handen te 

stellen. En zij mag zich vcrheugen dit te hebhen gedaan. ES'l'HE 

heeft de hijdragen van zijnen voorganger tel' opheldering Vim 

nOHA'l'IUS weLen to waarderen: Zijll voItooid werk draagt er or 
meer dan eene plaats de hlijken van. ---. VAN H):;ENEN Iweii: den 

3 10n Augustus 1845 zijlle loopLaan geeindigd, en reeds den 

7 1cIl Octoher des vorigen jaars is ook de werkzame hand van 

]eSTRE door den dood vcrstijfa, en zijne warIne zucht voor al wat 

gocd en edel is, uitgedoofa. De Klasse heefi het afsterven vaH 

den nog jeugdigen gcleerde, die, in weerwil van een ougunstig IOi, 
reeds zoo veel had gelevcl'd en nog zoo veel meer beloo/de, op

regtolijk hetreuru en Illet verdienden lof zijner gedaeht. Zijne 

vrienden - en hij had er zoo veIeu! - ll{~bhen ronw over hem 

g~dragen, tcrw~jl cen Imnncl' 1 ill eell waardig woord le z~jll('r 

naljedachtenis gewo!ld heeft, dat zij hem hehhen gekeml en hoogge .. 

adlt. Doeh wanneel' ook zij, die ES'l'ILE in de kracht van zijlleu geest, 

in <',e strenghejd van zijne heginselen en in de hemiflllelijkheid 

van 'Une inborst hehben weten te schauen, den lof vall hUlinI'll 

vdenG, niet meer kunnen vermelJen, zal zijll arheid over llOIL-I 

~'IUS hIt scllOone gedellkteeken hlijvclI Yilil de trouwe Hd4:le, W;\;I1'

me(h~ Ji\i de letteren heoe£~~nd h(1eft .. 

I De Heel' 1\11', S (1M":") V (",SI':!\lN(;) ill den 1{1111,H ,',.' l,ri!",-f'''r/r ql! liHG, 

~' 52, bh. ,102. 
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Zeer verschillend en wijder is de kring van beschouwiug, die 

:tieh voor ons opent bij eenen blik op den man, die, mim eene 

maand naVAN REENEN, aan de geleerde wereld, en ook aan onze 

Klasse, door den dood ontviel. Gij gevoelt, Mijneheeren! dat ik 
spreek van JOHANNES IUNKEH, van den man, die, hoewel geboren 

in dagen, welke vrJor ons geweest zijn, nogtans in ouze dagen 

geen vreemdeling geworden was; die, nevens den hoogsthejaarde 

uit ODS midden, eell vroeger tijdperk orlZer Letterknude verte

gCllwoordigende, de vorige eeuw met de onze vastschakelde. Op 

d.en 6'Lm September 1845 eindigde hij zijn meer dan eCI1-en

tachtigjarig lcyen hier tel' swde, waal" het op den eersten dag 

van 1764 cencn aanvang nam. Dat is eell lang Leven! zcgt gij. 

'Welke mime gelegenhcid, om met de taicnlen aan OliS toever

trouwd te woekeren, en de grcllzen del' wewllschap uit te zelten 1 

Maar gij voegt er aIs in (~enen adem : welke zware verplig-

ting voor hem, die zoo hoog wOl'clt! Doell weet, 

tlat gij z()c) sprekell moogt; wallt cen oogsJag op KINKER zcgt u, 

dal hij die zware schuld erkelld en lot den laatsten penning toe 

beta aId heeft. hoe lang de weg Vall den afgestorvene 

ook geweest is, gij ziet (laarep niet slechts hier en ginds eenige 

spaarzame teekellen van z~ille werkzaamheid: die Yveg is er als 

Ined(~ bezet. 's Mans vonnen eene ollafgehrokene reeks, 

di.! vaH zijnc prille jcugd tot in zUne gr~jsheid zich uitstrekt. Zon 

i1, zc opnoemcn? ... ,! lYlaar gii kent ze genoeg om tc welen, da t 

hot geene ligto taak vall hot be1angrijke hot beiangrijkste nit te 

mOllstcrcn, en aJzoo to , of KINKER uitslekencler taalken

lieI', dan lettedmndige WitS, grooter dan w~jsg()eL Heeds 

;\ls jongeling had hij de pas opgekolllene philosophie vau KANT rlet 

illgenomenheid bestudeerd, met vUl'igen ijver omhelsd. en langell tijd 

met onverd.eelde liefdc door woord en schrift voortgeplant. G,arne 

en mel aaugchol'ene g('mal..:kcl~jkheid Tolgde hij den grooteJ: Ko

ningsberger op hN gchied yan 't afgetrekken den ken , er zoeht 

met een 0013, lualldellde ,au illspauuing, de voorwerpen il. 't rijk 

del' bespiegelilJg te vallen ell te doorgronden. Terwijl eehter 

i'.ANT de fraaije KUlislen en LeLtCreH llooit had heocfcflcl en er 

noh gemw bi;p',ou<lerc nciging lOe gcvoelde, ,va~ llel voor K1NllW\ 

hehoe1'te en lust, uit de koele diepten der wijsgeerige onderzoe

kingen zieh tot de zOl1nige hoogten te verheffen, waar de muze 

del' poezij hem verscheen en hem liederen leerde zingen, welke 

door de grootschheid van s101' en de verhevel1heid van toon 

evenzeer treffen, £lIs ze door spelend vernuft en dartele sehalkseh

heid bekol'en. 
Dat zull. een man de 'raal tot het voorwerp van zijne l1avor

sehingen stelde, zaI 11 niet hevreemden, als gij bedenkt J dat, 

wel taalkennis, of kennis van woorden en heteekenissen, en van 

regelcn van zamel1voeging door geheugen en vlijt kan verkregen 

worden; maar dat laalkunde in den hoogeren zin, het indril1gcn 

in den gem(~ensehappdijken oorsprong, de onderlillge verwant

schap en den geest del' talen, het opsporen del' grondbeteekenis

sen van klanken, woorden en schl'ijfkaraklers, het aanwijzen vau 

de grenzen del' vereeniging en scheidiug van ta1en en tongvallen, 

het nagaan van de eigenaal'digheden del' volkstammen door den 

iuvloed van 't klimaat en het doorloopen cencI' eigene geschiedc

nis, aileel! yoor deu wijsgeerigen dcnker is weggelegd, die in 

de klanken del' spraak de werking van's mensehen l'cdclijken 

geest, de openharing van 't lcven del' zie! in de fijnste en t.ceder

ste uitstortingen opmerkt en uaguaL Wilt gij een enke! hewijs 

uit de velc: de Gcdenkschriften ouzel' Klasse hieden het u aan iu 

zijl1c Froelle (!ellCl' heautwool'ding- del' vraag-: FYat nut han de 

cmpirische taalkcnnis raUl de llOog'ere wijsbegeel'te toel'rengen P 

Zijne uitvoerige Beoordeeling del' Spraakleer van lllLDERDlJK 

toont, hoe hij die studio op zijne rnoedcrtaal wist toe te passen; 

terwijl zijn stout, en toch uiet 1'oeke1005 bestaan, om LOt den honw 

en geest vau vreemde, nooit door hem geleerde tongvallen door 

le drinO'cu en handschriftell te olltciJ'feren, in on})ckende karak-, o , 
tel'S vervat en van zeer onzekere he1'kol11st, ons verhaasd doel, 

staan over het taalkundig divinatie-vermogen, dat den man eigen 

was. Die zucht voor diepere taalstudie, hem aangeboren, dreef 

hem ook als onwiHekeurig naar het zoo nahij liggend gehied 

Hill vershollw en toollkullSt. En het scheen, alsof hij d;i,ir op 

;t,ijlle rogte plaats was. Want ,welke rijpe vruchtell hij er verga

dcrd heeft, dat hongt ons, M0delcden! die ODS ;t,ijne even 5c'leerd('" 
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als scherpzinnige Voodezingen over de muzijk en mell'iek del' 

Ouden herinneren; dat weel g~j allen, Mijneheeren! die zijne 

Feeslcantates en jnzonderheid zijne Proere cener Hollandsche 

prosodie, reeds ten jnre 1807 met goud hekroond, hebt 1eel'en 

schatten. 

Deze vereeniging van ze1dzame talenteu, gepaard. aan eene 

groote ollafhankelijkheid van denlwn en handelen, en vel'bonden 

met eene geheeI eigenaardige levenswijsheid, maakte K1NI{ER tot 

eenen wereldburger, die een' ieder gemakke1ijk lIaderde, maar 

zich aan niemand hechtte; die een' ieder verdroeg, wie hem wilde 

verdragen; die niemand aallstoot gaf, wie hem niet in den weg 

trad; die, Nederlander en zelfs Amsterdammer in zijn hart, zich 

()vera1 te huis gevoclde, waar men hem we1wiUend Lcgenkwam, 

en die daarom hetel' dan iemand de moeijelijke taak kon volvoe

ren, om voor ouzc taal en lettercu eenen weg tc hreken ill 't 

verfranschte Belgic. En hij he eft er dicn weg gehroken. Hij 

heeft den Ncderduitschen leerstoel aan de Akademie 'Van Lllik 

niet minder door het ligte wapen van zijn geestig en gernakkelijk 

verkeer, dan in de zware rusting van zijllC geleerdheid, als hij 
storm veroverd en tcgen vooroordcel en onlumde rnet eere ge·

handhaafd. Het is nie!' zijne sc1lUld geweest, dat zijne zegepraal 

in eene nederIaag is gccindigd; doch de ]mwusthcid heurde 

h('))11 op, dat hij niet vruchwloos gewerkt had, en hij vedoor, bij 

die droevige ondervindillg, zijl1e opgeruimclheid van geest niet. 

Hij wist, door de hem eigene wereldhesehonwing, het kwadc 

in zijn lot te vergeten of to verdragen; hij bewaarde de hcrin

nering van het goede, ook in Belgic genoten, in eell dankhaar 

aandenken, ell zoo weiuig voelde hij zich door den las~ van w, 
lellrstellingen, zorgell en jaren gedrukt, dat hij, nog korl vour 

zijnen dood, moed en kracht hezat, om een uitvoerig wijsgeerig werk 

in de Fransche taal I.e voltoo~jen, Bij den voortgang van dc studie der 

philosophic kon het stelsel van KAN'l' ook hem niet mecr voldoen, 

waarvan h~j langen t\jd zieh cell ijverig vool'stalldcr heLoond had. 
III <lit werk vall z~illcn rijpereu leeftijd. door hem geliteld: Es~ 

s(li Sill' Ie dl1a(ismc de 1(1 r(lisoll luuna illC, meende hij nu cIa t 

stdsf'1 Ie Yoitooij(m, door IWI ollvoll(,(/ig(' PI' van ,Hill Ie VlllJen, 
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Hij heeCt dien arheid niet mogen zien in 't licht verschijnen; 

doch wanneel' de gegevene helofte daartoe eenmaal vervuld wordt, 

zal het op nieuws hlijken, dat KINRER een even oorspl'onkelijk als 

zelfstandig denker was, die het Land tot eel' verstrekt, dat eenen 

SPINOZA en IlJlMSTERHUlS heeft voortgehragt en eenen DESCAR'fES ge-

hel'hergd. 

Wilt gij in eell sprckend voorbeeld het versehil"van rigting, 

h\j groote gelijkheid van verl11ogens, opmerken, glJ hehoeft u 

sIechts den Hoogleeraal' aan de Doorluchtige School dezer stall, 

GIJSllERTUS JOllANNES ROOIJENS, vool' den geest te 1'oepen, wiens dood 

op den 9"cn Januarij des vorigen jaars 011S in rouwe stortle. Ook 

hij hezat eene uict gcwone schel'pzinnighdd; maar deze hlonk ru~el' 
nit door fijnheid vall oOl'deel dan door indringen~e kracht, 1Yl.l.n

del' op het del' hespiege1ing dan op het gehwd del' g.ew~J~e 
luitiek en kcrkhistoric. Ook hem was dicpere laalstndw mct 

vl'eemd; liQch hare vl'ucht was mcer juistheid van uitdrukkiuG' 

en zuiverheid vall stiji, dan cigenlijke woordvorsching. Hij W:1S 

cen Godgeleerde, maar zoo als IVlELAJ\TllON dezen tcekent: » JlI 

de eerste plaats cen taalkundige, daama eea redekuudige, te,l.l la.at

ste een geluige." ls zulk eCllCll Godgclecnle hebhell W!] (:~eu 
. aangenamcn mensch gelwnd, geacht en liefgehad; 1'.66 hebhen zlJne 

. 11 I . d' (:1(, gellee1e Nederlalldsehe leerlmgen e111 en }emlll , en l ~ . L . 

Hervonnde beefL op hem gezien, als op eeue zeldzame vef-

eel1iging van wijsheid en 'l\ennis, Vim mildheid van . . 

en zachtheid van inhorst. De \vaurhcid, die hij met gehecl 

ziel gcgrcpen en ornhdsd 'had, mannelijk voor to staan ~n ijvcrig 

nit to ])feiden, dat heschouwde hij als do laak vall zlJn levell. 

J '1. .. • h 1 1 . d < < 1· 'e l'llet ·d \"U l leeftiid Hoe naal! w ,eung ilIj ZIC )c"en ma,1" . " . J 

voor het van zijllC studiiin opleverde, dat getuigt de, ech~ 
theologisc11C hibliotheek door hcm nagclaten. Hoc grolldlg hlJ 
zijue wetenschap hcoefende, daarvoor spreekt zijn degelijk"olldCl'~ 
w~js en dl~ gdcerde arbeid van zijnc leerlingen. Hoc hI.) geeBe 

rnoeite Olllzag ell deH moed bezat, mIl de dicpwu emwr ollgewlJ(k 

kritiek op den gewijden hodcm Ie peitell, dal wetcn zijlle vrien· 
df'll, ml)! wil) 111j Ik vaslJwid. vall 7.ijn geloof ~,()O gaarnc lwproefde, 




