
delco ovel' de bewegi11f!: en de botzill!!; del' lig'clzamen, over de h~rboom(j11, over de 
motem, we!A:e doot' water gedreven worden. Qvel' de kracht en den wede;j!af1d del" 
Y/oeij}()jen. zoo wei V(J1'/; het water als van de luckt, over de gedaame del" aarde. 
Over de Acromatijche wrrekijkers en eenigo ondcl'wel'pen del' zuivere Wiskunde, .Men 

trert in aile die Verhandelingen den grooten, WiskunJ1enaar aan, en tevens eene groote 

ichl'<lnderbeid vall geese, om de Wiskllnde 'op daadzakel1 toetepas[cIl en de ThcOl'ie aao 
proevon te toetfen, 

Ecnc onbegrijpelijke werkzaamheid is H ,E, NNE R T tot in eenen hoogen ouderdom ~ 

en zelfs toen hij bijna blind was. bijgebleven. Dc J111kken, die hij a:m de Eeril:c 

Klas[c van het Il1J1itllllt gezonden heeft, en waarvan er een over de Theorie van de op~ 
baalbrttggen in hare werken gedrukt is, il:rekken tot bcwijs. 

HEN N E R Thad zieh veel meer op de BovcnnatuUl'kunde toegelegd, dan men veelligl: 

van cenen Wiskllnf1:cnaar verwacbten zonde, Dit bIiJkt onder anderen lilt de wijsgeerige 

Vel'handelingen van de Bel'Jijnf.cbe Academic", onder zijn opzigt, in h~t Nedcrduitsch 

venaald en door hem met aanmerkingen verrijkt, uitgegcvcn. 

Dc uitnmntende en aan de Wcrenfehappen te vroeg ont1'lJkw v A N B BE eKe A r. K 0 E N 

Was door Ii E NNE R T inzonderheid gevormd. Ook zelf 011S geaeht Medelid v A N 

S W r N DEN getuigt ,veel vmchr gctrokken te hebbcll van de lcsfen, hem cloor HEN N E R T 

~c LeijUen. to en deze daar nog Repetitor was, gegeven. Zoodra HEN N g R T ccncn 

I.cerling voorhad, die voornemcns was zieh met de borst op de Wiskunde toeteIcggcn, 

<en wicn bij daartoe gerchikt oordeelde, lict bij tot deszelfs vormil1g niets onbcproefd en 

zijn onderwijs was l!itl1luntend. Hij jJeer den tijd dan niet met die Hllkken uittelcggen. 

waarin het hem voorkwam, dat zoodanig cen Leerling gcene zwaright}id zoude vinden; 

maar hiold zioh enkel bezig met die, waarin hij dacht dat de Leerling z\varigheden zoudc 

kunnen ontmoeton en veel tijds zoude moeten verfpillen om dezclve optc1osfen. Dan ontq 

wikkeIde hij duideIijk de grondbegiuf(;ls, waarop zoodanig iets gevcsrigd \V,iS; dan deed 

laij bij voorraad QC kunstgrepen kcnnen. die men zoude Ii10eten gcbl'lllkcn, om in de 

ca!oulaticn t~t het bcgeerde Iacit tc lwmen; dan maaktc h:j er zijn werk van, 0111 aan
tetoonen, hoc veel or aan dc wijze gelcgen ligt, om een vl'aagfiuk ~1311tetaslcn; hoc vcd 

er afhangt van dc keuzc del" grondbeginfclcn; hoe, onder vcrfehcidcnc grondbc::,:jn~ 

feIs, die aIlc in het afgetrokkcne even go.::d zijn, het een veel tot het 

bcdoclde leidt dan het ~ndere~ of vrllehtbaardcr is in gcvolgtrckkingen en wat dies meer 

In zulkc gevallen Iecrdc I11cn onbcdenkelijk veel van HEN N E R T en het was Diet 

moogIijk. hem zonder eerbied e11 erkentcnis te verlatcn. 

Hcbben de Wiskllndc en de daaraan verwante Welenfchappcn door den dood van 

EN N E R T cen aanzienlijk verJies geIeden. om dat hij ook in Zij11 hoogen oudel'liom 

nog ten mlt.tc dier Weetcn[chappen werkzaam bleef, de Latijnfche Dichtkunst 

hce!: 

ZE SDE A L GEM EENE VERGADE In NG. 

heeft door den dood van den Heer THE 0 D, V AN K 0 0 TEN, op den cerll:cn Februarij 

dczes jaars overledcn. een nog zwaardel' vel'lies onderg;wll. ~ .Men verfla mij weI. Ik: 
waag bet· lliet, MM. RH. , wetenfcinppcn met weLenfehappen te vergelijken, 110eh 

verdienCl:en tegen verdienJ1en te wegen; VelTe van mij eene zoo dl'ieste laatduIlkeH

heid. Maar ik neem hier in aanmerking, dat het, in de hatne tijden, del' wiskuudige 

wetenCehappen nimmer aan llitl11untende beoefenaars ontbrak, en deze bij aanhoudcnd

heid in de omi1andigbeden diel' tijden zelve min of mecr aanmocdiging b]even vinden, 

terwi) integendeel die omJ1andighedcn voor de Latijnrche dichtkul1st zeer onguriJ1ig 

waren en de teelt del' Latijnlehe dichters, voor eene 11alve eeLlW nog zoo talrijk, nu 

helaas! bijnn is llitgefiorven. Het verJies van cencn Latijnfchen diehter als v AN K 00-

TEN moet elLIS op dit oogcnblik fchicr als onherfielbaar worden aangemel'kt. Ecn teeder 

gevoel, een juist oOl'dee], cen kie[che fmaak. en die alle nog verfljne! en opgefcherpt 

door de ij'vel'igJ1e betraehting del' oude voorbeelden, had den zijne vel'zen 01' den cchten 

TibllIliaanfchen trJnt geJ1enld. Onder zoo vele mcdezangers, als de fcbolen van Jl U R-

11 ANN en s C I-I R AD E R hadden yoortgebragt, onderfcheidde zich reeds de toen nOt~ 
jCllgdige v AN K 0 0 TEN door eene eirrenaal'dige zachtheid, teederhcid en zoetvloeljend .. 

heid van toonen, Waar, MM. HH., z'~jn die dagen, toen zoo vele llitll1untende diebt~rs 
in ons vac1erland, als om fl:rijd, de RomeinCehe Jier hantecrdcn? Zij zijn niet meer. 

Dc rampen del' tijdcn hebbel1 de bcvallige Larinf'cbe ZJnggodillncn misjc:hien VOOl:' 

"Idjd verdreven, Seden lang reeds hedt men in d(~ [chrifi.cn (ier ouden niet meer nClal' 

voorbeelden van welJuidend gezang, van zocte minncklagt or minnekozerij gezoellr, 

ma,u' in dezclve i1echts mar vOJrichriften del' wij,11eid, nul' gerchiktc troostmiddelell 

YOJ!' den wcderfpoed omgezicn. Zoo worden IlLl om ook de oude Larijnfche dichters 

zelve en mindel' beoel"cnd ell bij de beodcnin[', mindel' vcrt1:l:>11. om dJc zij niet meel' 

gelczen worden met hct oo:,;mcrk van navoiging, en bet julst liit oogmerk is. hetwelk 

den beocfen,lJr zoo weI cell dicper inzicn in den zin del' oml'cn, als een levendiger 

gevoel van hun felioo11 doet hebbcl1, Beielc beZel, de I Icer v A N K 0 0 TEN in den 

hoogitengraad. Geboren tc Leeuw:mkn op dcn 2J.fl:en October 17·+9, genoot hi] 
ald<lZlf hot ol1derwijs van den geIeCl'c1Cn Rector S LOT H 0 [) W 1'; R. doch eigenliJke 

\'orming \Va, hij 01' de boge febale te Francker <!;]!1 den uitmuntcnden s C H R AD E R verE 
fehll~digd; aZ,[j SCHRADER, dic 00:": den verdi:cnftc:ljk.:n R. VAN OMMEREN en zoo 

vele andcre beroemdc diebters ell lcttcrkulldigel1 gc\'orl1Jd hecft. V AN KO 0 TEN brag! 

her welhaast onder sen R A"D E R s gcleide zoo vcr, dat hlj in den jare 1772 bevorderd 

kon worden tot het opengcvallen Rector;:nt del' Latijnfeile reJJOJen te Campen, welk 

ambt hij met Jof beklccdde tot in 1770, t,)en hi] betzeive verwistelen voor een' 

deq;clijken pOSt te Middelburg. In dezo fl:ad bic(~f hij ,ils Rector tot in 

17S't. wannc~r hij aan de hooge Ccbool te Franckcr bel'oepcn werd, om aldaar als Hoog~ 
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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 ver-

1110edden, dat te vel' gedrevene zedigbeid aIleen altijd v A N K 0 0 TEN had terug gehou

den, 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' La

tijllsehc 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 E

N 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 aanteeke

ningen 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 too

nen 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 

Il1l1itLIllts~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 allerbe

luugrijkst 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 voordec] 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 a]zoo 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. 

D~ 
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11111atfcbap vergundcl1. Ons .gc,i';crd Medclid, de Beer 'fE. WA TEn., 

vexmcldde zijncl1 lof in de algcl11ecne VCl'gadering derNcdcrland~ 
fche ~etterkunde te Leiden, op den 4(~cn Jnlij ;1810 ~waarvan hlJ vi}! 

jaat'lrj.l1g Lid;. was gc\Vecst, en zeide! van >h~m: "~1.et gemis, van 
"eig~l1e fchriften heefthij yergocd,do,or zijne vool'be,eldige be~-cid~ 
"vaatdigheid, om, bij zijn langdurig verblijf in FranA:rijk, en 

"ook in latercn tijd, aan zijne gcleerde landgenooten de behulp~ 

"zame· hand to .. piedcn "~en, .hunne pogingen ter uitbrcidinge del.' 
"weten!chappcn allezins te beguniligen," Ons waal'dig Medelid , de 
Heel' VA N HALL, Voorzitter in de ,Derde, Algemecne V crgadering van 

het Infi:itUut, Jqield 01" JOHANNES nOSSCHA deze kone loffpl'aak: 

"fchoon was de kane loopbaan zijns lcvens; maar in de luacht 
"zijner jarc)1; 11it dezelye len llit bet midden .onzer weggerukt, 
s' zijn vden "zijrrer Jetterk).mdige ondernemingen onvolbl'agt, en 
.' velc 11itzig~en, daarqp, gevestigd, . o.nvervuld gebleven .. Oak 
"daarom klagen wijnogom,het z09 vroeg vCl'fcheidcn van de. 

"zen veclbclovcn;den vej1 van. den e,ch ten [maak del' Ouden door~ 
,.,drongen gelecrden ,die" a]s ;een ware wijze, aan den man van 

,> genie de·szelfs verwonqera~r~ overlatendc, in de vriendfchap en 

"acJlting van de br~ame en kundigile zijner tijdgenooren, 0111 

"de groote hoednnighedcl1 van zijnhan 'en geest, zoo. rijkelijII: 
" deelen mogt." 

Een tweede flag trof in het volgende jaar 181 I, op den I ften 

Junij, dODr het affierven van den Heel' JERONIMO DE DOSCH. De 

vermelding van dat verlies door den toenmaligen Vool'zitter del' 
lOasfe, den Heel' H. BOSSCI-IA, werd eenc loffpraak [evens op den 
geleer.den, ,wiens gemis naauwelijks door gansch Europa· ill 

ie~ 
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llit11!i:nc1u#dcl'S kon vergoed worden. De Heel' VAN SWIND1J:N, 

V'(:i<!1l.'ziCter in de Vierde .Algemeene Vergadering, hield l1itvocri .. 

lofretle~over. den. man, wiens naam het gcnoeg was uit te 
'.firreI\~lh?o'1tt.\hetqebkbeeld van ee.nen volmaaktcn LcncrkumH· 
g?itl+'61n fl.tfitmUntct)den Latijnfchel1 Dichter op te wckkcn, Ons 
MedelidertAS bragt het cerfi:e 6penbarc oifer aan de nageq 

,h1id-hce1}is- van zijnenvriend., door (;le",uirgave van zijnen brief 
aan hem cen janr vrocger gcfchrcven en in de opdragt dezer 
tlitgaveaan hUl1nengemeenzamen vriend, den Ficer D. I-100FT. 

<:Q)aa't'nabeeftde Heel' D • .J~VAN LENNEP, .in de, eernc op<:nbal'c 
Zittll'1g;"!iler KlasCeop den I sdenNovcmber 1817, een clogittm ovcr 
;dezcn \voonreffclij1sen man l1itgefproken, het welk de Klasfc af

~0nd:el'Jijk"heeft in het licht gegeven; nevens het Lnrijnsch 
~J<;hlcU""¥7~ v;J;t1,,>lde.h bleer;H. BOSSCHA, hetwelk C/e h{!ndluwillg cler 
i()'1"~~~~f!'1tH!lJAPJiENS KOSTER (lis. uit')Jitlder der drukkunst ten on
<d~tV\re'l~p .. he~ft ,J en, 'Xoor die zeifde openbarc Zitting bcfi:emd, 

.aoch,door t~jd5gebrek, in dezelve nice is voorgedragen. 

Bet, derde verlies was dat van den Heel' 'fI-IEODORUS VAN !I{OO~ 
. DI'~ det1,l~ell Febnmrij 18 I 3. De Vergadering, wuarin het 

;e:~l:sli)(Ue :droevigetijding. k:w~~m," wel'd in het vol gcvoel van 
'clezeil.flugt verfl:ernu!J door .de<opwckk lng van haar Lid den I-leer 
·V~N ·MALL-" aan I-Iollands' Dicht.eren, om op bet graf .. :van dezen 

I:.at~nfchen Zanger hunnc tranen te plengen. vVeinigc maan-
.. :&en .luttfr2ug de K.lasfe zich den ovel'ledcn als vriel'ld, als gc
Joer~elwar5J'ctiticus ien als. dichtel' gehed naa1' waal'heid door de 
viiien,4fcllap,:en.i geleel'd'heid .zelve voprgefteld, in eenc, zoo aan~ 
.uDe!n11Jl{er~is.!eenvoUdjg ,.' (chQone, r~deVo~ring; van haal' Lid den 

****'1' 1:1 J.cer 
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I-leer VALCKENAER, op wiens eigen grond en in wiens armeu 
V'AN KOOTEN overledcn was, In de Zesde algcmeene Vel'gadel'ing 
hicld de toenmaligc Voorzitter, de Hieer VAN LENNEP?, ecnc 
lofilJl'aak op VAN KO()TENS zangen, als wier teeder gevod, 
kieCche fmaak, zl1ivere [Oon, en losfc bevalligheid, qen echcen 
Tihulliaanfchen trant hadden doen hool'en, zoo als die naauwelijks 
meer werdgehoord, nadar de I'ampen del' tijden de Latijnfche 
Zanggodinnen voor altijd fcbcncn vel'dreven te hebben uit Ol1ze 
hoven. Tc Leet/warden op den zzllen October 17,19 geboren? uit 

acbtingwaardigc ouelers van dcftigen fhmd, k wam hij, na de 
100pbaan del' Latijnfche Scbo1en aldanl' onder den Rector v. 
SLOTHOUWER met den hoogHen 1'Oe111 afgeJeg,d en toen reeds 

toegejuichte proeven van Latijnfche Dichrkul1st gegeven re 
hehben, in zestienjarigen ottderdol11 aan die Hooge Scbool te 
Francker. Door den lof zijner eerfielingen ill de dichtkunst, 
dien hij onverdiend achtede, was hij :lOO 'tIvdl'Jig 0Fgcblazen, dar hij , 
veeleer hefchaamd en bed·wcfd'f del' kunst vaarwel zeide, het 

""elk hem de aandrift van zijncn geest wel eerlutlg deed verge
ten, maar, W:1arvan de eerHe indruk door eene geringachEing 
zi.lner fchoonHe voortbrcngfels tot aan zijnen doad ,gevolgd 

werd. De Griekfche Letterkunde was het hooge doe! zijner 

alurdcmifche oefening. Dezelve miste, bij de ongelegenheid def 
IIoo'ge School na het verrrek van den vader van onzen VALCKENAER 

mmr Lcidc11, en bij de opvolging van de HOiogleeraars KOEN en 

VAN LENNEP, door doodelijke ziekten aan het onderwijs te fpoe. 

dig ontru]{[, fchier aIle leiding gedurende drie en een half jaar, 
'tot dUE ons geacht Medelid, de Heel' WASS£NDERGIll, den leerJ10d 

be-
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" NS icirlsman was .loch b:e:i{'ldl11 ,.e,l1 a.chtticnmaanden lung v AN KOO fE -', I 

. d d Gec1urcnde c~n 
\1001' geheol zijn leven dcszelfs boazcmvl'len wer." ' . 
ZOO lang verWijl in de Griekfche taul en ond.hechm" ge:1oot, VA~ 
.. . .. ' h .... ' wa'ardcerbaar voo1'l'eg't, van den ultiTIuntf.nckn SCHRA 
KdOTEN eeon , ' f1: 

tehooren, wien{ fchool zoo vele mannen van den ccr en 

lettcl'Kutidigen rang heeft geVOl'l11d. SCHRADER ach tede v i\I'l KOO~,EN 
.MUc!' zijnc vcrdicnO:elijkO:e leerlingen. Hij verkoos hem, om ZlJl1C 

e7JfettdatJones openHjk' te vcrdedigcn, en voegde gaarnc een 

[pectr/1en emendtttionum vim zijncn. leerlin~ achter zijn cigon. we.I::\:,' 
h:&twelkd()tll00k in t 77qmet, l'oem verdcdlgd werd. In 1772 bewel "te 

$ct;tRADEttsilwloed VA~ ltoOThNS beroep ais Rec tor te J(al1Jpe~z; 
irl J779 wel:d. hij geroepen als Reeror tell1idde!bttr~; in 17,::
~~ghil zkhals olwolger van zijnen gro.ocen meester H1 den ICd' 

ftbel rJdergefchiedei1isfen, dichtkunde, en fraaije letiteren te 
.D?'af1<?k"fi'~geplaatst, ~lwaar, hij leedingen, zijncr waardig, vorm~ 
de.';In r786 mogt hij hee tweede eeuwfeestdier Hooge School 
ineenedichtmatigeredevoel'ing vieren, doeh welth'a, gewikkeld 
in deO:aatsheroerten van dien tijd, kon geen gemis van bcftaan 
fiern wiedcl'houdcn, Hever zijn ambt neder te legg~n, dan ge
:v,oefens te verzuke9, die hem htilig fehenen. Dezelvcn deden 
tH~rd'i!11l:87"iielfszt.jn VaqerlandonnviJken met zijncn ge,wezen 
a.riihtgeno'ot, .ol1S ,geacht MeGieHd VALCKEiN ABR., msfcbcn wien al .. 
,i'e{;fds cene vriendfchap wasontO:ttan ,die zdfs door den dood nict 

!iJj'&eft kttnnen gefche:idell tvo:rden. Met de zen zljl1en vriend in T 795 
in hbt Vadedand te:rtlggeke:erci, verUet hij weinige jaren later 
eeri;';'trarl'~iefj;Hj'k ·~'mht :biJ.het Algenlcen Befiuur des lands, om 
;d~szeTfs ~ez~lHfd1~P 'nai'!ir 8panjece vengezellen., ell maakte hij van 
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zijn verblijf in ~iat land vlijtig gcbl'uik tot het raadplegen van zeld.zu~ 
me bocken en bet vcrgelijkcn van oude handfchriften van klasfieke 
fchrijvcrs, wr:anoe hem het E fcuriaal openflond, even ais hlj 

bevorens. te Parijs zich de Bibliotheken tot dat dnde ten 
nUtle gemaakt en de naauwHe verihmdhouding aangevangen had 
met verfcheiden Ge1r.:erden en Dichters, Vlier vriendfchap 
hij tOt zijnen dood mogt bebouden. Dc Kbsfe genoot a1 bet 
1eerzame en anngenfl111e van ccnen geest, met zoo veel grondige 
kennis verrijkt. cn needs door de bcfcheidcnbeid, kieschhcid en 
minzaamhcid zclve gdeid. Zij werd \",~rrukt, zoo dikwljlszlj den 
bevalligflcn Latijnfchen Dichter van zijnen tijd de zoetvlocijcndc 
coonen met de uiLCrfte cCl1voudigheid hOOl'de aunheffen. Slecbrs 
ecnm:1al was's mans zedigheid, wier ongeveinsdbeid echtcr d~ 

ware eel' was van zijn harr, haar bilidcrlijk, wannecr hij den 

titd van een dichtHuk nocmcie: "om een eind .te maken aan 
"deze beuzelingcn!" maar men vergaf hem guame zijne gering
[chatting van eigel1 werk, daar die zelfdc e!egiehet oorded vall 

allen bcvestigde, dar hij de TiZ,ztllus was geweest van zijncn did; 
\Vas gewcest! ,,;..... Neen hicraan kon men nog nict dcnken. Men 
v Icicle zich, hij zou de lier nice lmnncn laten rusten. - Maar 
helaas! men had zijncn zwanenzal1g gchoord. Benaal1wdheid op 
de borst had hem al Jang gehinderd; de flag, dicn 't Vaderlal1g 
in 18 10 gerl'ojfcn heeft, had hem zijne blijmoedigheid ge heel 
doen vcrliczen. - De warme baden van Aken wekten zijnen 
geese niet verder op, bij de geringe verademing van zijn genel, dan 
om hem den vcldelingen eene rotJwk/agt over lztmnen dichter irt 
den mond &e doen leggen. De borstkwaal nam ~oe) en fcheen den 

ge· 

zoo ~t~L; ];;eidenals '. te· Utr~cht en in deze fiad, 
~el1Q :,\Mmrb~n'eiSing tot;;·tJDl'st)- watcJ.1ztlcb.t f;diekwaal omflond 
#11\F belJ,~v;eldei~Q~j';do;V'eplYret{sterihgf~1'~11'edrif1alGrrl :tljheb~eest, 

~:)":~mlf~1~ln@g:h~1!qev:e!el~!,verk~i!rkende':Yl1sfCh~I1P0ozen .bchield 

,t~~!;;d,; "i;;;'ne11'{;; 'laatf1:e.rha;vot:r'cirv vutV';Zijil; ;1~v61} r; mm • Mn "haard. 

d~91'g€:pragt . 11ecV'el1S zijl1~n!·.~ KictfE'NNER:,' die', .l:~m ~~11 vol .. 
g~J1sleJ,~dlOrg(m .11eedsde pogen fioot,en .dMrt1azijn ItoffellJk over

f~l1Q~!"haai', d(mftren'gen e;fschJ"der .,toenm~ligewet;~lop'het kerk .. 
~l~fn;terdi!~enditJbiq:&~. ~I;ter aavde'· brngt;;l tloe h:;z1011 ;de . 'coNte vel;ade~ 
tiufl~;$ler:'ftijdqJh, in,mSjI4i;jten:'nUtt~l maal~te :woni' h"ee;zelve ~te doen 
QY;~r1)l'j;ng;~llcj(;o'Pjleene niee'r.wfgezondetCle' phil'tlS ,lien het' ll1et ecne 
bl\'I(1;UIi,VEH zei'lt,:Jte. de:kl~en; rbl1de:rfch·eitle'd~do'0'reei1e daarin uitge Q 

h~,u;~&he;;:b10el1lkti:n1s;leQ;jaeze;rtwe;el:regels :), . i. 

;..1~~'!iIW·~,j):\{M~; :lile ,jli!oS:V;[t~,;)¥ ftngRN:Alu.: ,cvll.A~) SOQ~LEM 

Qvo. NEMO. MVSIS. GRATIOR •. AYSONHS 

Ons waardig Medelid de I-leer WASSENBERGH, dir graf in ISIS 
bezoekende met (wee der oudfle en vertrouwde vrienden van 
delb.overleden, kon zich nict wedel'houden van deze uitboeze~ 

~ping : 

Acdpe Koteni! fi quid rcminiscere nostd, 
Quas tnmulo focii tres damus inferias! 

A ~ nimis, hen tentles! lacrymas, .fl1spiria, quesms; 
V0ta.qlle, 11e .pofiro fit tibi terra gravis! 

*** ** 3 



'3~ L E 'l"f E R f{ U N DIG E G 11; S C Ii lED E N I S D E R K LAS S E. 

;&ehaJve d~, dt:liciCft.,PQ~·#cat:, door, VAN KOOTEN. zelv:eu, uitgcge~ 
velil, heeft de HeCl'WEYTif'.lGH, Correspondent del' Klasfe, voor 
weinige daren vol;booideu in het lichtgebragt de', uitgaaf van 
den Pindar'ltts. :Ih;ebanus, :e¢n;eondernem~ng van de jel1gd des 
Heel'Cn,VANKOOTEN, 'CjP ·aut:lraclen van. cle.Szelfs leci'meester SCHItA

;UEl~ begonnen, en als, zoodanig geenszins tc houden voor eell 
waardig ptoefilul{ van's mans l'tLj,ken en gelukldgen critifchcn gees!: 
4~:!1;neer' .gevQtfc1~rofen; oudei'do1ill. Zijne ga ven in dir yak blon:ken '. uit 
hQofde zijnc;r fchroOD:ivallige zedigbeid, ieeniglijk in den kring 
rn in de hriefwisfeIang.zijner geleerde vrienden. Zijne verdienften 
:;tIs Dichter, door. bevalligheid, kiescbheid en gevocHgheidvan 
g.cdudl11en, door zuive,rheici van mjl en naauwget:ethei'd van pro[o~ 

die, en door ongemeeneklaarheid van zin, ;w.orden eenfiemmig er .. 
kend door allen, en weI onder die allen het allermeest door de 
meest bevoegde tegters,' die zijne (aelic:il1oc in 'handell hebben. 
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