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lieden tot hem in eenige betrekking van vermaagfchap ftonden, het zlj zij hem\'
gelleel vreemd waren, en geen andere voorfpraak hadden dan hunnen ijver.
Groot is del'zclvel' getal geweest; aanzicnlijk zelf is het getal del' zulken onder
hen, dic in dc geleerde wereld bekcnd geworden zijn, en waal' op Ol1S land
1'oe111 draagt. Verlustigt zich thans mijn oog met het aanfcbouwen del' genen ~
die in deze Vergadering aanwezjg z~Jn; vel'heugt zich n1~jne :del over hen, die
tot dit, Inf1itunt behooren; mijn hart "vordt bekneld door de herinnering, dat
N lEU W LAN D, die ook een del' KwCf.:kelingen van DEB 0 S C H geweest is ~
tc vroeg werd weggerukt, om immer in deze Vel'gadering d001' ,zijnen £11 om~
vattencli.:n geest te kunl1en uitlll llnten.
DEn 0 S C II heeft dan het geluk genoten, zijne verdiensten alomme vereel'd,
z~jne wcrken met toejuiching ontvangCll, den arbeld, door hem tot (het aan·
kwceken van jonge lieden te koste gclegd, met befi:endige cl'kentenis, eerhied ~
hoogachting en liefde bekroond, en de gulheid \fan zijnen orngang door eene
. talrijke rei van vrienden gewaardeerd te zien. Hij flied' in den ouderdom val1l
een-cl1-zeventig jaren, met die kalmte, welke cen rein gemoed, en de bewllst~
held van weI gedaan te hebben, verCchatfen met die gegronde hoop op eene
zalige afwisfding, welke den waren Christen toekomt. Zijn llaam, zijn 1'Oem ~
zijn lof zullen altijd blljven, en de Maatfchappij van Gottingen heeft hem,
bij het toezenden va n een diploma van Lidmaat[chap, doch helaas eel'st 11a zijnen
dood aangekomen! te regt g@titeld " den eerften gunsteling . en vereerdcr del'
" Latijnfche Z anggodinnen, even zoo beroemd om de zuiverheid en braafhdd
" van zijn hart, ais om zijne vcrdiensten ten aanzien del' Schoone Letteren."
Dit overgroot vcrlies van :0 11: II 0 S C II was voorafgegaan door twee andere"
gcdngcre, vcrliezcn, welke beiden de Eerfle Klasfc gct1'Offcn hcbbcn.
HEN RIC US ··lE N E .11"
in Vricsland gcborcn, wcrd door zijnen Vader tot
het beroep vall Bcdicnaal' des Hciligen \Voords in de Gemeente del' Hervormden bcflemd, en <lIen ten gevolge 11aar de Hooge Schole te Franel{er gezol1=
den. De lcsfen van zUne bcroemcle leermcesters, de Hoogleerarcn N 1 COL 1\ A
Y P E Y en ANT II 0 N I 111'1. U G!VI A N s, haddell zijn verborgen genie voor Mathe~
matifchc en Phyfifche \Vetenfchappen reeds olltvvikkeld, en aan hem zelven
kcnbaar.doen worden, toen verfchcidcne omftandigheden en zijn ommegang met den
uitmulltenden Kunstenaar en Teleskoopmaker JAN V AND E It BEL D
oorfpronkelijke bcftcmming deden verandercn en te weeg bragten, dar ]l~j zich enkeI en
;aIleen 01'
wctenfchappen toe1egde, tot
beadening en lJitbl'ciding zijn
genie
Ilkt
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genie bevonden werd zoo heerlljk gefchikt te z~jn~ Groot zljn de vorderingcn; ,die
hij in deze1ve maakte, en niet onaanzienlijk was de kunde, die hlj ook in andere
vakken, b~jz:ol1(ler I~ik in Taalkennis, opdeed.
In den 111jl1a omnetelijkcn omvang dcr\Vis~ en Natuurkunde, waarvan hij
de b~izondere takken ooIc tot voorwerpen zijner oefeningen maakte, verkoos hij
111ee1' bepaaldel~ik de Gezigt- en Werktlligkunde, in welke bcide hij VOOl'l1a~
melijk heeft uitgemun1:; uitgemunt niet aIleen in grondige Theol"ie, maar ook
in de Pl'akt\jk, en ill de toepasfillg del' gl'ondbeginfelen op alles, wat in de
zamel11evitlg voorvalt. Hierin ,kwam hem de hebbelijkheid? die hij zich verkregen had? om zclve handen aan 't werk te ilaan, ongc1I1ecn veel te flade~
I-Ilj was begaafd met eene zonderlinge fijnheid van geest, een bijzonder juist
oordeel, en een genie, zoodanig voor de Meehaniea gefchikt, dat weiuige ~
:leer weinige, daarin met hem genik zoudcl1 kunl1cn geHeld worden.
IIij
Was, in den fi:rikfl:en Zil1., werktuigkundige geboren, en wanDeer hem een
werktuig vertoo11d werd, doorgrondde hij, in een oogenhlik, deszelfs aard,
inrigting, voor ~ en nadeelen: z~jne uitfpraken werden meest altijd bewaarheid.
Hi} heeft bewijzen van z\jne kunde in de Mechanica aan den dag gelegd door
zijne werken over de Mo/en'Wieken en over de
Schepraden. Door dIe
kunde heeft h\j een aantal gewigtige dienften bewezen, in z~jne hediening van
Advifeur in zaken van Wis- Natllur- Schei- en Wcrktuigkunde bij het Ministcrie
van Binnenlandfche Zaken, aan het welk hij eene groote menigtc van keurige
rapporten en advifen heeft ingediend. De aanmcrkingen, die h~j bij zijne vertaling van Adam's verhandeling over het zien heeft: gevocgd, doen zljne fchral1derheid eere aan.
Als in/peeteur van Maten en Gewigten heeft hij cen
f<:hoon werktuig uitgcdacht en onder zijn opzigt latell vervaardigen, om, zeIfs
door den lompH:en werkman, met de grootilc naauwkeurigheid, en in een
oogenblik des djds, Metres te cloen verdeelen: en hU heef!: een ander, ten zelfdell
einde, voor de gevouwe ij;!etres gefchikt, doch niet geheel voltooid? nagelaten,
Eene verhandeling, aan de Eer£le l{lasfe ingeleverd, over cene nieu'We 'Wijze
om afflanden te meUm bcvat eene uitmuntende toepasfing van OptifclJe grond~
beginfelen op de praktijk der Landmetingen: z~i levert de duidelijkne blijken
van fchranderheid en genie, en tevens van de kunst, om uit zamengefi:elde
gronclen de meest eenvoudige befluiten afteleiden, Zij zal een belangrijk handboek uitmaken '\TOOl' allen 1> die voortaan in het opmetcl! van Landen zullen
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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 uitgezondcrd (a), blijken dragen, en die nog diep in het geheu~en geprent is van
aHen, welke t~in onderwijs genoten
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 hoorCll, 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
in
vak en
;l11e de takken vanWetenfchap, die hij regt beoefend
zeer gront geweest.
'Wei is waal', dat allen, die hem vannah~j gekend hehben, in den gehceIen om~
yang van
begrippen van zUne denkwijze, van
gevoelens, van zijl1el
j

(a) Men zie vooral
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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 ontkenden 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,
.
karalnerG
aflreer van alIe In-uiping, waren de hoofatrekken van
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
dam
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"
toen de Klasfe zlch
lies wcrd op nieuw
ook
den fIeer VAN BEECK CALKOEN door den dood zag
Hoewel CAL K 0 E N
den ouderdom van
jaren
heen had
zich reeds cenen
roem onder de eerH:e Mathematici en de beste
van onzen tijd verworven: reeds hadt hij vel'fcheidene
door
meester waardig, en
wat men van hen te wachten hebbe •
de noocUge Studi(~n vol",
hem niet be~
let ~

