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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 

zijnc 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 

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

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

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

doze wam'heid, als van ovcl'wegcnd bdang voor den Regtsge1eerde, 

diep te gevodcn. Hij gaf daarvan cene treffclijJw proeve door 

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

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

LENNEP, aUder opeulijk vcrdedigdn. Zoo }Jewees hij, dat hij door' 

dezen zijnen LeermeeSlCI' langs den koninklijkcn weg tot de keu

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

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

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

dien te doen uilkomell, En bkef aall die 

ook lOen hij zieh gedrongen voelde, vall zijn 

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

wcrkkring !:reroepcn werel, vvaarin moeijc1ijke slnatszol'g de kwee-· 

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

hezwaart enl verdringt. Dat wei.C1l , Medelednn! die 

Voorlczingen over het een of auder yan lwtL\omeinsehe 

j n verhauct meL die Lettcl'kunde, in ollze gevIOuc zamellkomslCn 

mogten homen. Dat zal zUn zooa mel weemoedige dallkhaarbcid 

zich herinneren, wi en h~i zijn Oi'Cl'zigt del' akademisc/w 

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

zoo vol van w\jsheid, in celle Latijnsche Tocspraak opdrocg. Dat 

heeft hij nog kOrl v66r zijn vcrseheiden getooud, door twee nit

\ocrige Verhandelingen over het bovengenoemde dicht,Yerk nan 

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

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

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

satirische Briefmoet besehouwd worden, gerigt aan bepaalde pe1'

sonen, over omstandighedcll die hen hetreffen. Zoo keerde de 

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

z,jne jonge1ingsjaren had bekoord, en verhelderde hij den avond 

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

wijsheid, dat hem loestraalde uit de schriften van den meest 

menschkundigell dichter van nome. Met hl~jdschap hegroetLe hij 

dan ook de Horatiana Prosopographeia, zoo vol van grondigc 

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

waarvan het eersle gedeelte als Dissertatic nog hij zijn leven 

verscheen. Daarom wist de Kla~se, na '8 mans overlijdcn, geen 

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

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

stellen. En zij mag zich vcrheugen elil te hcbhen gedaan. ES'l'H£ 

heeft de hijdragcn van zijnen voorgangcr tel' opheldering Vim 

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

3 10n Augustus 1845 zijllc 100pLaan geeindigd, en reeds den 

7 1cIl Octoher des vorigcn jaars is ook de werkzamc hand van 

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

goed en edel is, uitgedoofa. De Klasse heefi het afstervcn vaH 

den lIog jeugdigen geleerde, die, in weerwil van eon ougunstig IOi, 
reeds zoo veel had gelevcl'd en nog zoo veel meer beloolde, op

regte1ijk hetreuru en Illet vcrdienden lof zijner gedacht. Zijne 
vrienden - en hij had er zoo veIeu! - ll{~bhen ronw over hem 

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

naljcdachtenis 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 hemiflllclijkheid 

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

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

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

me(h~ Ji\i de leltoren heoC£~md h(1eft .. 

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

~' 52, bh. ,102. 
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