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. vel~ .' maatfehappij~nen inrigt'ingen tot redding, verIich'ting en 

befchaving van natuu'rgenooten. Hij was onvermoeid in het n~-
. {poren van de moeijelijkfl:e, waarnemingen "zoekende fteeds en 
beleven~e de leer, die' hij openlijk in gefeh~ifGen aan het Heht 
bragt, dat de wetenfchappen eikander onderling de hand moeten 
bieden ,en vriendfehappelijk zamen werken, om, zonderhinde~ 
vooreene ~enige, het gemeen doe1 te bereiken van nut. en genoe
gen voor· allen. Hij was, vanziJne' eedle jeugd t()~inzijnen 
'hoogen ouderdonl,onvermoeid bezig met het' fchrijven van vele 
puttige werken, met gedurige raadgeving~n" voorre.hritten. en 
lesfen. Hij was in zijn vakineestal de, vraagbaak van allen. Hij 
behandelde de Ontleed- en Heelkunde met oordeel en voorzig
tigheid. Hij was een groot Inlnnaar .der zoo gezeg,de Beeldende 
'Kuntlen. 'Hij wees bij aHe gelegen~eid aan liee verbarid der 

, 7eekenkundemet' de overige kun.fl:en en wetenfchappen, en poog .. 
de alles 'terug ee brengen tot, en af te leiden van ,die eenvou
-digheid det natuar,' waarover hij· zoo uitnemend verbandeid beefr; 
a~s overw'aardig de verwondedng der' Ontleedkundigen, de ria ... , 
'volging der Heelrileesters en de godsdienfl:ige vereering van allen •• 

Ook onze infielling heeft vanzijnen ijvet en werkzaambeid 
vele blijken, en ziJne gefebonken verzameling van Grasplanten, 
als mede van eene collectie van Oost-Indi[~he gewasfen op Liquor, 
zullen zoo weI, als in het gemeen zijl'le hooge en alOlDbekende 

. verdienften, en bet nutdat nij gefl:icbt heeft,., zijnennaam in aan
t3enken en zegening doen blijven. Hijoverleed den Sden Septem
per 1818; in 'den' ouderdom van' tacbdg jaren. 

Hee.f£ ' 

,'. . , 
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, . Heeft de Eerfl:e l{lasfe. drie zoo hoogstwaardige Leden verI oren , 

de 'Tweede . is deswege inbaargeheelgelukkig gefpaard geble
yen. De Derde verloor lnher lali.tstdes voorleden jaars het Lid 

l .. B. LESBROUSS~R'l' ,Hoogleeratt~ ,in de Rbecorica aan bet Athenaeum 
te13rusf~l, en Lidder Akttdemie vanWetenfchappen en Letteren 
aldaar. Geboren .in'deomrneflreken van Beauvais in Pikard~e, 
werd hij nu onnrent veertig jaren geleden naar de NederIaf;lden 
geroepen, eerst :lIs Hoogleeraar te Gend, . n~derhand te BrusfeJ. 
Hij was bemind bij'zijne veelvuldige Leerlingen, ook als Huis~ 
vader, Echtgenoot en vriend geliefd. Zij, die ih de gelegenheid 
geweest zijn, zijne verdienfl:en van nader' bij, dan dit InfiitllUt ge
'Yeest is, te kennen, getliigen van zijne uitmuncende hoe.da
nigheden. 

Treffender verHes, leed de Derde . Klasfe in H!RMAN BOSSCHA, 

. Rector der Latijnfehe Seholen, Hoogleeraar in de Gefehiedenis. 
fen'der midden en hitere Eeuwen, met die des Vaderlands alhier. 
". , . 
Deze fI:~d, har~ Dooduchtige en Latijnfehe Scholen zijn nog diep 
in rouwe.· Hij overleed nu onlangs op den 'lzden dezer maand 
lnden ouderdom ,van 64 jaren. Hij was een der getrollwfl:e s 
kundigfl:e en werkzaamfl:e Leden vanhet Inl1ituut, en de Klasfe 
verliest in he~ een harer beste fl;eunfeis en fi.eraden. Ais Latljnsch 
Dich'ter is zijn verlies onherfl:elbaar. Van deze bekwaamheid gaf 
bereids in 17 S6 de Mufa Daventriaca van hem, destijds Reetpt 
te. Deventer, bewijs. Kracbtiger werd dit gefl:aafd, wanneer hij,. 

als Ho·ogleeraar te Hal'derwij'It" mee een uitftekend gedicht den 
Vrede van Amicus plegdbdg . vierde •. Van Har.derwijknaar Gro
rllil;lgen ,gero.ep~n, verkoos,hij kort daarna' voor zijn Profesforaat 

-aldaar, het beftuur der iatijnfche Scholen in de~e fiad,.. en hand-

e s haaf .. · 
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haufde ook' bier 'dooreigen voorbeeId de eel' der Ladjnf<;he 
Dichtkuns~, door, onder anderen, de vrijheid des Vaderlands en 
den roem van KOSTER op het uimemendst -te ·bezingen. 

, Wie herinnert zich hier niet, bij de verl11elding van het laatl1:e. 
de befcheidenheid des mans, toen hij op deze zelfde plaatfe ge
zeten, bij de Open bare Vergadeting van ere Derde Klasfe ,. ooze, 
fiemmlng, bij de bulde op DE BOSCH, zoo uitnemend doo.r zijnen' 
vrie~d VAN LENNEP opgeweln, nie~ wilde -v~rOappeli en ~fwenden.' 
De L-atljilfche Regevoeringellyal1 B()SSCHA : Over de;heoefenillg der 
Latijnfche en Gdek(~bet.ettel'en., inzo:nderh"idaan te prijzen bij, 
Burgers van eenen vrijen Staat: Over de uitnemende -gefchiktheid 
der Nederlanders tot befchaafdheid, wetenfchap en letteren: Over 
den Koophandel; Over de Gefchiedenis det Midden Eeuwen, ja iedere 
vooraffpraak bij iedere balfjarige bevordering der Latijnfche Sc~ool
jeugd,' waren proeffrukken, van fmaak, zuiverheid van fiijl , en juist. 
beid van oordeel. Ook in de Vaderlandfche LetterkunCle was hij niet 
aIleen bedreven, maar daar in met roem werkzaam. Zijne vercalingen . 
van DENONS reizen, van de redekundige lesfen van BLAIR, en bijzOll. 
der de Oleesterlijke overbrenging van de Levens van PLUTARCHUS met 
zijnen getrouwen vriend, ODS hoog geacht Medelid WASSENBERGH t 

'wien wij ons verblijden nog zoE) weI in. ons midden' te zien, en 
'boven al zijn oorfpronkelijk werk van de Gefchiedenis der' cmwen

tenng' van ons Vaderland in 1813, zijn, wegens getrouwbeid, 
zuiveren enfra"ijen fiijl, de krachtigfie bewijzen van zijne groote 
geoefendbeid ill ODze tanI, let~erkunde, en gefchiedenis; ja wij 

durven gerust deinleiding van .het~aadle werk, als cen der keu.
rigfte bloemen uit onzen. leuerkundigen hQf, roemen. De derde 

af-
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afdeeling dezer iDf1:eUing brngt, behalve het gemelde gedicht op 
de handhaving '" vanitosTEltS. eer ,als ,uitvinder ,der Drukkunst, 
openlijk in het licht zijn ttidfekendvertoog: Over de _ ten onregte 
verwaa~loosde l1:udie der' Lattjhfc:f1e Dic.htkunde. Ais leerling van 
sClnUDER, "a-}s'vriendvan<j)E "'BoscH , VAN' OMMEREN , VAN KOO
TEN; N'OJ)Ett ,HQ'tdFF'T;COt.r:.oT D' ESCURY ,VAN LENNEP en an. 
deren, beweerde hij, en bewees, als dezen, met zijn voorbeeld, dat 
de behandeling van de Latijn£che lier., weleer bier te lande zoo 
zeer en zoo' wel- befpeeld, die verheffing en fmaak aan onzen 
Iandaard gegeven' heefc, en nog Oloest en kon geven, welke, zoo 
noodzakelijk z~jn, am den roem van het Vaderland meteigen 
genoegen te vermeerderen. Over zijne .Bibliotheca clasfica, en 
andere nutdge werken ten be'hoeve der Latijnfche Schooljeugd, 
zoo veel aan Bern verpligt, uit te weiden, yerbiedt mij de tijd. 
Mogt ik mijne genegenbeid en de fiem der vriendfchap ge.hoor 
geven, ik roemde- zijaen vasten trouw, rOl1d~n aard, waarheids
lierrle, eli dienstvaardigheicl., met zoo vele andere regtvaderland
fche deugden. Deze en iijnen jjver voor deze infielling, heeft hij 
ellS ten voorbeelden Dage1aten. Dat wij dan, dat zijne, met zoo 
veel zorg onderwezene, Zonen, en veelvuldige Leerlingen, ftreven 
naar de kroon; vobr brave en werkzame Burgers fteeds opgeban~ 

gen, eene kroon, door BOSSCHA zoo roemrijk gewonnen. Dae 
ieder onzer, even kalm de rustplaats veler zorgen en, bekommerin., 
gen naderende, ook even rllstig anderen moge toeroepen: ,,, Ik 

, " heb mijn best, ik beb mijn pligt gedaan." , , 
De Vier de Afdeeling dezer inflelling onderging nog het verlie~ 

van den Heef JAN BAPTIST PISSON, 'beroemd Bouwkllndige en Di
rec-
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van volle beZ'61ding en onder bemiging van's Konings welwmend~ 
heid verIeend, doeh kwnm bern zulks niet rer kennisfe dan op 

den dag van zijn verfcheiden. Hij bezweek onder eene borstkwaal, 
hem feden anderhalf jaar aangekomen, in den ouderdom van eeQ 
en zeventig jaren. Op den I Hen December had hij, nn reeds k~r& 

kelijk te zijn bediend, begeerd zijne leerlingen te zien, en hen aldus 

toegefproken: " mijne kinderen, gij ziet mij op mijn l1erfbed; 
" bier houdt alle misleiding op. De wetenfchappen en geleerdheid 

" hebben geene 'vvaarde zonder <;leugd. Zijt deugdzaam en gedenkt 
" aan mij; ik zal u nooit verge ten , maar ga u verbeiden in de 
" eeuwighcid 1" - Zoo hield hij vol tot in zijn uiterlle, U1ct 
hetgeen hij door zijn gebeele leven had getraeht, en waarin niemand 
geoordeeld werd, gelukkiger, dan hij, geflaagd te.rijn~ om de }eugd 
met" den fmuak voor de fruaije lctteren tevens liefde voor de dcugd in tli: 

boeiemen. - Het Athenaeum van Brusfel deed cen plegtigem 
lijkdienst vieren vaor de rust zijner ziele, wa~lrna eene uitdeeIing 
van brood plaats had onder de annen van het Kerfpel. - Maar 
een klein gedeelre van zijnen leuerkundige? arbeid hceft het licht 
gezien• Hem gaat de lof na van een zniveren en gemakkelijken 
Ladjnfchen fHjl zoo weI in diehtmaat als in proia. In 1787 
droeg hij bij de Akademie van Brusfel eenen eerprijs weg door 

, zljne lofrede op Prins Caret Alexander 'Van Lotharhzgen. Bij 
. de A hdemie te C balons sur - Marne behaalde hij het eere gaud 

met de beamwoording cler vrage naar de middelen tot volmaking, 

d'er opvoeding, in de koHcgien van Frankrijk. 
Op den l2den A ugustuS I g 19 lced de Klas[e een ander zeer rrcffend 

"crlies in den aood van den Heel' HERrdAN :60S5CHA, haar Lid vag 
de oprigting des Infiiluuts af, dricmaal hUren Voorzitter, en zulks 

ook 

\ 

ook" bij· hare eerl1e openbare zitting, {leeds werk zaam in vde 
kommisfien zoo weI. van huishoudelijken als van letterkundigen 
nard,rijk voor haar in fchoone vtuchten '(un eigen gelcerdcn ar

beid, en nu zijnen .dood, als in naat"\1 cGzer geheele {tad ,.vcl'cerd 
met den hoogen lof van eellen man van waarheid en van trouw , 
voor de zijnen een liefderijk e.n w~ldqend cchtger\Oot, vader c.u 
raadsman, omrrent zijne vdendcn hartelijk en hulpvaardig, jegens 
allen een edelaardg burger en menfehellvriend. 

Vricsland, !teeds rijk in het voortbrengen van beroemde man
nen, mogt; zich ook verheffen op dezen zoon, die, afkomfHg uie 
cen geOacht, van onheugelijke tijden in dat gewest woonachtig t 

en ze If "nn Vrieslanos toenmalige I-Iooge rchool opgeleid, den 
roem zijnes geboorteland~. zoo weI door hechtheid en trouw 
van karakter, ais door grondigeen zedige gele.erdheid, uitftekend 
beeft gehandhaafd. Hij zag het Hebt te Leeuwarden op den I adeLl 

Maart 1755. Zijn vader PIETER. BOSSCHA, die het landclijk be
fiaan zijner voorouders het eersthad verwisfeld met her l1edelijk 
leven, was door bekwaambeid en braafheid langs verfcheidel'l 
trappen opgekbmmen tot den eervollen ftand van S~cretaris van 

bet lIor provinci"al. HBRMANwas een :lOon nit .deszeIfs tweede 

huwelijk met vrouwe CHATl-IARlNA POSTHUMUS, algemeen vereerd 
om hare deugden, en, in weduwlij,ken 1bat, tot in hoogenou. 
derdom geeerbiedig~ en bcmind door hare kinderen. Zes waren; 
haul' na 's mans overlijden overgebleven van een achttal vrUchtell 
hares huwelijks, waar onder twee zoons, deze HERlVI.'1N en J0-;, 

ANNES, aan wiens nagcdachtenis de Klas[e hu~de deed in het 

vorige verfiag (bl. 30 -32.) De opvoeding van HERMAN was nog 
onvoltooid bij 's vaders dooll, en hij zelf wilde nog lang daar~~ 
zijnen g.eHefden bl'oeder cen troll we vader zijn" 
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De gelukkigf1:e aanleg en vl;oegtijdigc vntbna>rheid bl'ngten hem, 
nuauwelijks negen jaren' ond, ter Latijnfche fchool te Leeuwar'
den, wanr hein nechts cenmaal, en niet zonder vermeend onregt, 

. de e'cl'f1:e, prijs :derKlasfen €ll1tgingri Even veertien jaren oud !W!l 

'hij' tot de Hooge School w()l'den bevotderd, doch zijn VndCl" ach .. 
tedcvoor hem het ondel'wijs van den voortreflijken Rector v. 
SLOTHouwer, gedl1rende een jaar lang, nog zeer belangrijk: een 
begrip, aan het vlllgge knaapje tocn welongevalHg, maar door 
deri "V ijzeti man dartrmt fieeds erkentelijkherdacht; Ook na dat 
janr wilde de vaderlijke zorgv111digheidl:iem n'og niet ter[lond tel" 
Hooge SchoJe zenden, maar bragt h~m aan het Athenaeum te 
Deventer bij den l-Jeer ltUARDI, toenConrector der LatijnCche 
Scholen aldaar, om zich, onder deszelfs zorg en leidihg, door 
het bljwonen van'de lesfen del' Hoogleeraars voor te bereiden tot 
bet onderwiJs te Franekel'. Vool' den geestelijken diensc befl::emd 
ontving BOSSCHA in Deventer de beginfelen del' Oosterfche talen 
en het onderwijs in de Logica van de Hoogleeraars RUCKERS
FELDER en HEINBKEN; doch hechtede zich zijn hart inzonderheid 
aan onzen EVERH. WASSENBERCH, aldaar wen onderwijzende in 

de algemeehe Gefchiedenis en Griekfche letteren. 
Het eerfte jaar van dit verblijf te Deventer was nag niet verloo

pen, ais WASSENBERGH te Franeker werd beroepel1. De vader fielde 
het ter keuze van den zoon, den geliefden Hoogleeraar derwaarts 
tel'f1:ond te volgen, of nog een jaar bij RUARDI, die aan hem was 
opgevolgd, te vertbeven. De nabijheid van het ouderlijke huis 
beflistc zijne keus. Hij kwam in 177I aan Vrieslands Hooge 
School. Bier geleidde hem zijn WASSENBERGH weder in de Griek
fche, en J. SCHRADER, dien hij merle fpoedig den zijnen maakte, 
in de Latijnfchc letteren. Deide boezemden zij, met de ganfche 

vol· 

v01he:ird; lmnneruitflekende vermogens, den rijkbegaafden johgeUng 
cenen . zoo gezetten f:maak vodr de c.igQnlijke letterkjJ,nde~n'l dat 
geen ~ahder.e vroe.gcre .. aanleg ofhttere hd1:e!mming~ .hem ko.n.w:eder,. 
honden, vanzijngeheele leven te vdjdep. aan eigene oefening 
en het onderwijs vanandel'en in dit bckoorlijk yak vangeleerdu 

beid. Twee jaren lang was BOSSCHA wei Voortgcgaan met zich 
tot de Godgeleel'.dheid voor te bcreiden, onder de Hoogleeraren 
VERSCHUUR in de Oosterfche Letterkunde, en VENEMA in de ker .. 
kelij.ke Gekbledenis: maar, tot die o.efening .zelve zullendc overo 
gaan, mogt het hem, naar zij~1en wensch ,.gebeuren, met toef1:eOlming 
zijner ouders, zich tot de Regtsgeleerdheid te bepalen , onder her voor ~ 
treflijk gekide 'Van de lIoogleeruren E. WIGEJU en H. CANNE
GIItTER. Imniddels ging hij echter onafgehroken in de Ler:teren 
voon ,en genoot hij tevens in de Wijsbegeerte het onderwijs 
van den Hoqgleeraar J. H. VAN SWINDEN: doch het ver
Jies van zijnen Vader in 1773, en het onvermogen zijner Moeder 
tot eigene .. voltOoijing zijner Akademifche opvoeding, dreigdeu' 
w.eldl'adezen. fchoon.en loop zijillier: Letteroefeningen te fiuiten. 
De gunfiige befchikking van Z, D.H. den Erffiadbol1der W[LLEM V. 
op del'. Cl,lraroren vOClrdragt, Over eeoe opengeval1en prebende 
vooronvermogendc Smdemen ten voordeele van BOSSCHA die , , 
bij zijrls vadet's leven, nog eene andere prebende had bekomen, 
weerde gelukkiglijk die ooheil af: 

Hadden Curaroren. del' Hooge Sehole hunne booge waardering 
van den jongeling in zijne Letceroefeningen door deze aanbeve_ 
ling aan den d~;g gelegd, die del' Latijnfche Scholen te Franeker 
gaven geen min doodband hlijk, hoe veel fiaats zij maakten op. 
de ingetogellheid en zuiverheid zijn~r zeden. ]30SSCklA, nog geen 

een 
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cen en twintig jaren oud, werd geroepen 'in de' plaats van' den 
overleden Rector " G,GUPE.RUS. Door huizelijkonderwijs:, eerst 

aande ZOOI'lS v~n den beroeh1den CAMPER ,daarna aan die van 
de· Hoogteeraren VERSCHUUR en MANGER, eenigermate voorbe
re>id tOt het geven van openbaar onderwijs, vond zich nOSSCHA 

bemoedigd, om deze roeping aan tenemen, en· aanvaardde hij 

zijn ambt in Julij 1777 met eene redeve>cring: de causfis praeci
puis, qua~ kistoriam ')Jeterem incertam reddidertmt et ob{cu
ram, - Zijnc open bare bevol'dering tot Doctor in de Regcen 
bleef door dczen vroegen lotwisfel onvervuld. 

De lof van den jQngen Rector verfpreidde zich met den roem 
zijncl' hoogcre letterkennis. Drie jaren later went hem de plaats 
van Conrecwr te .Gouda, op voordeelige voorwaarden en met het 
gunUigst vooruitzigt op het ReCtol'Mr, aangeboden, en kostede 
bet BOSSCHA veel, deze gelegenheid rer bevordering zijncr belan· 

gen niet te omhelzen; even weI wees hij het vereerend aanbod 
hcufchelijk van de hand. Zijn jeugdig hart had, namelijk , hecvoorwcrp 
aangetroffell zijner eerHe liefde in de eenige dochter van den Heel' 
DRABBE, zijncn ambtgenoot, en, alhoewel de eerne bliJ\: bij hem 
reeds had beflist, hieid de wedel'zijdfche liefde tragen gang en vond 
zij lange rerughouding van del' ouderen roeHel1lming, die vO(i)ral 
voor eene groote verwijdering del' ecnige dochter fchroomden. Dc verre 
afHand maakte het beroep te Gouda onannncmelijk; ook apende 
zicb bet uitzigt op het Rectoraat te Devcntcr, waarbij de min
nuar op de volkomene beguni1iging zijner vur.ige liefde zou mogen 
rekenen. - Het uitzigt werd verwezenlijkt, en de hoop bedroog 
de liefde nier. De Hoogleer.aar~ RO ARDI Iilun de Hooge School 

te yroningen beroepen, in de plants van den overledcn Hoogleer-
aal' 

xvn 

~ar OPFERHAUS, werd te Dcvenreropgevolgd door den tocnma .. 
Hgen Rector s. TERPSTRA, wien nu ODze BOSSCHA verving. In de 
maand AUgUSttlS1780 vcrbond hij zich in den echc met CECILIA 

DRABBE: na op d(';ll I [ten Fcbruarij des vooi'gaandetl jaars zijnc in. 

tree - redc aIs Rector tc Dcventer te hcbben gehouden: de muneris 
fckolastici digl1itate el primariis, quas idem postulat, virtutibus$ 
Zijn hnwclijk bcloofde hem \Veldra de voJdoening def vudg(te 
wenfchen, maar dreigde eerIang tevcns de teleurneHing der zoetf1e 

hoop, door eene zware zickte zijner zwungere gade. Het onheil 
werd gckeerd en de hoop herleefde, werd bevestigd, ja fchecll 
zelfs meer dan vervuld, wen eene omijdige bevalling zijnel' vrouwe 
aan twee zoonrjcs het Iiehe fchonk, doch waarvoor beider oogjes 
zich vijf dagen na de geboorte wedel' floten. Schrikkelijke !lin

gering en pi}nlijke flag voor het gevoeIige han van den, door 

vreugde en vrees, door blijdfchap en rouw even zeer gerroffen, 
vader, en evenwel nog maar half gevoeld bij de angst va or het 
behond der moeder, ja fchiel' geheel vergeten door den ccbtge .. 
noot, bij het fpoedig verlies van dezen aardrchen [chat. Nog 
geen volle ache maanden waren verloopen na den, zoo lang gee 
wenschten, echt. Geene .flroeve wijsheid of flrenge ongcvoelig. 
heid was de {laat of houding van onzen BOSSCHA. In zijne Epis

tola ad Rick. van Ommeren de morte uxoris gaf hij zich zoo 
geheel ovel' aan zijnen rou w, dat de fchoonheid dier Elegie 
naau welij ks onderfcheiden word t bij de rranen, door hare Jezing 
aan het medegevoel vel'wekt. - Het zien van eene 'Wegvallende Roo; 
in denzelfden hof, die van zoo veel verloren heils gemigde, deed heill 
weldra in nieuwe klaagtoonen uirbarl1:en; - ell ecrst met de we .. 

"'** der-: 
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iierl(omst pcr Iente in 1783., kWllm het dcnkbeeJd van. ecnig nicu\\": 
levensgenot cop in den geest Vall den wcdu wcnaar, c1i~1 dano.ok 
andcrtllaal zijne gcvoelens .. het liefst aan ziJnen R~GH. V.'!~ OMME' 

REN toevertrouwde, in de fl'aaifl:e Elegalfche verzen de redittt 

'Veris. 
Vier jaren verliepen er, l1ict eel' BOSSCHA zijne CgCILIA ver-

gat, wier graf hij dertig jaren later nog met tranen bcfprocide, 
mtlul' eel' hij een tweeden echt ondernam, waarwe jeugden pligt 
den ReetOl' even zeer aanfpoorden; .enhetmogt Jhm. braven man 
gebenren in HELENA SCHEF..RS zijhe tweede Gude, i~en d!erb.aar 
gefchenk des Hemels te ·verwerven, daar zij hem zijn verlies ver .. 
goedde ~ allen lotwisfel twnw en teaerhartig meth;em decIde, hem 
het vermoeide hoofd koesterde, denfoms vedlagen geestopbemde, 
e.en aamal lieve, rijk· begaafde kinderen. rondom . de knieen 
bnHrt .en "'U zi"jn verfchedden, ondel' ic.en [chier geheel yolwas[en o , fA • 

vijftal, met de dicpfi:e droefheid bij Christelijke gelatenheid, na 

vier en del'tig jadge trou'w be 'i'ieen t,. 
Eet bebin van BOSSCIlA '5 inwoning te .Deventer w~s tevens dat 

de.f rampzalige verdeeldheden Jin het vaderhmd, die, :i111787 wei. 
bedwongen.. maar niCt weg:gen,omen ,in 1795 eene.ganfcbe om,
l~eering van den S taut, in 1810 den voH1agen on dergang van het: 
volksbefiaan .cen gevolge hudden,~ waarui.t het luis~errijke herfiel, .. 
als eene wedcl'opilanding aan te mel'ken, )lleel' aan de Godheid 

zelve, dan aan de zich Wl'ekende menschheid, ee'l'biedig te erkcn .. 
nen b lij ft. - Ook BOSSCH;A, fic.eds vol van algemcenen geese" 
was niet onzijdig geblcven in den algemeencn firijd del' burger~ 
lijke b?grippen. Hijijverde voor de parti}, welke. hij in gemoede 

had 

had gekozcn . en vel'ecuwigde 
zijnermu!a J)nllemnhtca in 1 

·voldoetling., helaas! bOVC:l 

g(~voelcl1s dOOl' de uitgaaf 
men l1U in 1.788. de 
verkoos., trof onzen 

IlOSSCfIlI, nevens velevoonreftjke mannen, in het gcmecl1c .. 

'best del' Letteren ~ de rumpzulige wrok ~ en werd hij, (choon 
tegetr den zin vall velcn , ve.r1aten van zijnen ·post. 

Twee jaren duurdewel zijn ambteloos lcven. U},;ur dezel vcC'in0'cn 
'" 0 D 

gecnszins VO()"1' de Letter~ri verlbren.' Tel; me diende de 

,Chtterone[che ;wijsgeer ,die het lot van zoo vele grooten mannen 
befchreef enverg<:deek, om dengeest van BOS5CH.\ als te ver~ 

flaren. ·regcl1,oe ilagcl'lvan hec.zi:ine; Hijondcl;nankinl788 de 
vertaHng rin het Nedcl'c1uitsch dei"1cvens ·V:111. PLUTARCHUS, en 
yond eerlanft iri zijrJCTI ouden, lcermeester en hanelljken vriend, 

·IOllzeu iwAssENB1ERGH ,zijnen: )lncdearbeider, men wien hij, in de 
gelukkigHc ovcreenfl:emming, dezen voortreffelijken arbeid in 
.1805. volcooide" he.bbcndehij de levens .cler Romeinen voor zijne 
bijzondere taakgckozen. --,. Datzelfde tusfchenvak van twee ja
fen fchonk cene NederduitCche vertaHl1g vall i Blair's lesjert oyer 
de r.edekunst en fradije te#eren., waarvan daai'na cen [wcede 
druk met BOSsCHA'Saal1l11crldngenwel'd verrijkt. 

Zij~ die met weerzit1' den vOOltrefl~i.kel1 man haddcn zien dee
lenin den rampfpo~d 'derdjden, en ook 1m bclH~nd waren ge~ 

wordenmetzijnen hartelijlnm weniichflechts, matll' edcle 

P(~gtl1gen tevens, tel' VCl'fchHlende pattijcn in bet 
vaderhnd, waarvan de. 
onzer,J BOSSCHA, fchaDn 

. bewijzcn 

** * z 

Baron ')Jan Lor: en 

, nis 
en bevorc1erden 

wel~ 



I,E'l'TERKUNDIGE GESCltIEDENIS 

weldra zijn berf!:e!' Hij werd tot Prorectar beroepen aan bet·:' 
Gymnafium te Harderwijk. Hoe gering die. post oak was voor 
's mansbekwaamheden, dezelve werd door hem met den mees
ten ijver vervuld. Zijne .dufpicia mumris fcholastici in Gymna· 
fio Fela'Vio ~ leg den niet nechts zijne vreugde over die terugkeeren 
tot de Zanggodinnen aan den dag, maar tevens zijne uiterfte in-

. getogenheid bij aile herdenking van gelcden Iced. Ook werd 
zijne be1eefde afwijzing van bet Profes(oraat en Rcccoraat te 

Lingen, daar zijn vaderland hem boven alles dierbunr bleef, door 
betbdhlUr des Gymnafiums niet nechts vergolden met eene 
aanmerkelijke verhooging van bet fober inkomen, maar ook doar 
den Akademifehen Senaat edelmoedig erkend mer de opdragt del' 
hooglte eel' in de beide Regten, door hem te Franeker zoo weI 
verdiend, doeh door omfl:andigheden, boven vermGld, van daar 

nict wcg gedragen. 
In 1794 gaf nOSSCHA zijne Bibliotheca Clasfica., Jive Lexicol1 

manuale, quo nomina propritJ ple1'aque apud Scriptores Graecos 
et Romttnos maxime Clas/icos obvia itlustra11tttr' in het liebe, 
waarvnn een tweede vermeerderde dl'uk door den Schrijver in 

1816 werd bezorgd. - Ten zelfden jare oneving men .zijne 
Initia lectionis fcholasticae, waarvan in 18 I 3 reeds de tweede 

drl1k verfcheen met eene horte handleiding tot het 'Wet 'Vu'ta!e>n 
'Yoot" eerstbeginnenden. - Maar in dat zelfde jaa.r werd ook 
openlijk bet hoogfl:e regt gedaan aan zijne verdienften. De Leer
ftoel del' Gefchiedenis en Letterkunde aan de toenmalige 
Harderwijkfche Hooge School, door onzen c. w. DE RHOER met 
<lien del' Regtsgeleerdheid verwisfeld, werd door <;uratoren ter-

frond 
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frond voor nOSSCHA befremd. In het volgende janr kon het 
Devcl1cersch Athenaeum, bij eene beromwentelingder openbare 
zaken, hem met allen herftcl van eel' cerug roepen ~ docb de be~ 

vestiging der keuze van de Harderwijkfche Curatoren, bevorens 

deze omwenteling op hem bepaald, fc been hem vel'kieslijk. Hij 

aanvaardde in Jl1nij 1795 dit ambt met eene redevoering: de Grae
carum Roma11arumque literarttm ftttdiis. liberat: reipu.b.ticae d~ 
'fibus inprimis commendandis. 

Nu fchecn het lot van BOSSCHA zich tOt hefte.ndigheid te fchik. 

ken. Negen jaren lang bleef hij op dezen post, en fiond dicn 

loffelijk te roer. Hij werd weI in 1798 geroepen als Chef 'JIafAJ 
het Bureau der Akade.mien bij den Agent van nationale opvoe
ding, doch .verfchoonde zich daarvan. Gaarne lict hij zich de 
post van Bibliothekaris cler Harderwijkfche Akademie welgevaIlen • 

. In 1801 ontving men zijne Symbo!a critiea in Propertfum,. 
gepluatst in de acta Literaria Societatis Rheno - trajectil1ae (T. III.. 
p. !loo-!n 6) ; in I SOg zijne Pax Ambianenfis, welke hij onder' 
luide toejuiching in de Akademiezaal bezong, en welk gedicht claar
na geoordeeld werd een heerlijk proefll:uk te zijn van des dichter.s: 
hoag gefpannen geest, met den keuriglten fmaak en het zuiverst 

oordeel vereenigd. - In 1803 gaf de arbeidzame man een,e 
vertaling uit het Fransch van de reizt! in Opper- en Neder
Egypte "an Fincent Den011 , met eene wijze beteugeling der 

overdrevene pracht, waarmede BUON Al'ARTE dit werk, betrekkelijk 
zijnen togt, had willen ui.cgegeven hebben, en met menige 
teregtwijzing tevens van den Schrijyer, die dezelve met dankbaal.. .... 
heid he'eft aangenomen. 

De 
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de!' gefchiedenisfen en Romeinfchc Oudhcden ftU, 

teGroningen opengekomen, door eel'vol 

v:.m denhoog bejaal'den Drr. RHOER, vadci: van 
Medelld CAREL WILLEM, cHen wij boven 
aan BOSSCHi\ aangebodcn. Hij beldom 
de Batavorttm ingenio, cum ad morttm tt:1JZ ad 
doctrinae elegantlam et matttreet eximie cOfnpo/ito, 

dacht BOSSCHA het eindc zijncr lotveranderingen tc hebben go
von den , vtranneer hi} op den I ficn Julij 1806 ais Rectorwcl'd bc~ 
roepcn del' Latijnfche Scholen te Amfterdam, in plaats van don 
ovcrieden MANA, die aan VAN OMMlutEN was opgevolgd, Groot was 

tweefirijd tusfchen den echtgenoot en den vader bij 

roep.· Het aangename, meer aanzienelijke en meet" V:l11 

"s mans post als Hooglecl'anr te Groningen konden 
wegen tegen bet beJang zijner kinderen, welks 
deze ftad en fland hoogstwenfchelijk maakte: maar en 
zorg voor eene gade. met eigene Imis- en 

vaar een talrijk gezin bczwaurd, en, bij de aanvaardinrr, 
fland . noodV'/endig met velo vreemde zorgen te bebsren 
Jde vorddl'cndc leefl:ljdde naderende ontheffing van 
wenfchelijk maakte, wederHelden de keuze lang 
wijzing of aanvaarding van dit beroep; aIleen de ()ed 
befiiste over den mltnnCfchroo111. BOSSCHA nam het 
a.ah,enhiehlil'l 11'06 zIjne intreerede: de 
humanittiHs matre. gcdane kens berouwde hem nooi,t, 
g~el1 n~n :vo\'ig a:1)121el1 fcheen to ontb.reken. wcrd, cer cen 

1 " 0'0" 1 (1100[, Z;.'j'I'e U"111'1'elling als Hoof!:lceraaf in yer open was, v"ro ' dt .,,,. v '-' 

de 

D B R R LAS' S E. ~xm. 

de Gefchiedenisrcn van cit! middenccllwen en lateren tijd zoo weI , 
als van her Vaderland a::m het Athenaeum dezer, ftad. In ziJue 
redevoering, op 9 N ovem bel' 1807, pro commenrJanda m~dii aevi 
historia, maakte hij dankbaar gewag van de edelmoedige opolfe. 
ring des H01g1ceraal's D. J. VAN LENNEP, die, ;geheel nit eigene 
beweging, een gedeelte zijl1er profcsfb en jaarwcdde had afJc
fraan, ten einde HosseNA voor Amfierdam te hehouJen, op wien 
de verzorgersder Leidfche Akademic het· oogh.Hlden gcflagen 9 

ter opv01ging van den Hoogleeraar LUZAC, in den ra111P dier ftad 
deerlijk omgekomen. ~ 

Op den I2.cien Mei 1808, benoemdeKoning LODEWIJK oozen 
nOSSCHA tot Lid van hel: Innituut, bij bel1uit van den4den diet 
J1;elfde maand opgel'igc. SchoQnals zoodanig bijzonder benoemd 

hij de Tweede Klasfe, bedictJde zich BOSSCHA gcrcedeJijk van bet 
voorrcgt der allerecd1:e bcnoemlng, oiUde.ze met de Derde Klas~ 
fe te vcrwisfden. In clezelve hij in het volgende jaal' zij. 

nell Bro:;ciC'f JOANNEsals Meddid welkom heeten, Wiens dood 
hij echtcr een janr later reeds, a1s. met vaderlijke tranen, beweende. 
Eigenlijk en fi:nanelijk vloeidcn bij bem die tl'aneu op bet .gl'af 
cener dicrbare dochtcr, die met den naaru zijnereel'fte Gadeha .. 
fen .vader aBe de bckoorliJkbeden zijoel' verlorene CECILIA her .. 
innerde en wiet" Imwdijk hem bij eigene v~jf en twintig judge 

geringe fiof tOt vrcugde over zijn verbHjf in 
~- En tlnprangde het vaderhart wcldra 

[mart, WllOl1CCr de zonen der allerfchooll11:e hope 
bloat voor de opeisfching tot den krijg voor vreemde 

, en het burgedijk vermogen ten losprijze naauwclljks 
toereil;;ende werd bevonden. 

Nie~ 
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Niemand deelde dan ook hnrtelijker, dan onze BOSSCHA, in de 
verlosfing des vader lands , daar hij den !l7fl:en December 1813' 
reeds zijn Carmen festum getiteld Belgica libera ad Principem 
Gulielmum Auriacum in de Klas[e voordroeg. Ook getuigt 
daal'van zijne Gefchiedenis der ~taatsomty,.enteling, welke hem, 
naar het algemeerie gcvoelen zoo weI, als naar het oordeel van 
bevoegde regters, eenen hoogen rang onder de Ge[chiedfchrijvers 
van Nederland heeft verzekerd. - Hoe gunO:ig werd nn ook, 
met den algemeen herfielden frant, het lot zijner zonen verkeerd 
en op eervollen voet ge1leld. Den eenen zag hij als kundig 
Geneesheer geacht en gezocht te dezer ilede, den anderen aIs 
Hoogleeraar aan het Athenaeum te Deventer geroepen, den der
den onder eigen oog aan het Gymnafium alhier geplaatst en weldra 
elders bevorderd;. en hoe frreelde het de zuivere vaderliefde, 
wanneer de jeugdige Hoogleeram" tot Correspondent vel'korcn 
werd del' Kiasfe, waarin onze BOSSCHA met geen minder genoegen 
verkeerde dan hij er met ijver in werkzaam was. 

Nooit wendde hij eenigen last" hem door de Klasfe opgedra. 
gen,af; ·fteeds vond hij luse en uitfpanning in hare bijeen!wm
fien; eenvoudigheid, hartelijkheid en befcheidenheid kennierkren 
altijd zijne gevoelens; rijk was voor haar zijn dichterlijke geese. 
Elke gelegenheid was voor denzeiven aanleiding, h~tzij om het. 
kerflet van den ouden roem dcr Gricken aan DIAMANTUS CORAY 

we te zingen; hetzij om ElLDER DIJI{ at. duz handhaycr en Forst 
der Fadertandfche Dichtkunst te vereeren; hctzij om eenen NA

POLEON he! Folk te eloen waarderen, waarovel' zijn geweld zich 
had uitgeflrekt; hctzij om onzen RJj;INWARDT helt Ie 'Wenfchm 

voor 
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voor de wetenfchappen bij zijn .. 

om bloemcll tc f1rooijcn op den zitJleren 
; hctzij omdc bevalligfle krans te vlcchtcn om 

BU, hcl:1as, verlorcn, Neswr del' K1:1s((; 

mal1lli; hcrzij ,eindc]ijk, om de 

al300 mcer 
studio, dan deze 

deli onf1:cdclijkcn SCIlRADEll 

oudell N 
hem, 

rocm in de 
, I 

Val1ed::mdfchc weill 

van' gelcerdheicl 0 
mer tcr harte ging. verzamclde 

eigenc zijne zangen tor de in ccn volledi '"en 
~ tJ 

bundcl, Wllnncer zij bez\\'i'ck voor del' ficrfclijk heiel. 

dezel vc vcrwachtc!1 van zUncr zoons , door 

zoowcl in ,om dezeD van, 
vcrvullcn. 

Als met de Latijnfche dichtveder in de han d heeft BOSSe]]A 

ons vcrlatcn; en de jongf1:c regcls van die hand z:jn zoo 

gdenkteekenen tevens van zijnen gcheclcn geese. 
voor zijn verfcheiden fl:dde hij zclf deze, 

Non onerosa 
ducat 

LEGES fUNI~RIS: 

POJ'Ctlnt 

pompa 
manes, 

rba meum. 

pitts 11utli, vita , f1ocebam, 

obitu,n' nulli sir: l10cuisse yclim. 

**** 

( 
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Ergo animus post quam morientes tiqIJerit artus.~ 

ExU'vias condat fossa decenter humus, 
Quae vivis ne forte [erant putredi1te pestem, 

Secreto j ace ant et procul urbe toco (*). 

N oeh de groote verloftijd der Schale ,noch de zuivere Gelderfche 

It1cht hadder! hem eenig hedlel toegebragt. Naauwclijks terugge~ 
kcerd, om het hervatten van zijnen arbeid tebeproeven, ftierf 

hij den eigenlijken doad des ouderdoms, fchoon hij nechrs 64 
levensjaren telde Door rustelaazen arbeid had hij vee] levenskracht 
hij een te zwak ge11:el verteerd, en ondanks dat geilel had bij door 
noeste vlijt vcle leefcijden vervuld. - Om hem treurt nevens ons de 
Haarlemfche Maatfchappij van W ctenfchappen ,bet U trechtscll 

Pro .. 

---------~-----~ 

C") jongfie ZOOI1, de I-Iecr J. BOSSe!!", in ~le Maatfchapp~I Felix 

1I1edtis, ten fiorte eencr redevoering over de Zinl1ebee!dtge v001j1e11tn i:' des 
;J _, ' r' '/1' en b.eJd 'zoul"werk zich nict kunnencic wederhouden van fHOO(t.S, t11 jeo! teJ- r. I Y ,. 

ecrbiedige hulde ann's vaders l1agedachtenis, gaf van dezc regcls de volgcnde 

'¥crtalillg : 

lVIijn [chilli moet gun bezwaar of kostbrm omfli1!J vragen,; 

Ge~n weidfche jla(Jfjietrein mijn /ijk ten grave dragen: 

Ge/ijk ik lcvenel nooi! mijn naastetZ heb gcd 'erd, 

Zoo wordt oak l1a mijn dood die zorg door mij begeerd. 

Laat d(m, wamlcer mijn ziel IIl1al' kerker is olltvaren. 

Een yoegzaam gl-at in d' aal'd mijn over!chot bew(Jren. 

Ell 't ligge vel' van Jfad. llet' van de men!chelZ neer ~ 

dill ket rottend /ijk den fevenden tliel deer. 
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Provinciaalen het zeeuwrche Genoatfchap, hCl1evcl1s de Maat" 
fchappU, Felix lVleritis en die t~tNttt e12 Bejchaving ter dezer 
fiede, welke hcide hem ondcr hare Ledcli van Eere tclden. _ 

Oak het Nederlandsch Bijbelgcnootfchap gcvoclt te dezcr fiede 
het gemis zijner ijverige medewcrking; en de Maatfch~ppij rot; 
Nut ')JIm het .A 1gemeen, vergect niet ligt zijnc opmerkelij ke 
voardragt van 4en Bijbet 1m Homerlts, als de twee bromzen der 

mel~r('helifk~ be[chaving. 
Blj de Kl,)sfc herusrnog cen vertoog van BOSSCHA'S hand ovel~ 

het onderwijs in de oude Letterkunde, reeds ill den jare 1809 
bij haar inge1everd en door haar, op vcr flag en raad der KOnl

misfie. in wic; handen hetzelve te dien dude was ge{leld, hij 
befluit van 22 Augustus 18 i 0, ccne plaats waardig gckel1rd in de 

nit te gevene Gedenkfchrifrcn. Met overleg van den Schrijver wcrd 
de voldoening aun dit bcDuic bij de uitgave van het Eerfie Ded del" 
Gedenkfchriften in de hedenclaagfche Talen uitgdtcld. Daarna, 
bij de regeling der 11ukken vaor het Twe;de Deel, had hij den 
wensch betuig,d, dit vertoog nog eens onder de aogen te heb
ben, alvorens het ter perre ging. - Hcl;tas! zij waren gel1oten, 
eer de afgift k011 plaats hebben! Wat zou de Klasfe nn; uicu 
geven, bet geen deSchrijver bevorel1sgewenscht had te over
zien; of terug houden, l1etgeen zij eenmaa! del' uitgave waar~ 

dig had geacht, en waartegen de Schrijver hatst nag geene be~ 
denldng had gemaakt~ - Uit aanmerking del' bezwaren, welke er 
na des Schrijvers doad befionden, om cenige verandering in zijn werk 
te rnaken, als ook wcgem de vernnderde ornHandigheden, in cell 

ZOO lang vedoop vall jaren, de nader gemaakte landsverorde-
** >\< * .2 
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ningen en de federt llirgekomene fchriftcn over her onderwcl'p 

van dit vertoog, oordcclde zij, dat het beste gebruik, van dit 

fiuk thans te maken, zan befi:aan in eene vermelding van deszc1fs 
inhoud te dezer gelegenhcid. Bet bcloap d:m van hetzel ve 
komt hierop nit. 

" Werenfchnppelijkc kcnnis en letterkundige beCchnving zijn 
toe ons gekomen nit de bronnen van het oude Griekenlnnd en 

Rome. - Alvorens daarllic de hedendaagfche talen werden gc
:wivenl, was het onderwijs in Latijn en Grieksch het kcnl11crk 
fener zorgvnldige opvoeding. Nadat de hedendaagfche calen be

ichaafll en dc wetcnfc happen in dczclve voorgedragen werden, 
boort onderwijs cigenlijk tOt eene geleerde opvoeding.- On~ 

deze bepaling is de waardc van de beoefening del' oude 

cterknndc neg onverminderd, ell zal zij die blijven, (zcgt de 

Schrijver.) zoo lnng de Maatfchappij leden zul l100dig hebben, die 

filleen in llaut zijn om de ondervinding del" grijzc oudhcid te 

rnadplegcn en met de wijsheid del' volken, welke de leermeesters van 

het thuns lcvrnde mcnfchelijk gcOachr geweest zijn, voordeel te eloen, 
maar die ook van hen de bekwuamhcid kurrnen lecren. om de waal'

heid aan alldcren op zulk eene w~jze voortedragcn ,dar zoo weI het 
'hart gcroerd, als het verftand vcrlieht worde, en de wijsheid 

. in zulli: een dcftig en tegclijk bchaaglijk Ideed te voorfcbijn ko
me, dat zij, ill plums van door ftroefbeid nf tc fchrikken, door 
hare deftighcid eerbied en door bare hekoorlijkheid Befde ver~ 

wekke. - Vfin daar dan ook dat de beoefening del' oude Let

terkunde zich, ondanks alle aanvallen, door eigene kracht heeft 

fiaande gehouden; en dat men zkh niee had tc verwonderen, dat 

de 
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de Koning van Holland terf1:ond de aandacht op derzelver vel"be~ 

tcring en bloei had gd1::!gen •• - Danr intusfchen van de wijze, 
waarop deze talen in de Scholen worden onderwezen, de bloei 

of het verval van dezen tak van Letterkunde geheel afhing, en 
de gevoelens van het algemeen hierover niee cenftemmig waren, 
meende de Schrijver, dat hem cene denig jadge ondervinding de be~ 

voegdheid had gegeven, am daarover zijne gedachten in het nJidden 

te brengen. - Hij hield zie h dan bij zonder bezig, met de 001'

zaken der klagten, welke federt een geruimen tijd veel meer dan 

voor-heen tegep het openbaar onderwijs in de Latijnfche ell 

GriekCche mIen waren aangeheven. 
" Al V{)Mlang, nadat in de middeIccuwcn aBe gelecrdheid eerst 

in zeven vrije kun {len, en naderhand in vier zoogenaamdc Facul~ 

tehen was verdeeld geworden, was er cene verwijdering ontiban 

tusfchen de Literatorcn of Letteroefenaars en diegenen, welke zien 

uitfluitender wijze den nnam van Wijsgeeren toeeigendcn, door .. 

met minachting en verwaarloozing van elkanders fi:udiCn; 
in onderfcbeidene tijdperken nu eens deze dan gene bo" 

ven de anderen bepefend. Het was alzoo niet te verwondcl'e}'l 

in omen lcefcijd, waadn de Wijsbegeerte, en weI bijzonder 

gedeelten van dezelve, die men thans Exacte weten[chappen 

te noemen, namelijk, de Wiskundc, Natuur en Scheikun:.. 
de ecnen mcer vverkdadigen invloed op het gemeene leven hehw 
ben gekregen, en derzelver nut meer nlgemcen gevoeld en ere 

kend is geworden, dat deze boven de frauije Letteren, en bij
zonder de oude Letterkunde, wier heilzamc invIoed nict zoo on. 
middelijk noch zoo algemeen ondervonden wordt, cer1 Zeer aan~ 

* * * * 'l>. .;; mer~ 
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rnerkelijk overwigt bekomen en in de opvoeding der jeugd de 
eerf1e plaats ingenomen hebben. De oude Letterkunde voor ge .. 

melde vakken del' Wijsbegeerte min noodzakelijk fchijnende, en 
flU flechts als middel tot hoogere wetenfchappen befchermd wor

dende, had men den tijd del' jeugd te kostc1ijk geacht, om diet'!. 
aan eene bloote woordenkennis, waarvoot men dezelve houden 
wilde, te befieden, en daarbij het leeren van zaken te vertl'ugcn; 

weshalve men dam' het invoeren van beknapter lcerwijzen had 

getracht, tijds genocg te winnen, am de jeugd tevens niet alleen 
in de nicuwe talcn, maar ook in de wetenfchappen, te onderwiJ
zen, zoodat in eenen leeftijd, (zegt de Schrijver,) waadn onze 
voorouders het a1 verre meenden gebragt te hebben, indien zij, 

door eeoc, volgens gronden aangeleerde kcnnis del' oude mIen 

de fchriften del' ouden zelve met genoegzamc vrucht kondel1 le

zen, om daarmede dat yak van wctenfchappen, waaraan zij zich 
meer bijzonder dachten toe te wijden, dien rijkdom van denk~ 

. bed den , en die bevallighcid van voordragt' bij te zetten, zander 

welke icdere wetenfchap dol' en fmakcloos is; - dat in dien 

leefcijd de hedendaagfche jeugd reeds de meeste levende taIen. zou 
verf1aan en tevens de gronden van 'Wiskunde, NaulUrkunde, ell 
ik weet nict wat a1 meer, genoeg gelegd hebben, om daarop 
verder te bouwen. - Dewees de ondervinc1ing, ( dus vet'voIgt de 

Schrijver ,) dat de uitkomst aan die veel belovende pl::tns beam

woordde, wie zou onzen lecftijd niet geluk wcnfchen met eene 

uitvinding. waardoor ODze jongelingfchap reeds met munuelijke 

Inmdigheden uitgerust, vcrvolgens den rijpcl'en ouderdom gchecl 

l\On bcf1eden, om het rijk del' Lettcren en Wetcnfchappen met 
nicu~ 

D E It K LAS SE. 

lIlie'llwe ontdelddngen te verrijken, en zij dus met l'euzen fchl'eden 

naal' het toppunt van menfchelijke kennis zon H:reven. Dan zoo'" 
veel ik weer, hecft die gctrouwe Leermeesteres, de ondel'vin~ 

ding, Ol1S tOt nog toe niet vee1 hoop gegeven, om ems met die 

btuchlijke nitko111st te mogen verblijden. 

" De voorname dwaling, waaruh de klugt tegen her lang@ 
wijlig onderwijs in de Griekfcbe en Latijnfchc tal en voortkwam l) 

was, (in zijn oog ,) daarin gelegen, dat men, het groat onderfcheid 

tusfchen die twee oude en de hedendaagfche talen niet oprn;er· 
kende, tevens overhet boofd zag de zeer veel grootere 10m, 

van kundigbeden, welke door het onderwijs in de eerf1en, hI! 
vergelijking met dar del: lantfl:cn,. onderf1:eld dar beide op de reg'" 
te wijze gefchiedt, aan het verHund worden medegedeeld. __ 

En nu Hand de [chrijver I'm bij het veelkunfiiger zamenf1:e! diel' 
<Dude, (hm der hcdcndaagfche mIen, inzonderheid bij derzelver 

rnufiekale zUl11cnf1elling en Profodie, wam"door zclfs n1et de bescw 
mogd~ike Venalingen, herzij van Dichtwerken, of van fchriftell 

in mateloozen fHjl, in fiaat ziin, om die gelukkige Ichikking de!." 

woorden, waardoor de gedacbten nice aIleen op de duidcliJkfie 

en kracbtigile,. maar ook revens op de welluidcndf1:e, wijze wor~ 

den uitgedru kt, eenigermate te doen gevoelen; van \Velk aUe~, 
de leel ling geeD vereischt begrip kan krijgen, ten zij lang in de 

regels dier tulen gcoefend, en relkens daarbij opmerkzaam ge~ 

muakt, ja tot eigen navolging door vertalingen en eigene opO:el-, 

len, zoo \'"cl in poezie~ als in prOIa, uanhoudend aangefpoord., 

- Of even \~ eI daart()e de Latijn(cne fpraakkunflen, en wel die 

"l~\1,n vossws~. het gefchiktst waren. te achten, werd,eenmaal doo!) 
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den Schrijver yen bctwijfeld, wanne~r ook hij goedkeurdc, 

dat SCHELLER en andere Dnitfchc gclcerdcn Lmijnfchc 111nlak. 

IwnHen in de landtanl vervaardigden, en dat die, in Uollandsch 
overgebragt, de Grammatica van VOS2IUS hier en daar verving'cn: 
doch de ondcrvinding had hem gelcerd, dar bier verandering 

vCl'betering wns. Mits de Ondcrwijzers inhoud van 

hetgccn de jeugd lich moet in hee hooB 

fche Gramrnadca vooraf vertaaLlen en vcrklaarden', 

vcr, de mocite, welke het van buiren leeren in cene vrecHlcle 

taal zckerlijk kose, rijkelijk beloond in deze voorlleelen: dat het 
gebengcn op eene l1uttige wijze werd geoefcnd. hetwclk bij de 
meeste nicuwe leerwijzen, te zecr wordt verwnarloosd; - dar de 
leerling zich gewent in die taal zelve te denkcn en zijne ge .. 

dacbtcn te uiten; - dar aile de regels met derzclvel' uitzonde~ 

ringcn, zoo vast in het gehcugen worden geprent, dar men na· 
dcrhand, in het Latijn willcndc fchrijven, nauuwelijks zijne 

fpraaldun~t of woordenboek beboeft bij de band te hcbben; -

dat, clndelijk, de voorbcelden tel' ophe1dering del' regels, voor
namclijk in de Syntaxis van VOSSIUS, meestal fraaije uitdrukkin· 

. gen, wijze fpreuken of mlttige aanmerkingcn zijn uit de beste 

oude fchrijvcrs, die vroegtijdig in het geheugel1 \in hij de bestc 
lcerlingen tevens in 't gemoed geprent, ben reeds aanvankelijk 

den heilzamen invloed, welke aan de fchriftcn del' ouden met 

regt wordt toegckend, doen gevoelcn; - welle al 

loren gnat bij verkorte leerwijten en zelfs door 

fpraakkun!1en in de moedertale. 

" Een tweede belungrijk ondcrfchcid msfchen de 

fchicr ver~ 

ingevoerde 

ou-

( 
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oude en hedendaagfche rulen, is hieril1 gelegen, dat men, van,de 

laatstgcnoemden de beteekenis del" woorden kenllcndc, tevens 
meescal bekend is met het denkbeeld ielvc, da:lr de cerStgenoel11~ 

den eene (Troote meni(fte van wool'den en fpreekwijzen bevattcn, t, h 

tot welker regt verfl:and Oudheid ~, Gefchie~ - en Fabelkunde 
wordt vereischt, gelijk medc de' oude Aardrijkskunde tothet 

verftaan van de fchrifren der Ouden onontbeerlijk is, waardoor 

van zelfs die ondeI'wijs veeI omflagtir;eI' moetworden; maar 

waardoor revens een voorraad van kundigbeden wordt mcdege

dee1d, waarvan de heilzame in vI oed op het verfl:and nict zal ont

kend worden dan door hen, die van hetnut del' otde Letter
kunde geene of zccr hekl'ompcl1c begl'ippcn hebben. - Oak zijn 
de boeken, waaruit deze talen worden geleerd, niet tot lccrbocl,cn 
gefcbreven, maar meerendeels beJangrijke fl:ukken van Gefchiedcnis , 

Wijsbegeerte of Staatkunde, terwijl de ciichterlijke fl:ukken boven 

dien eene geleerde uitlegging behoevcn, - waardoor dan ook 

de Latijnfche taal, als de taa! der geleerdcn tot op 011ze tljde!'l 
gebezigd, voor huisboudelijke en andere gemeene onderwcrpen 
min gefchikt is, en bare kennis minder kan worden bevorderd, 

door een dagelijksch fpruakgebruik. dan die der bedendaagfche 

talen. 
"Uit hoofde van dit nIles vordel't dit onderwijs noodzakelijk 

meertljds, en de oefening in de oude taIen voor eenen tijd lang 

eene hoofdfLudie, welke niet weI kon worden vermengd. (naur des 

Scbrijvers oordeeI) met andere kundighedcn, die daarl11ede 

geen onmiddellijk verband hebben. - En nu fcheen het den 

Schrijver alles .behnl ve eene ongefchikte vel'deeling des djds voor 

***** jon.; 

/ 
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jongelingen, die zich aan de geleerdheid toewijden, en voer wiel'l 
aIleen deze taaH1:udie hem nuttig en noodig voorkwam, - wanneer 
de zllike'1, met het achtl1:e jaa!' In fcaat om goed te Iezen en te 
fchrijven en in de ecrfee beginfeJen ue!' rekenkunst geoefend, 
vier jaren beftcedden toe het leeren del' meese noodige he .. 
dendaagfche talen nevens de beginfelen del' hedendaagfcbe AUld,. 
rijkskunde en del' Meetkunde, en daarna vijf jaren teli Latijnfche 
rehoIe gingen, om met den zeventitnjarigen ouderdom naar de 
Akademie to worden verzonden, - Weshalve den Schrijver aHe 
Idagren over de langdurigheid en het tijdverlies bij het gewone 
fchoolonderwijs in de oude Letterkunde a\s overdreven, ja gehed 
ongcgrond, waren voorgekomen." 

Zoodanig was het beloop van dit vertoog, waarmde ons 
waardig medelid de gevnren '\vii,de afwenden voor de grondige f1:udie 
dar oude Letteren, welke nu door de Wet op het hooger on
derwijs zijn voorgekornen. Het eerf1:e Hoofdfl.uk diel' wet. het· 

\velk de Latijnfche Scholen betreft, moge in de voorfchriften 
'Van het onderwijs in de .bcginfelen der Wiskunde, der nicl1we 
Anrdrijkshmde en nienwe Gefchiedkunde nict geftrookt hebben 
rilet zijne gednchten, als die dit ondcrwijs liever in de viet 
jaren had begrepen gezien, welke hij voor de zoogenuamde Fnm. 
{che [tholen had befremd, hetzclve was overigens geheel in zijncn 
geest, en hij !1wgt alzoo het genoegen fmaken, van zijne wen .. 
[chen, bij die verroog gCU~t, vervuld en voor altijd verzekerd te 

.zien. 

Met k(luinklijke goedkeu:ring is in de plants van den He.er LES 

BROUS· 

BROUSSART de Heer NORBERT CORNRLIS38N, en in die van den 
Heel' BOSSCHA de Heer P. HOl"MAN PE8RLKAMI' benoemd. De 
plaatfcn van de Heeren WYTTIi:.NBACH e,tl CRAS ziJn nog onvervuld. 

De Heer P. VAN HEMERT, eervol ontflagvan de werkzaamhedcl1 
de,S Lidmaat[chaps verzocht en hcrzcIve op de meest vereerende: 
wijze verkregen hebbende bij de Klasfe, op grond zoo van deszelfs 
betuigd gevoel van toenemcndcn ouderdom als van annwas van be
zigheden, mer deze werkzaamhcden minder in verband f1:aandc, is de 

Heel' J. WALRAVEN in de daardoor openvallcnde plaats onder d~ 
wcrkende Leden met's Konings goedkeming benocmd. 

Bevorens waren twee nog opengeblevenc plaatfcn VOOl' Le
den der Klasfe, onder hooge bekrachtiging, vcrvuld door de 
Heeren w. A. VAN HENGEL en J. H. VAN REENEN. 

Onder de buitenIandfche Gcasfocieerdcn del' Klasfe zijn, met 
Koninklijke goedkellring, de Hee!' ANGELUS MAJUS re Mihan en 
JOS. DE HAMMER te Weenen, opgevolgd aan den overledcn Vorst 
Primaat CAREL VAN DALBERG en aan A. L. M1Lr"IN tc Parijs. 

De plaats, welke door de benoeming van den Heel' JOS. D~ 

HAMMER tOt Geasfocieerden openviel onder de Correspondenten ~ 
is vervuld door de benoeming van den Beer J. CLARISSEN. 

***** .'!. 
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