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ZESlJE A'LGEMEENE VERGADERING;
Op dczcn brief heen de Minister zic,h vcrklaard bij cen antwoord, hctgccn fil'akszal
worden voorgelezen: doch wij blijven altijd !log wcn[chcnde uilzien naar de med~
deeling VJll een gunfiig benuit des Kcizers op de overige door het Inftitllllt gedane ver~
zoeken, bij ge1cgenheid VJn welke lIlodedeeling door Z, E. den Minister wij OilS
vlcijen. dat tevens door hcm voldocnde zal geantwoord 'worden op den reeds bevorens
gcdanen aancll'a,ng in clc' zaak del' inclemniteiten van de Leden, zullendc andel's hier~
'om trent volg~ens beflllit del' gewol1e Algel11ee,l1e Vergadering llieLlwe en nadere aandrang
moeten gC:.'1chieden, waartoe ook de dienst van een geaeereditcerd perfoon te Parij&
teeds door Prefidellten e11 Seeretarisfen i.8 verzocht geWOl'deIl. D"t de Minister gunfiig
jegens het Infhtuut gczind ·is, bliJkt genoegzaam uit de brieven en aanicllrijvingen Zijner E.,.
welke hier ter. tafe] reeds gebl'agt zijn of nag verdeI' gebragr zullen worden.
'Bij cone Maatfchappij, die nit: on1trent bonderd Leden .beflaat ,is bet zeker niet gcheel
vl'ecmd. dat in het tijdverloop eens jaal'krings cen of twee dor.zclve den tol aun de
n,ltlmr bCta]oll. Bij Maatfehappi,ien cCbtel' als deze moeten zoodanigc verlkzen altijd des te
finurtclijkcl' vall en ,om dat men daar, bij het bezef van cigen gemis, allijd ook bet meest
gevocl Iweft van het naclcel, dat gehcel de geleerde en kUl1strijkewcreld door het
"merven van verdicntl:elijke l11annell jijdt. Schoon dus al het InJlitLlut geene redcn
'llCbbe, 0111 als eene bijzonderc of buitengewone wederwaardigheid te befehollwen, dOlt
in het afgelop(~n .iaar twee van deszclfs Loden voor het tl:erflot be7lweken, is het eehter
!liet zondel' wcel11oed, (Lit wij hier aan blJl10en dood gedenken.
Dc lIeer J. F. HEN N E R T ontviel aan dit lniiituut en aan de wetenfehappefl op den
Villl Lcntemaand 13 13, ill eenen hoog gevordcrden ouderdom, die he111 in de
batHe jaren
levent; van het vel'l1logcn des gezigts beroo[d h~l1. Eenige bel'igtcn
, £lang,unde zijne gelecrde loopbaan en verdienflen, l11ij do~r een bevoogd .hoogfc1nner derzelvc mec!egcdeeld ,zulIen hoop ik de7,er Vergadering niet onaangenaam zijn. Dc Heer
HEN N E R Twas "te Berlijn gcboren en aldaar door den grotcn LEO N A R D E U L E R tot
kennis del' wiskunde opgclcid gewol·den. Hij eerbicdigde flceds dezen zijnen bcrocmden Lcermcester en fprak nirnmcr van hem zonder opgetogenhcid. Ook heeft hij deszelf$ trallt in het
zeet' gelukkit~ ,gevolgd. Na eene rcizc in Frankrijk gedJan
te hebben is hij, nog zeer jong zijnde, in den Haag aangekomcn, alwaar hij bcgooncn
heefr in de Wiskunde te ondcl'wCzcJ1. In het j<!ar 17SS
hij aldaar uit zijn eerfre '
wcrk, getitcld: TraiM Stir let 7hermomJwcs, een werk waarin verfeheiden nicLlWc
pro even voorkomen en de fchl'andcrheid des i(~hrijvers alle7.ins dOOl'frraalt. Daarna heeft
hijzich te Leijden als Repctitor in de Wisimncle nedergezet. In Deccmber 17 6 3 werd
als Profesf01" te Utrecht berocpcn in plaats van den bel'ocmden CAS TIL LON, die.
lJ aar
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l.e;vc!'vangcn,

EU L E IR,

die nan!' Petersburg vertl'okkcn was

HEN,.,

IrE NNE R 'l' was door de natuur tot wiskundigen gevol'md.
Hlj bezat Cene bijzondere
{chranderheid tel' lIitdenking van middelen, om gegevene vl'aagtl:,lkken op te 10s[en of
om in phyflfche onclerwerpen die 'zijden te ontwarcn, waarop mathemati[chc voorftellell\
Kllnncn worden toegepast. IUj heeft echter misfehiell het meest in zuivere Wiskunde
uitgemunt, het zij om zwarighedente boven te k0111en. het zij om zamengel1elde uir.~
drukkingerx tot cenvoudiger te herleiden, het zij om zoogenaamde eleg-ante jormuieJ

uit te detlken.
Men treft l11enigvllldig'e bewijzen' van die voortreffelijke gaven aan in de vee!vuldige
werken, die HEN N E R T heen uitgegeven.
Onder deze moet in de eerfre plaats vermeld worden de e;~r$US Math!Jseos, die uit
twec bijzondere Deelen befraat. Het eel'fre beYat den Cursus Matheseos Puree in 3 Dee~
len in 8vo" van welke men met waal'ileid zeggen kan, dOlt het 3dc, waarin de verhc··
vene Wiskllnde en dllS een moeiIijker onderwerp behandeld worcit, merkelijk boven
de twee eerfle llitl11unt. Het tweede Werk bevat den CurstJs Matheseos Applicatae in
6 Deelen in 8vo, waarin aile de gedceltens dezer zoo nitgebreide Weetenfchap volledig
en voortreffe]ijk behandeld worden. Velen roeme,l1 inzonderheid het 4de en sde Deel ~
die over de frerrekllnde handelen.
HEN N E R T beef1:meer dan eens naar den prijs ,door beroemde Acadcl11ien uitgeloofd I>
gedongen. Hij werd in' 1766 door die van Berlijn. bekwoud. De ftotre waseene der
moeiIijkfte ,die men heeft kunnen voorfrelIen, namelijk de theorie del" fllu:oef yCln A"~
thimedes. Die, welke door HENNERT in zijl1c PrijsverhandeHng werd opgcgeven, is in
dezelve door hem getoetst gewol'den ann de proeven ,. die men toen tel' tijde met de
niellwlings in dc Hazerswoudenfche Dl'oogmakerij opgerigte vijzelmolens gedaan heeft.
In 1773 frelde dezelfde Academie tot pl'ijsvl'aag vo.or: te yolnwkm de handeiu-ijze om
de ioopbanm del" Cr5metel1 uit waartzemingetz te bepalen. Dc Vcrhandelingcn. in 177+
ingekol11cn werden, hoewcl zij naar het oordecl del' Aeademie veele llitl11'untende zakcll
behelsden, niet bekroond. Dczelfde froffe WCl'd :mdermaal met een dubbelden prijs
tegen het jaar 1718 vool'gefreld. De Academie~bekt".Qonde twee Verhandelingen die van
de Hlf, Markies DEC 0 N D OR C E l' en T E"M PEL H 0 F. Twee Verhandelingen vau
den Heer HEN N ER T de eene in 1773, de andere in 1'777 ingezondell, werder!. beida
met het Accesfit vereertt
De Heer HEN N E R T he eft dit gcwigtig fiuk del' Cometen vervolgcntl, nog o.p. eenfB
andere wijze bchande1d en wei in eene afzollderlijke Verhandelil1g •.. welke. de eerfre
is.in een bundol uitmuntcnde Verh:ll1delingcll OVC1' Wijsbegeerte en, fra:jijc [,ctteren door
~Cl11

ill 1778 te Utrecht uitgegeven.
II E NNE R T heeft vele Verhandelingcnaan de Ma:ltfehappij te Hm'em ,te Rotteruam"
~lOi: to Vlislingen, aangebodcn, wclk,:;, in dcr"clver Werken J,UI'l oj.'ge;;omcn, Zij hajJ,,:,
g~.
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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,

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~
Ecnc onbegrijpelijke

werkzaamheid

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
SW

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,

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.
verdienCl:en tegen verdienJ1en
heid.

Ik:

MM. RH. , wetenfcinppcn met weLenfehappen te vergelijken, 110eh

waag bet· lliet,

te wegen;

VelTe van mij eene zoo dl'ieste laatduIlkeH-

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

wetenCehappen nimmer aan llitl11untende beoefenaars ontbrak, en deze bij aanhoudcndheid 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 00TEN 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 R11 ANN en s C I-I R AD E R hadden yoortgebragt, onderfcheidde zich reeds de toen nOt~
jCllgdige v
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heid van toonen,

door eene eirrenaal'dige zachtheid, teederhcid en zoetvloeljend..

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:'

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

"Idjd verdreven, Seden lang reeds hedt men in d(~ [chrifi.cn (ier ouden niet meer nClal'
voorbeelden van welJuidend gezang, van zocte minncklagt
minnekozerij gezoellr,

Hij jJeer den tijd dan niet met die Hllkken uittelcggen.

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

zijn onderwijs was l!itl1luntend.

or

YOJ!' den wcderfpoed omgezicn.

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

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

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

Zoo worden

om

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

gevoel van hun felioo11 doet hebbcl1,

ca!oulaticn t~t het bcgeerde Iacit tc lwmen; dan maaktc h:j er zijn werk van,

hoogitengraad.

0111

aan-

er afhangt van dc keuzc del" grondbeginfclcn;

hoe, onder vcrfehcidcnc

feIs, die aIlc in het afgetrokkcne even go.::d zijn, het een veel
bcdoclde leidt dan het

~ndere~

grondbc::,:jn~

tot het

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

ald<lZlf

Beielc beZel, de I Icer v

hot ol1derwijs van den geIeCl'c1Cn Rector

\'orming \Va, hij
fehll~digd;

aZ,[j
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in den

Geboren tc Leeuw:mkn op dcn 2J.fl:en October 17·+9, genoot hi]
01'

de boge febale te Francker

SCHRADER,

ell

R A"D E R s

0 [)

W 1'; R.

doch

den uitmuntcnden

dic 00:": den verdi:cnftc:ljk.:n

vele andcre beroemdc diebters
her welhaast onder sen
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R.

VAN

lcttcrkulldigel1 gc\'orl1Jd hecft.

eigenliJke

s C H R AD E R

OMMEREN

V

verE

en zoo
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brag!

gcleide zoo vcr, dat hlj in den jare 1772 bevorderd

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

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

ook de oude Larijnfche dichters

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

laij bij voorraad QC kunstgrepen kcnnen. die men zoude Ii10eten gcbl'lllkcn, om in de
tetoonen, hoc veel or aan dc wijze gelcgen ligt, om een vl'aagfiuk ~1311tetaslcn; hoc vcd

IlLl

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!:

ambt hij met Jof beklccdde tot in 1770, t,)en hi] betzeive

deq;clijken

pOSt

te Middelburg.

verwistelen voor een'

fl:ad bic(~f hij ,ils Rector tot in

In dezo

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

D

Ie.,

