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g'emak'kelj;il!tkei~'in\ d¢blthaildeH&;g Va'Ll nken en.d'()o, de" @l'l!rewek:the'Fl{' 
.. ,. ro 

v~n .ZlJtl , v~rn1l-& ,,;indieJ; gezeUig': v,erlreerbij U"l1age;ltt'tetl beMe. : fJij;j 

'~~l¥ilt(k ' zune:aardfcbe, l.oopbl1an den,6Qen 11eoember d~s vorigeI1 ;aars "., 

m -den:Qud(!r4'om;,:van;vierell,'vijftlg, jaren,diepbetteurd door zijne bloed-... 

\,erWantel.'lenv:riencJea.De 1ge1eenfe,wereldzalZijneltttaam steeds 'met. 
eerbied noem,en "t,el1, ooIe'wij~~ Mijneiieeren,,:Ztd1el'l',bem,blijv-en, vereel'ell.J 

'. als e~I1op.wel'kendvoorbeeld. van IT,et~een'd:e· mensch ·vermag ,odie 'zijne ,,: 
kri1Cbrell'kent. en:.getrollwelijlc,bes,reeclx.. "'., 

, Naal,lwelijks 'was de derde nag' vao\ dit 'i~al1'aangebr.oken, of,de--
zelfde Klasfe ,Ieed,een Jln.der'<geMllcligverlies' in Wll;LEM' FREDE'RIK , 

Baron RoeL:(.." ,die aan zijn,liefhebbeBd .gezin, aan zijn'e V"elevrienden" 
aan de wetenfchap.penen het,VacleIland, in. den olwerd'Om vall zeven, ' 

en zestig jaren ontvieh IItlweet ,d.v.I:ijneHtleren, dat ik door 'hetnoernen, 

van dezen narun .niet dan'gevoelens ivanhoQ'gachti-ng, eerbied en lie,Me .. 
opwek" welke· Gij a,Hen :gew.of)n<wam:t~! den'edelen 'ma:ntoe tedra l1en 

'van wiea.ik fpreek.. ,Gijeer1>ieiUgdethem ,"'nier: .·.om.,lden ';hiister ;.di;: 
b-em,.a]s~.een'tler eerl1eeng,ctllQUwfre &tUt,s;diim~u6"omftraaIde ; maar .. 
otnda.t,hlJ, naast ·d~n Tr001t geplaa.tst~';"'W.etenfcbapen. Imnsttliet !Vet ... 
gat, eU;,temtdden' van zijne :,~ewigtjgefiaatlmndige. bemoeijingen ,zijn ; 

'bart ~ voor .. al Wilt'; goed, cdel. enlreinmenfehelijk is', geopend.hield;, Gij 
ecrbfedig{Jet hem .. oln. -de ui.tl1ebnde .. gavcll; en. kundigbedell waarmede: 

zijn~ee~t verrijkt was ;._Gij' hadt hem -'lief-om. dezamenl1;mmingvan .. , 
booin en. hart, 'van .dellken, ~eteQ ,en gevnelen ,,"van fpreken en han-

·d!!.len,,_die er.bijhe~igeVoijden werd;~bij 'Wlts.in Uwoog.het lev-ende, 

~eeld van fie 'Wi/si!lid, die ?Vt1!$. ~Qven; is ,e 'fiLe. in de Cfi1:jJepJaats' zui'vf,r 
n" tfqch,dflfl~6nboJyen'Y.riledZifl{lrrt..-, lbefokeiden" ge~gge!i/k:, voi 'medt-

·d(Jgenilheid, ')tan "goetle''VruC'/iJ'I:#; tliet:' pl1rtijti-igti/k ' ob-rdeelentJe en 
'~n~e:'lJitJsd. t,Die'":ijsheid,,begaf 'hem" Jliet ,in den! verhevenfl:and ~"waat
In. hy d.oor, ,$ {iomngs ,-<rel;tl'Ol1wen geplalitst,.was;, z.ij verfierde'hem' ars 

,Lid. vall z.oo, vele,geleerde,lMaatfchappijen,; i.zij beUuurde 'zijne oordeei. 

:y.elJj:o~n 1:1;1. d~,:~ij~u:koJ.Ul1en"iVal1LZOO've1e ,i(0mmisIii!ir,bij 0i1'ze,:Stich- . 

ling 
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!flng, -waaraan'l1ij een ievendig en werkzaam deel nam:;; ~'ij ble-e':lrem' 
i<1.}ij iIi bet gezellig verkeer, en. verfpreidde rondom hem eenen geeit 

'van kalmte, rustigheid en mildb:eid, waarbij men zich 'zoo weI bevond. 
Doeh geen wonder',' dat diewijsheid de vrucht was van ziJne vroegtij. 

'dige en ijvedg vO()'rtgezetteb~oefening der letteren. Door de volmaakte 

'Godsdienst 'onderwezen, '11ad bij in de h«rmonifche zamenwerking van 

·al de vermogens de~ mensch verleend, het doel van ':zljnleven erkend; 
:hljhad needs geleefd in het geloof aan het naauw, verb and van tegen

'woordigheid ,'en toek.omst ~ en zi'ch door de gedachte laten bef1:urcn, 
eat de !tennis 'Vergmzt, fllflortiat de lie/de 'blijft, omt/at zij d~ flleette 
is. Vraagt Gij 'naar bepaalde bIijken van kundeen doorzigt, die ROeLL, 

·als Lid Vllll ODze SJ;kbting gegeven 'beeft: zijne Medeleden in de Klasfe 
;zullenUmetboogen lofverhalen van onderfeheidene 'Voorlezingen, zoo 
;.als: over de 17ereeniging tier Noo;'d- en Zuid·Nederland[che Ge'Westen 
.10t ten Koningr-i/k; Gij beboe'f:r; aHeen zlineverhandeHng op teflaan 
over 'de Ridderorde ''VIm !zet Guide Plies, die in de werken van het In

'll:ituut i'Sopgenomen. Doth zijn ganfChe leven getuigt meer .voor hem, 
danvergallkclijk fehrift ..,ermag; wij blijven hem vereeren om zijne 

"onwankelbare getrotlwheid aau'God, aan Koning en Vaderland ,. aan 

'eer en pHgt, en willen hem llav-01gen als het voorbeeld van eene door 

>Godsdienst geheiligde' beoefening Van wetenfchapen kunst:. 
Langen :tijd f:checuhet, als orcle Derde Klasfe, even als de Eerlle, 

inhetverloopen j'!lar van fmarteliJke ve-rliezcnzQn verfchoond b1ijven., 

i;{tochde .ondervinding der laatfte vijf we1{cn heeft OilS d~ ijdclhe'id van 

anze verwachting in deze·n opeene ontmoelligende wijze doen kennen,.. 

-ih het overlljdenvan 'CASPAR' JAceB \(:HRISTIAANREtJVENS, Hoog
Jeeraar'in 'de Oudheldlumde, aande" HoogefCllMl te LeMen. Hoe 

:lloriden"Wlj v e'rfiagen, bij bet vememe-neier oft-verwachte treurmaar., 
.dat dedood dezen vO'ortt'i4f~1ijk.eR ·.man,in, den ouderdom .0/'2n nllau-: 
"\viliJlts twee en,veel'tlg jareD ; GaR . de ,Cgeleerde wereM, aall zijne" 

;rechtgen'OOte, kinderen, 'en :v'rienden ontrukt: ha4, o.p zijne 1:cmgreis 
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lJit Engeland, werwaarts hij, in 4et beJang vall zljne ,O:udifui, zich we .. -
derom qegeven had! Wij , diehemnog ~oo kort geleden in het volle"~ 
gCtnot van gezondheidnaar ligchaam en· geest gezien hebben ~ zijn nog., 
zoo weinig .. gemeenzaam .geworden met de gedachte 'van zijn' gelOis, 

'qat het OilS meer clan; Vl'eemd.voorkomhhclu. thans . .ni~'t htons inidden.., 
. tezien; waal' hijzicb;oo gaarn~, beV'qnd.:Tronw~ns, wij weten het ,_ 
MijneHeeren, en het is gegqegelijk, dit te berhalen, RBUVBNS was, 
:qveral, .waar voor wetenfcbapen kunst, voor de verbreiding variwaar.,. 
heid, licbt en deugd, iets goeds te fiichtcn viel; daar was· hij ~et~ 
geheel zljn bart; claar wer&te hij met aile zijne. vermogens; .daar be~ 
fieedde hij de zegeningen, hem door God gefchonken, met onbekrom ... 
penheid en edelmoedigheiq. Da.t getuigt. zoo veel- groots en goeds-" 
door hem in zijne betrekldllg tot het MufeulO van Oudheden te LeMen, 
met volhardend~ werkzaambeid tot ftand gebl'agt; e.ene fC!'baar van edeli!_ 
jongeUl1gen door hem qnderwez~n •. waarvan enkelen. reeds als mannen. 
in kcnnis zijn opgetreden, roemt zljne v()ortretfelljkheid als-Leermees .. 
ter; zijne boekerij prijkt alseen 'he~rlijk gedenkteeken van' zijne bran
dende zlIcht .v09t de Letteren;. zijnc; veelvilldige reizen, in het belang, 
van wetenfchap en kunst 'gedaan., zijtJ.e uitgebreide en fieeds levendig, 
gehoudene hetrekkingen tot de vermaardUe huitenlandfche Geleerden van. 
zijn vak, en einde1ijk zijne ge(chriften:, met name. zijne Brkven aan~ 

LETRONNE - dit alles verze'kert aan R:E UV.ENS eene z.eer eervolle plaats .. 
onder de hedendaagfche beoefenaars der Atchaeologie, of Oudheidkunde 
in den ruimfl:en zin des woords.. Zonder tot die wetenfchap beftemd 
t~ zijn, of zelfs aan zijne letteroe:fe'ningen vroegtijdig. eene bepaalde 
rigting daattoe gegeven te bebben, werd hij zich.zelven weldra. bewust,. 
d.at ziJ het gebied was, .waaJ:ophij als thuis behoorde. Spoedig etken.~ 
de, bij de waarde va~,dezefiu~i~, die zoo vaak miskenning ontmoet;. 
hij doorzag baar verb and, met de edelfie belangen van den mensch, en 
voelde zich fterk genoe-g, om haar, in den hoogen ,rang,. te plaatsen en 

lC, bandhaven ~ die haa.!; toelromt. Van dien geest, vervuld, deinsd,e, hij 
voor 

~ 
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c 'roOt"' dt: groo te bezwarenc niet terug, toen ~de afzondetlijke leerfl:del"m 
oat vak, de, eerfie, dien ODS Vaclerlaod gekend beeft, aan hem op.ge
'g,ragen werd. En de uitkomst heeft· bewezen, dat dit geene roekeloos· 
h:eid wa$ in 11en naauwelijks. vijf en twintig jarigen man ,die reeds drie, 
j1lren lang de oude Latijnfche en GiieJ,fche. Letteren: aan het, Athenaeum 
tee Hardel"'wijk met roem had voorgedragen, .maar een, betamelijk zelf-
v<crtrouwen, opgewekt door eene gr0odige. kennis'van zijne krachten. 
Die . kracht~n waren groot; en onder het geleide van zijnen, voortreffe. 
lijken Vader, en zijne beroemde Leerm€esters,· in, zijne geboorteO:ad' 
'I Gravennage, aao het, Atilenaeum alhier',. en. aan' de AkadelOien van 
LeMen., inzonderhtid. van Pariis" uilnemend ,ontwikkeld ;~hij .;omvatte 
daarm.ede het, gebiedder Dude Letteren'en Regtsgeleerdheid; maar aUe 

. gaven·; die· God hem gefchonken.., en' aile kundigheden, die hij zich 
verworven bad, werden_ door hem dienstbaar. gemaakt .a:an de weten
fcllap, welker ukbreiding en v'olmaking hij zich tot de, taak ,zljns levens . 
s'f!heen te 'bebgen_ gefteld.,., Hij heeft die, ta~k niet kunnen voltooijen; 
doch wie, Mijnb Heeren.; zal, dit· w.Qord, ook, op. de lippen willen ne
men, bij eenen ·llMtn van <·twee en Iveenig jaren,. voora1' wanneet' hIj be
denkt, hoe eI.ke, dag- hem toel"Oept, dat het leven:kort , en ·de wetenfcha'p 
lang is! M~ar neen,,' dti· befe.heiden, Geleerde" van! wien wij fpreken; 
fte1de zich ook niets· Bleer voor , .• dan eenige bijdragen te leveren, om' 
de overblijffelen van. kunst< bij de- voornaamfte volll1en derOudheid 
beter te leeren ,kennen, en .alzaodieper te dringen1in het leven en·den 
geest der 'menfehen, van wie dezelve'afkomftig zijn •. En aan. dit v:oor· 
nemen is- hij getrouw gebl.even, zoolang bet' dlt~voor; bern. was ;hij 
heeft' hetzelve;v;Ql.bragt, met ,onvermoe.iden ijV€r ,met een' wijsgeerigen 
g~st en reinen zin,. waardoor hij; de wetenfchap adelde', die zijn 
Ieven verfierde. Ook onze Stichting' he eft van deze zljne werhaamheid 
.. ike vruchten, ingepogst. Meermulen onderbield bij zijne Klasfe over 
Egyptifthe Getlenkflukken', over de Oudhedcn van Lord EJ.GIN, over 

QurJ/J~it!kundig_e Hand/ahri/ten ,. ,alsmede over ;de .Oudlzeden in, he;.. Jl':a-
es," , t/,er;.. 



,iJeNand qpged(jlY'4f1~, 'In· of Ylm'Ro1fi~t!/1ftn~n.()Of'lpr()fJC ;tJf "100,. 'RlJmi;."., 
:Fch~ g-elJoudel1 ;:tijn Reurig l)erigt owr de 1 a"lofehe Olldheden, verfiert 
de uitgegevenwetkenV:,anhetlnfiitUllt, en Witt hljals Lid der KfTm:. 
'misfie lWegens tiie>()unhQ(ien..,en,wegefls .. denlge ,)!f'ligen over punten YOO 
I(Judheiti,tfan rlenfi;eerHl1M'BB~:'ir4pte ;geven, .verrigtbeif, ,tilt wetei,l 
zijte::beootdetlen>,; die:inevens' lteitt y metdietlllikbell1st waren. ,Wlj 

, treuren, out .. 2ijrt\VerJie~; 111-aa1' .wij tijndl141tdlaat,·voQr hetgeen:wijvan 
hem.behbenmOgl!l'l ootvange,n ~ ,eriwij ,verblijden ons in de hope, Glat 
;l1ethoeJal.lgerhoe .. meer;';bl~ket1zat~ ,dat: REUVENS voor debevord~ 
,rivlg.,van,eChteWelenfchap en kunstniet vruchteloos gearbeid heeft, . 

Dochik' heb de. treuFige t,aak, om onzeafgeflbrvenen te vermelden" 
.. nog niet volbragt, Mijne Heeren. Ook de Vii!rde KI.asfe zag verdien
ftelijke m:.a.nnen, uit haar midden weggenomen~ De eerL1:e was de Heer 
1AND.EGRiEB:F~ die, .na 'eene langdnrigeziekte, den Ilden Decemher des 
:vorigen'i.aars~An d~otiderttomv~m vijftig jaren, Gezweek. Inhet 
. ,kunstlievend ;j)()Ml.'ep/Jtgeboreb ,<vroegrijdig, tot d.e. heoefening der 
-no 11 wkunst.beL1:ellld , :en~even jaren van S taats\v-ege terzijner. vormilig 
. .naar lJaJic8 g.ezonaen,wer4 hijna zijnetetugltomst geroepen, zijne 
,v,erkregen ¥talfmten:. te, . .. Rf1tC'4rdtlm,"f Gl'lZvenhage, Delftenalhier 
ten ,l\tltte . des, Vaderlands ~te befied~n, .en: verwierf bijzich deR 

;l'o.em,~val1 ,een ze~r bckwaam en n.aaLlwgezer13o'ilw\{undige te zijn •. Het 
.ontwer.ptot v.erbeteltingen ven-raaijing van het-LustQot Soestdijk, is 
. Nan zijne 'hand .; ,aan bem heeft men de iVoItooijing van den· aanbouw 
~anhet KollirrklijkPaleisin'~sG.,.awmkH€t'tedanken,en 'Wu hij in de 
. waarneming, van deu/belangrijken post 'van Directeur del' Stadswerken 
.~ Gebollwen,alhier ,vooral .ten ~tnzien van h¢t Geregtshof, verrigt 
heeft.,. diLkunnenziJ aileen· waardeeren ,die de b:evoegifheid bezi.uen· 

,bettebeoofdeelen. Maar wat 'onder ~n~e teoordeeJing 'Valt, dat i, 
'ide; heuschheid,endienstvaardigheid, ,de n.ederigbeid .~ befebeidenheid., 
:die. dm bekwamen en kuuciigell, ma:n zoo bijioMer kerirn erittlin •. tOe' 
·JK~sfe . wa;lrtQ.ehij .hehaorae., iheeftdna rvM .mell1:gV'ul.dige ·beW'ij:Z'.eR ~ 

.. , -hadt 

C!:J » 
tilad~~ Op at' wat aan DP! CR'tEF hi handen gefteld wel'd,gaf:h.ij volIe., 

,(:'Wge en' uitgebreide befcheiden, en nooir.,bleef-hij ingeoreke ,:hetgoeq&' 
te- bevordereri, dat binnen zjjh bereikgelegen' was. ' 
C Hem volgde' in :de ma.and Februarij 1.'I.(de:'Heer c/, '.GO.B:ItCli4R!.t'f 

Beeldho!.lwer te Brusfel, die een" tacbtig jarigen ouder.dQm- bereiktte, Zijn, 
k-unsttalent wks vrucbtbaa.'r. in het 'v:ervaatdigen: :vanol1de.l'rc~eidene fiera
den ~an gebouwell len 'het afbeelden van beiangrijlre perfonen.'Heffrontpll' 
van 'het 'Palels" det Staten- Generaal te' :BtusfeH is 'zijnw:erk ~ en,op , 
nreerd.an~~rie' T~ntoonf1:eliing, zoawel 'hier'ar~ in 'de:geQ:}eld.e fiad,,; za~ , 
men ·Van·t1enrbeeid~rt inpleister en marmer. ,:Yoor het in4J:ituut: sobtin~ 
h'\.i niets bepaaldelijk te ha,bben verrigt.. . ,,' I:' i.,: ' 

Nagenoeg tenzelfden' tijde ontviel ook aan de vierde· Klasfe haar' 
Medelicl, deI-leer J. 'B~ VAN"LANcKsri, een man, om zijne kennis en' 
~I;ne' fraaG<! *iiameling'van 'fchitderij.en bij de Kunilenaar.s hooggeacht. 

En hiermede, Mijne Heeren, meen ik het eerne gedeelte der mij op_' 
g:etegde taak te hebben ;v61bragt. Ik heb,veelov.el'.;afgeil:OI;venen moe ... 
ten fprekcn, ja mijne toefpraak is ,voor het grootst gedeelte niet meer 
dan. cen dood~l1register' geweest, oat onlFtOt: ernst· en:lweemocdgefkmcl, ' 
hceit. Wanneer, de dag ;·voor . deze Vergadeting:hepaald, ,wed~rkecrt ~." 
zit~ten' eerlj.g€tl van ons 'dnder' de'al.sdaa·o.verledenen :genoemdwotden;;, 
Wie het zijn, die dit lot ttelFen ·lta~, ls: oos:iOnbekend, mllaf .dIt gew 
voelen, wij, dat onze hartoo;bij het verne-men:' del' namen van vele cIer-' 
uli" vermelde afgeL1:of.verien,i VJln~ hoogachting :en,liefd~'lle;hb~n geklClJpt. 
U;"dragen' w,ij dan ook-z()rg ,iMede1edell" dat ·zij, ,die na p~s' h;ei,,~?{ul~ 
left .vergaHeren~(\nze :rHtmen (met :geene ( ':ander4.tl;:mdoeningerr_ hO'or<m. ' 
uitfprektm '! .' Wij allen' L1:aan.-· 'Op.den:·· weg, ;:die ,:011.5 ... tot dj,t Td9~1. ilrtIcl:~n 
kan; het is .de weg van ijvedge"i~Hgtbet[aehting, van getrouwheid :ran 

,ot1ze rl)eping~: Blijven ,wij dien w'eg!.metnaauwgezethei4. 'betreden; en . 
v.erbeklen wij' alzoo met 'luilinte wat de hoo'g(l:e' Wijsheid ,over'ons·be .. · 
fEjbikt ~ ten einde wij ;eeninaaL 0I1,ze, oogenflLtiten met de bewustheid,: 
dllt w~jvobr de' hO'ogere' . beJangen der ,men~llptHd , --voor 'waarhei9 .en,· 
&ug"d" niet. vergeefs heb ben.geleefd., . DB:.: 
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verdiensten van hen ,.dieons,ontviele:n ,zoo llitste~~n'd wareu, 

hijzonder, wanneer die,~endeeleten mipst~n'~ va'lt'k.;en van ge

leerdheid betreflien ,die:dili.')Vijl$. gI:lMegza.amV1.'e,eD;l~·tzijn ~an 
de onze; datwg ~nl:lregtmatigtt vt~ez,ErrnQeteJ;l; voe·denv!lu 

zelveonb.ev'o,egdt~, .. :zlin ;omHu,.nA~'Wa".u;dig~.overledene~ die 

huldet~ bewijz¢Q;.QPw¢llte{i,~.~~gt:.,b~»q.en~. ,.~: 
ikmeelld.ed.ez¢:~t\:A1;,t'ki~.~moe;tQii l~ten V.90:r4fgM~h·. hl

tlien me~,IUogt. oord.eeli'l:n,.da~ikbijdevf!rmeldingder ,~.ware 
verliea.en,::weike de Klllss.e ill!dittijdpel'kheeft geleden't!gere

kend'mogt wOl'den in h(rtverheften vande uitstekende verdien

stender afgestbrvenen, min :geJukkig geslaagd te zijn. 
CASPAR JACOB CllRISTIlAN R:EPVJ!NS' werd,,' in den zomer van het 

jaar 1835, op zijne terugkomst uit Engeland, werwaarts hij zieh, 

bijzonder metwetenschappelijke oq.gmerlfen, begeven had, aan 

].ijneCletteroefeningen,,~an de~eidsche H,Opgesehoql,enaan het 
Vaderlandontrukt. Van zijne vroege jeugd af aan gevormd door 

de zorgen van eenen geleerden Vader (wiens roem ~s Regts

geleerde ook vreemden hielpen verbl'eiden), .ontwikkeld onder 

de gelukkige leiding van vOQrtre:S:el,ijke leermeesters, paduu

YENS, nog jong, zijne Letteroefeningen tot eene rijpheid g~
bragt, welke velen of nimmer of eerst in meer gevorderde jaren 

mogen bereiken. In eenenpas twee ~n twintig jarigen ouder,

dom, kort na de uitgave van zijne geleer,de CoUectanea Litte

~aria, .L. B. 1815, tot Hoogleeral:lr.in.4e Oude Letterkunde 

en Gesehiedenis '. aan het Athena:euJl1 Illpstre te Har:derwijk be

noemd, toonde hij reed~d!j,d.elijk ,in zijne Inwijdings~Redevoe
ring, de .Litterarurn Disciplina animos ad Stltdia Severiora 

e~ad P itam C01I2munem praeparante, de. pligten van Hoog

leeraar, alsJeidsman derstuderendE)jeugd"wel te doorzien. Doeh 

geen volle drie ja,~en· Weef het Har~erwijksehe. Athenaeum in 

stand" en, tegelijk ;rnerdElS~elfs opheffing, werd aap. REUVENS, pij 
. Koninklijk Be~lliit ~alil3: Junij 18l8, ,het buitengewoon Hoog-
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leeraarambt a,an.de Leidsehe Hoogesehool opgedragen ineen 

vak, hetwelk tot dien 'tijd toe in onsVaderlandnimmerzich 

eenen", afzonderlijken leerstoel had zien aangewezen.Het was 

de kennis del' overblijfselen yap. Kunst bij de voornaamsteVol:

ken del' Oudheid, of de Archaeologie, welke~ onderwijsenbe

oefening aan REUVENS bijzonder werd opgedragen. Niet vrcemd, 

dat hij bij zijne Intre'Crede zieh den 10f dezer Wetensehap bij

zonder ten onderwerp had gekozen, daarbij aantoonende, hoe 

vooral eene juiste behandeling van de sehriften del' Ouden de 

onveranderlijke grondslag van de beoefeningder Arehaeologie 

behoorde te iijn. 
Doeh nu ook zag zieh.B.EllVENS in dat. vakgeplaatst, waaraan 

hijzelve zynen roem wilde verbinden en w'aarvoorhij noeh 
1}1Oeite noeh Kosten ontzag, om hetzelve tot' eene hoogte op te 

voeren, die del' lIoogeschool;bij welke hij het Hoogleeraarsambt 

bekleedde, 'waardig mogt geheeten worden. Nadat hij door 

9penhare lessen getraeht had. de Wetensehap, welke hij bij voor

keur zou beoefenen, meer algemeen b.ekend te maken, leidde 

hijzieh bUzonder op de vorming dier jongelingen toe, die m_eer 

opzettelijk Archaeologische kennis zich wensehten te verschaf

fen. In 1826 met dewaardigheid van gewoon Hoogleeraar be

kleed, begon hij ook de Romeinsehe A:Q.tiquiteiten, in verbaud 

met de studie del' Archaeologie, met het beste gevolg voor te 

dra:gen. 
Het Museum del' Oudheden, aan d~ Leidsche Hoogesehool ver

bonden, mogt ook in REllVENS eenen g~tr.o·uwen verzorger he- . 

, zitten , die zieh niet met de bewaring van het aanwezige verge

noegde, docp hetzelve eene uitbt<fiding traehtte te geven, die 

het tot eene del' voornamere Museen vall Europa zon,mogen ver

heffen ... Wie herinnert zich uiet de. vreugde va~ de~ geleerden 

man, toen in het jnar 1828 de zoo ,rijke en belangrij_ke verzamp.

ling van Egyptische Oudheden va~den Heel' ANASTASy,Zweedseh 
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qonsul te Alexandrie, op 'sLands kosten aangekocht, hetLeidsch 

Museum werd toegevoegd? En wie herinnert zich...daarbij niet, 

met hoeveel ijver en vastbnudendheid ItEl1VENS op bet verleenen 

van eengeschiktg:enouw:tot behoorlijkeplaatsing dier Oudbeid

kundige sahattenbleef a'andringen.? Van zijnen persoonlij,ken 

ijverbijb~t' opdelvender R.omeinsche Bouwvallen op de Hoi

ste'deAre.l1t$bh'~zaliknietl>reedergewag:en.'De zaak is ge
n()~gzaam;bekend.tiever zij hier gezegd, hoe REUVENs zijnen 

roem~do(truitg:egeveneg:eschriften, zoo binnenals buiten 

'sLands verbreidde~Ikheb u slechts te herinneren aan het door 

hem en den Heel' 'WESTENDORP uitgegeven Oudkeidkundig Tijd

$Chrift, aan' zijne Proeve van, Archaeologische Aanmer~lngen 
over Punische' Grafsteenen, aan zone zoo doorwrochte Lettres 

d Letronne; in welke hijdien Fl'ansahen Geleerden meteeh ge

deelte van denrijkdol'Il van het Egyptisch Mllseum te Leyden 

bekelld "Iilaakte ;dMhV6or~lis net hierde,plalitsde Verharide

ling teged~ri.ken overded"iW gi'ooesJJ.fiittn'-tChe:lie:elden, we} ke 

in 'den tuiilal1nditgebouwb-ehoorende geplaatlltzijngeweest, 

, eene Verhandeling, voorwelke by het Institlfut ,en bijtonder 

deze Klasse, aan zich verpligtte, terwijI zij als e~n sieraad van 

de Gedenkschriften der Klasse in bet 3do Deel van dezen is 

afgedrukt. 

Eene andere VMhandeling over.de J)ea Nehalennia was DOg 

door bern voor de Tweede Klasse bestemd, doeh zij is door tijn 

overlijdeno~voltootdgebleVeri.· 
Z,oobiiirienals btiiteil'!sLaridsomiijne veel ontvattendege

leerdheid 'alSOndheidkundigehoogg'eaobt, overleed REtrn~s 

te R.otterdam op den 26sten .rlllij 1835, in dell bloeijenden leef-

tijd van slechts42 jareD. 1. 

1 Veel. heh il<. te danken gehad aan de nitmuntellde Necrologie van REUVENS, in 

Letterhocle i831>, II,l~o. 35--:J7; vergelijk hI. 67, welke ook vertaald is overgeno

mell in het Journal de ia ilaYB, 1 en 2 Decemh. 1835. , 

-
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De Leidsche Hoogeschool wasnQgtreurendeoler het onher

-stelbaa r verties, dMr den do6dvan RE'ti'fENsgelooen i' toen zij op 

nieuw in rouw gedompeld werd doordenood16ttigemarevan 

het OO'erlijden, op den 9don October 1835, va.ttden>geleevden 

HENDRJK ARENT HA.MA.KER, wiens roem in de Ooster~che LettC'r"

kunde zicb aHerwege door de geheele wereld had ve~spreid. 

Binnen Amsterdam' geboren en eerst' tot eene betrekking be

stemd, welke aJ. zeer spoedig bleek met zijnenaanleg- niet over

eenkomstig te zijn, verliet bij het Notarieel Kantoor, om aan 

zijnen weetlnst gehee1 bot te vieren en zijn lev en aan de beoefe

ning der Letteren toe te wijden. Met welk gelnkkig gevolgbij 

zulks aan het Athenaeum alhier, onder voortre:ffelijke Leermees

tel's, gedaan beeft, bewezen onderan'deren zijne LectiMtIJ8Pltz'.;. 

lostrateae, in 1815 uitgegeven, en voorteket in taalkennis; 
bijzonder in de kennis dei' Griek'sehe Taal, bad hij zoodanige 

bewijzen van bekwaamheid gegeven, dathij eenen Leerstoel in de 

Grieksehe Letterknnde zeker tet een wezenlgk sieraad zou, ge

strekt hebben. Doeh zijner studie werd<'eene andere rigting'aan .... 

gewezen, toen hij, reeds bij de eerste inrigting 'Van bet Hooger 

. Onderwijs in 1815, lot Hoogleeraar in de Oostet'sche Letteren 

henoemd ward aan Vrieslands Athenaeum, welke roepinghem 

verder meer' bijzonderaab. de O~stersebeLetterkunde zich deed 

toewijden. Hij aanvaardde dien-post op den 18den Dee.vandatjaar, 

met eene Rede'Voering: de' Graecz's LatirdsljU6 Historz'cis med·t'i 

aevi e:c Orientalium {ontibusillu'8t'l'dndi8, in.welke hy-reeds' 

aanvankelijk vooral de Gesehied$.undige rigting,' welke!zijne' 

letteroefeningen zouden nemen, aanduidde; doeh'reedstwee 

jareD daarna werd hij tot eenen meer uitgebreiden w.erkkring 

geroepen, toen hem de bewekking van: l'ltte:rpre:r-· Legdti War

neriam en h.et BoogIeeraarambtaanLeideh's Hoogescboo} 'werd 

opgedragen, bij welk~_ bij aldns eerst als buitengewoon en sedert 

hetjaar 1822 a1s gewoOrllloog1ee'raar werkzaatn mogt zijn. Hier 
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was HAMAKER geheel op zune pJaats. Zijne beide Redevoeringen, 
de Religione Mohamedanica, magno v£rtutis, hellicae apud 

Orientales z"neitamento, en de meritis GuiUelmz" Jonesi'i, bij die 

gelegenheden gehouden , getuigden van ~e voortdurende vooral 
Gesehiedkundige rigting zijner, studien. lijn geheel leven aan 

zijne geliefd.e ta;lloef~ning~n toewijdende; g~f hij gedurig de 

meest dool'sl~~Iide:blijken van veel omvattende geleerdheid en 

kennis.Eene .1laamlijst van zijne Schriften kan hier· niet ver
waeht worden. Dat ik dan slechts aan zijne geleerde Opstellen 

in de Bihliotheca' Critica Nova en aan zijne doorwroehte Ver

handelingen, in de 3d• en 5a• D~elen van de Commentationes 

dezer Klasse.geplaatst, herinnere. Bij de Open bare litting van 

deze Klasse van den jare 1825, sprak hij over. den invloed der 

Staatsgehelwtenissen £n de laatste helft der vorige en net eerste 

vierdedeelder tegenwoordtge Eetl,wop de uitbreiding der 008-

let'sehe Studien, vooral ten gevolg.e van. het hezetten van een 

grootdeel van Oost-Indie door de. Engelsehen en van den Veld~ 

togt der·' Franschen. in: Egypte 1 ,en velen zullen zich met mij 
nog weten te herinneren, hoezeer hij toen ook daarin bewees 

den geheelenomvang van den toenmdigen staat der Oostersehe 

Letterkunde te kennen. Begaafd mel een buitengem'een sterk 

geheugen, bezat hij eene zoove'el omvattende Geschiedkupdige 

kennis als weinigen. lijne leerliogen weten daarvan te verha

len, wien hij zoo gaarne te allen tijde met z\jne kennis te dien

ste stond~ Van zijne algemeeneTaalkennisgetnigen' zijne voor 
kortentijd )litgegeven ..tIluu/cemische,Poorlezingen, welkeals 

algemeen bekend, hier weI geene.· hreederevermelding zullen 
behoeveI;l. 

I 

Doch wat ~al ik zijnen 10f verltondigen, van wien Vreeniden 

en Landgenooten steeds iullen erkennen, d'at hy den roem der 

,1 Gedenkschriften van de nerde Klasse, llI~ Geschi~dellis der Klasse, hi. XIII. 
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Oostersche Letteren niet aUeenheeft geban.dhaafd, gelijk zulks 

h~~ paste, die, na ;~oo v'elevoortreffelijkevool'gaiIgersj aan Lei- . 
den s Hoogesehool dlen tak van ,kennis mogtbeoefeneri en voor

dragen, maar dat, hy ook, do~r een gegrond zelfvertrouwen 
geleid, stoutmoedig de wetenschap, welke hij de zijnt:: mogt 

noemen, meerdere schreden heeft doen vooruitgaan; want dat 

was zijndoel, om de palen der menschelgke kennis steeds verdeI' 
. uit te breiden! Grootseh Ondernemen~ zijner waardig 11 

JOANNES WILI.MET, eens de Leermeester van HAMAKER., volgde 
dezen, weinige dagenlater, (op 22 Octob.) in het graf 2. Maar 

. werd in HAMAKER. de krachtige, werkzame man weggerukt ~ in 

WILLMET, op. zijnen 8lijarigen ouderdom, gins- degrijsaard, zat 

van dagen, vreedzaam ter ruste. En waarlijk, hij kon dit leven 
.verlaten, met de bewustheid van niet vruchteloos te hehhen 

gearbeid! K weekeli;g van het Amsterdamsch Athenaeum (even 

als :&~UVENS en HAJUA.KER beide zulks na hem gewe'est zyn); voorts 

LeerllDg van SCHULTE:NS, had hij, door de uitgave van zijn Lexi

con A'j.·aht'cumin Coranurn, Rott. 1783, reeds vooraf de keuze 

gewettigd van Bestuurderen der Hoogeschool te Harderwiik die 
• OJ , 

10 1793 , hem, toen Predikant te Loenen, het Hoogleeraarambt 

in de Oos~ersche Letterkunde 'aan genoemde Hoogeschoolop

droege.n, welke betrekking .I1Y in, 180~ met het Hoogleeraa~
ambt lD hetzelfde yak aan het Amsterdamseh Athenaeum ver

wisselde. Hij had het geluk in zyne langdurige Akademische 
Ioopbaan vele voortreffelijke kweekelingen te vormen. In twee 

Redevoeringen, te Harderwijk gehouden, de sensu pltlchn' Ara-. 

bium en de Hehraeo~um z'ngenio ad poiis£n inprimis composito, 

en twee andereJ,l, te Amsterdam uitgesproken, de retinenda an

aqua Batavorum z"n Liten's Or£entalibus gloria, en de Arahum 

! Vergelijk J, D. in Letterbode 1835, II, hI. 274--276. 

2 Le~erbode 1835, II. hI. 307 sq:, VgI. VAN LIilNNIilP, ill. AtheTlaci ,{mstelod, 
Memorabilia, 1832, hi. 266, sq:, 
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