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en van dien aard nict latcn affchrikkcn! zij hangen af van ol11ftandigh eden ~ 

die, genik wij hoopen, eenmaaI veranderd en verbeterd zuUcn worden. Mogt 

bet Zijnc Keizerlijke en Koninklijke Majeftcit, dien grooten Voorftandcr van 

Wetenfchappen, Letteren en Kunsten , behagen, wanneer de orde, welke zijne 

wijshcid iude organmnie dczer Depal·tementen voIgt, zal mcdebrcngcl1, dat hct 

gecn het Hollandsch Inftitllut betreft bij de hand genomen wordt, eenen gum;·· 
tigen blik op hetzelve Inftituut te laten valIer!, dan zullen wij ook wel van 

fen behoorlijk locaal voorzien worden. 

Er zijn andere wederwaardighcden, dan deze, die hct Inftituut getJ'offen heb·" 

'ben: wezenlijke l'ampen, die door gecn aardfche magt, maar aIlecn door dcn 

tUd, kunnen worden herftcld: het vCl'lies, l1amelUk, dat het Inftituut door het 

overl~jdel1 van dde uitmuntende Ledcn, dc Heeren DEB 0 S C II, .IE N E.IE en 

VA NnE E eKe A L K 0 E N hceft oncicrgaan. 

Het is genoeg, den l1aam van J E RON I 1\1: 0 D E Jl 0 S C It uittefprcken, om bij 

~llen, die in hct vak del' Letterkunde fliet gehccl en al vreemdclingen z~jn, de 

diensten te herll1l1eren, wclke die beroemde Man aan de gelcerde wereid be~ 

wczen heeft, en het dcnkbccld van ecn volmaaktcll Letterkundigen, van een' uit. 

muntenden Latijnfchen Dichter optcwckkcn, 

Door zijne Oudel's tot het bcocfcncn van de Artfcnij-M englmnde bdlcmd, wcrd 

D IT, B 0 S C II tel" LatijnCchc Schole bezorgd. Daal' raakte hij met ecnige bew 

kwame jongclingen in kennis, welke, zijncn aanleg voor de gelecrde Talen 

befpeurende, de ecrfte oorzaak wcrden, dat hij zjch meer bcpaaldelUk tot de

zdve begaf, dan zijne bef1:emming veeHigt fchcen mede te brcngcn. De groote 

vorderillgcll, die hij maakte, zetteden zijne drift voor Studie en Gelcerdheid al 

langeI' zoo mcerder nan; welke dan ook zoodanig toenam, dat hij zich zelven 

niet langcr gcfchikt oordeclde vool' het bedrijf, waartoe hij was vcrordel1d gewor~ 

den, en hct welk h~j reeds begollncll had met de daad nitteoefenen: hij zcide 

hetze1ve gehecI en a1 vaarwd, en bef1:eedde aan de Studie del' oude Lctterkunde . 

aI dcn tijd, welken l1cm de bczigheden van het ambt, hem intusfchen door .Heeren 

Burgcmccsteren opgedragcll, ovcrlieten. 

Iiij begon, met zich bekend te maken door de uitgave del' Dkhtflukken van 

den jeugdigen, cIoch helaas! te vl'Oeg geftol'vcn Dichter H 0 0 F T. Niet lang 

daarna bcgon hij door zijne eigene Latljn{che Dichtf1:ukken a1 langer hoe meer 
roem tc vel'WCl'vcn. Deze, hoe menigvuldig ook met den tijd geworden, hoe 

wel'fcheiden in .aaI'd, in onderwerp, in uitgebreidheid, werden telkens met nieuwe 
~ t~ 

MarliseR
Highlight



PRO C E S~V E R B A A L v A N III E 

toejuichlng OJltvangen ~ en deden den Schrijver eenen voornamen rang onder de 
t;erfle Lat~jnfche Dichters bekleeden, '0 

Grondig was ZijllC Geleerdheid in de Griekfche en Latijnfche Talen; groot. z~J::e 
be1ezenheid in alIe de Werken der GrickCche en Latijnft:he Schl'Uvcrs; aanzlCnl~lk 

zijne wctenfchappclijke kennis van aUes, wat tot den ., omv~n.g van de 
oude Letterkunde en Gefchiedcnisfcn bchoort; ongemeen JUlst crrt1sch oor~ 
dee!; gelukkig en overhecrlUk het fuchrander gebruik, dat hij van zijne verkregene 
kundighcden gerrulakt heeft, ZUne bcdl'evenheid in de 'VViJ:sbegeerte del' O~delli 
bleeJ( zonneklaar uit zijne door het Teylcrs Genootfchap bekl'oonde Verhandelll1g" 
over de ~,;evoe!ens der oude Wt:!s!!:eren we,gens den ftaat der zielen na dit Ie VCfJ " 

Hoc deze uitmuntcnde Dichter de 1'heorie del' Dkhtkunde had bef!:udeerd, en 
hoe volmaakt weI hij den invloed del" Poez~j wist te waarderen, w'erd algemcen 
lbekend, toen hetzcIve Gcnootfchap Mans beide verhundcHngell, de cene over 
de' deT Dichtktmde, de andere nver deszelfs invloed, v()'ornamelijk in vroe·· 

/Jere eeu'Wt:n op de be!chaving van het verftund had 
lila ze het eercgoud te hebben waardig gcoordeeld. Van zUnc kunde in de Ge
fchieclenis, en van de wljze, am dezelve op belangdjke onderw::rpen toetcpasfen, 
,getuigt volle dig zUn insgelijks bekroond gefchl'if't, ove~ den ftaat der Christen~ 

v()or al in de O()sterjche Kerk, opkomst van Mohammed. 

Dat cen Letterkundigc en Dichter, gelijk DEll 0. S C fI, eene bijzondcrc Stu die 
van H 0 J.\>I Ii: R U s hehbe· cn dien goddelijken Schrljver eene b\izondere 
:lchtin.o· , zal niemand Hlj zag deszelfs wcrken aan als eene 
onuitp~rthare bran van fChoonhedcn van allen aard, van w\isheid, vall 
lleid, l'aadde allen, zich grondlge kundlgheden wilden de 
haalde en bcficndlge lezing van 1101lIERUS aan. Hij, aan wien de Griekfche 
Taa1 volkomen eigen was, die. eene zonderlinge fijnheid van gcvoel voor 
1ijke . fchoonheden bezat die alle dcze1ve bd1:endig in H 0 l.VI 1<: It U S yoor oogen 
had kon nimmcr over HOMERU~ fim.:kcu, dan met cene ware 
king, die fommigen wel cens yom' oven!reven aanzagen, Maar hoe dikwerf zal 
DE II 0 S C H tel' flaving v:m gevoelen over het befiendig bef!:uderen van 
IIO.M E R us, niet bij zich zelvcn op dicn uitmnntenden Dichter zoo verhe"'\ 
vene inroeping van :L U C r~ E 'r 1 U s hcbben tocgepast~ 

VJEltDE ALGEMEENE VEItG1U)ERIN'G. 

Tu .pater et rerum inventor: ttl patria 12obi! 

SlIppeditas prcecep!a , ex, inc/yet:, chartis, 

Floriferis ttt apes in !altibus omnia libant ~ 

Omnia nos itidetn· depascimur aurea dicta" 

Aurea, pcrpe#a /emper dignisjisma vita! 

Geen wonder dan zoo de zake1ijke inhoud van del L i AS, DE nos C H 

1).Ull het TeylersGcnootfchap met ophelderingen heeft aangebodcn, den cere., 
Pl'US behaalde. 

fcheen D E JJ 0 S C II'S lotte zUn ~ of Hever het was een van zijne 
grondige gdcerclheid, dat hij nimmel' in 't ilrljdperk trad zander te overwil1nen 1 

en daarenboven door den flrengfl:envan aIle de beoordeehtrcn, het publiek nanle"" 
lijk, del' ovel'winning waarc.lig gcke mel te wordeno vCl+andeling over de 
vereiseMen eenet' Lofrede, door de Maatfchappij der I.ettcrkullde 
te Leyden bekroond, Hrckt wederom ten hewijze. 

Ware het mogelijk geweest, dat de roem valID E 'Il 0 S C If, reeds zoo lang en 
z()o gUllstig in de geleerde wereld bekcnd, nog toenam, zoudc zulks gefchicd 
Zijll door de uitgavevun de Anthologia Graeca ~ waara an hij de laatrIe juren 
van zjjn kven bef!:eedde. Men zoude, met reden, bctrcurel1, dat het Vierdc Dee!, 

'$ lTIan s critifche aanmerkingen bevattendc, niet geheel door hem is voltooid 
geworden , ,ware het hiet, dat men zich vIcit, hetzelve ten elnde te zien brengell 
door eenen nog jengdigen G'eIeerdcl1, die in kunde, belezellheid, fljuheicl 
van genie vool' de oudf!:en en beroemdH:ell niet beho:cft te wijken. 

den gewigtigen en fchoonen arbcld van DEll 0 S C H, over den brief 
aan de Pi!onell, hecft de Secretaris van de DerJe Klasfe de Ver-

gadering, ill het voorgaande jaar inhet breede ondcrhouden, en zal ook nog 
firak" Uwe aandacht op nieuw op dezelve vestigcl1. 

Etcft 1111 .D E Il 0 :s C II de geleerde (1)1111oemelijk Ycle. diensten door 
z~ine geleerdheid en zljne fchriftenbewezen, hij is hovendien doo r andere 
vcrrigtingen aan dezelve niet min<9.'Cl" nuttig geweesto hedoeI de zorgen, die 

hij ten allen tUde gC110mcn hceft, om jonge Iiedell, in welke h~i begeenc tot 
gclcerdheid ontwaal'de, aantezetten, te leiden en door raad en daad in aIle· 

tel' bevordering hUnaer belmlpzaam te ; het die jonge 
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licden tot hem in eenige betrekking van vermaagfchap £londen, het zlj zij hem\' 

gelleel vrecmd waren, en geen andere voor[praak hadden dan hunnen ijver. 

Groot is del'zclvel' getal gcweest; aanzicnlijk zelf is het getal del' zulken onder 

hen, die in de gelcerde wereid bekcnd gcworden zijn, en waal' op ons land 

rocm draagt, Verlustigt zich thans mijn oog met het aanfcbouwen del' genen ~ 

die in deze Vergadering aanwezjg z~Jn; vel'hcugt 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' K wef.:kelingen van DEB a S C H geweest is ~ 

tc vroeg werd weggerukt, 0111 im111cr in deze Vel'gadering d001' ,zijnen £11 om~ 

vattellcli.:n geest tc kunl1cn uitlll llnten. 

DEn 0 S C II hecft dan het geluk genoten, zijne vel'diensten alommc vel'eel'd, 

z~jne werken met toejuiching ontvangcn, den arbeld, door hem tot (het aan· 
kwecken van jonge lieden te kostc gclegd, met befl:endigc cl'kentenis, eerbied ~ 
hoogachting en Hefde bekroond, en de gulheid \ran zijnen orngang door cene 
talrijkc rei van vrienden gewaardcerd te zien. Hij flied' in den oude1'dom val1l 
een-el1-zeventig jaren, met die kalmte, welke cen rein gemoed, en de bewllst~ 
held van weI gcdaan te hebben, verCchatfen mct die gegronde hoop op eene 
zaHge afwisfding, welke den waren Christen toekornt. Zijn naam, zijn ro(;m ~ 
zijn lof zullen altijd blljven, en de Maat[chappij van Gottingen heeft hem, 
bij het toezendcn van een diploma van Lidmaat[chap, doch helaas eel'st na zijnen 
dood aangekomen! te regt g@titeld " den eerfl:en gunsteling ,en vereerder del' 
" Latijnfche Z £1nggodinnen, even zoo beroemd om de zuiverheid en braafhdd 
" van zijn hart, als am zijne vcl'diensten ten aanzien del' Schoone Letteren." 

Dit overgroot verlies van :0 11: II 0 S C II was voorafgegaan door twee andere, 

Ilkt gcdngere, verliezen, welke beiden de Eerfle KIasfc gctroffen hebben. 
HEN RIC US ··lE N E .11" in Vricsland geboren, werd door zijnen Vader tot 

het bel'oep vall Bedienaar des Hciligen '''oords in de Gemeente del' Hervorm
den befl:emd, en <11en ten gevolge 11aa1' de Hooge Schole te Franel{er gezol1= 
den. De lcsfen van zUne beroemcle leermcesters, de Hoogleerarcn N 1 COL A A 

Y P E Y en ANT II 0 N I 11 1'1. U G!VI A N s, haddell zijn verborgen genie voor Mathe~ 
mati[che en Phyfifche \Vetenfchappen reeds olltvvikkeld, en aan hem zelven 

kcnhaar.doen worden, toen verfchcidcne omftandigheden en zijn ommegang met den 
uitmulltenden Kunstenaar en Teleskoopmaker JAN V AND E It BEL D 001'
fpronkelijke bcftcmming deden verandercn en te weeg bragten, dat ]l~j zich enkeI en 

;aIleen 01' wctenfchappen toe1egde, tot beodening en lJhbreiding zijn 

genie 
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11111atfcbap vergundcl1. Ons .gc,i';crd Medclid, de Beer 'fE. WA TEn., 

vexmcldde zijncl1 lof in de algcl11ecne VCl'gadering derNcdcrland~ 
fche ~etterkunde te Leiden, op den 4(~cn Jnlij ;1810 ~waarvan hlJ vi}! 

jaat'lrj.l1g Lid;. was gc\Vecst, en zeide! van >h~m: "~1.et gemis, van 
"eig~l1e fchriften heefthij yergocd,do,or zijne vool'be,eldige be~-cid~ 
"vaatdigheid, om, bij zijn langdurig verblijf in FranA:rijk, en 

"ook in latercn tijd, aan zijne gcleerde landgenooten de behulp~ 

"zame· hand to .. piedcn "~en, .hunne pogingen ter uitbrcidinge del.' 
"weten!chappcn allezins te beguniligen," Ons waal'dig Medelid , de 
Heel' VA N HALL, Voorzitter in de ,Derde, Algemecne V crgadering van 

het Infi:itUut, Jqield 01" JOHANNES nOSSCHA deze kone loffpl'aak: 

"fchoon was de kane loopbaan zijns lcvens; maar in de luacht 
"zijner jarc)1; 11it dezelye len llit bet midden .onzer weggerukt, 
s' zijn vden "zijrrer Jetterk).mdige ondernemingen onvolbl'agt, en 
.' velc 11itzig~en, daarqp, gevestigd, . o.nvervuld gebleven .. Oak 
"daarom klagen wijnogom,het z09 vroeg vCl'fcheidcn van de. 

"zen veclbclovcn;den vej1 van. den e,ch ten [maak del' Ouden door~ 
,.,drongen gelecrden ,die" a]s ;een ware wijze, aan den man van 

,> genie de·szelfs verwonqera~r~ overlatendc, in de vriendfchap en 

"acJlting van de br~ame en kundigile zijner tijdgenooren, 0111 

"de groote hoednnighedcl1 van zijnhan 'en geest, zoo. rijkelijII: 
" deelen mogt." 

Een tweede flag trof in het volgende jaar 181 I, op den I ften 

Junij, dODr het affierven van den Heel' JERONIMO DE DOSCH. De 

vermelding van dat verlies door den toenmaligen Vool'zitter del' 
lOasfe, den Heel' H. BOSSCI-IA, werd eenc loffpraak [evens op den 
geleer.den, ,wiens gemis naauwelijks door gansch Europa· ill 
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llit11!i:nc1u#dcl'S kon vergoed worden. De Heel' VAN SWIND1J:N, 

V'(:i<!1l.'ziCter in de Vierde .Algemeene Vergadering, hield l1itvocri .. 

lofretle~over. den. man, wiens naam het gcnoeg was uit te 
'.firreI\~lh?o'1tt.\hetqebkbeeld van ee.nen volmaaktcn LcncrkumH· 
g?itl+'61n fl.tfitmUntct)den Latijnfchel1 Dichter op te wckkcn, Ons 
MedelidertAS bragt het cerfi:e 6penbarc oifer aan de nageq 

,h1id-hce1}is- van zijnenvriend., door (;le",uirgave van zijnen brief 
aan hem cen janr vrocger gcfchrcven en in de opdragt dezer 
tlitgaveaan hUl1nengemeenzamen vriend, den Ficer D. I-100FT. 

<:Q)aa't'nabeeftde Heel' D • .J~VAN LENNEP, .in de, eernc op<:nbal'c 
Zittll'1g;"!iler KlasCeop den I sdenNovcmber 1817, een clogittm ovcr 
;dezcn \voonreffclij1sen man l1itgefproken, het welk de Klasfc af

~0nd:el'Jijk"heeft in het licht gegeven; nevens het Lnrijnsch 
~J<;hlcU""¥7~ v;J;t1,,>lde.h bleer;H. BOSSCHA, hetwelk C/e h{!ndluwillg cler 
i()'1"~~~~f!'1tH!lJAPJiENS KOSTER (lis. uit')Jitlder der drukkunst ten on
<d~tV\re'l~p .. he~ft ,J en, 'Xoor die zeifde openbarc Zitting bcfi:emd, 

.aoch,door t~jd5gebrek, in dezelve nice is voorgedragen. 

Bet, derde verlies was dat van den Heel' 'fI-IEODORUS VAN !I{OO~ 
. DI'~ det1,l~ell Febnmrij 18 I 3. De Vergadering, wuarin het 

;e:~l:sli)(Ue :droevigetijding. k:w~~m," wel'd in het vol gcvoel van 
'clezeil.flugt verfl:ernu!J door .de<opwckk lng van haar Lid den I-leer 
·V~N ·MALL-" aan I-Iollands' Dicht.eren, om op bet graf .. :van dezen 

I:.at~nfchen Zanger hunnc tranen te plengen. vVeinigc maan-
.. :&en .luttfr2ug de K.lasfe zich den ovel'ledcn als vriel'ld, als gc
Joer~elwar5J'ctiticus ien als. dichtel' gehed naa1' waal'heid door de 
viiien,4fcllap,:en.i geleel'd'heid .zelve voprgefteld, in eenc, zoo aan~ 
.uDe!n11Jl{er~is.!eenvoUdjg ,.' (chQone, r~deVo~ring; van haal' Lid den 
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