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Hij heen dien arheid niet mogen zien in 't licht versehijnen; 

doeh wanneer de gegevene helofte daartoe eenmaal vervuld wordt, 

zal het op nieuws blijken, dat KINKER een even oorspronkelijk als 

zelfstandig denker was, die het Land tot eel' verstrekt, dat eenen 

SPINOZA en IlEMSTERHUlS hceft voortgehragt en eenen DESCAR'fES ge

herhergd. 

Wilt gij 111 een sprckend voorbeeld het verschil van rigting, 

h,j groote gelijkheid van vermogens, opmerken, gij hehoeft u 

slechts den Hoogleeraar aan de Doorluchtige School dezer stad, 

GIJS.llERTUS JOllANNES ROOIJENS, voor den geest te roepen, wiens dood 

op den 9"cn lanuarij des vorigen jaars 011S in rouwe stortle. Ook 

hij hezat ecne uict gewone schel'pzinnigheid; maar deze hlonk weer 

nit door fijnheid van oOl·deel dan door indringcnclo kracht, min

del' op het veld del' hospiegeling cl:.m op het gehicd del' gew~j de 

kritiek en kCl'khistoric. Ook hem was diepere laalstndie nict 

vreemcl; dQch hare vl'ucht was meal' juistheid van uitclrukkillG' 

en zuiverheid vall stiji, dan cigenlijke woordvorsching. Hij was 

cen Godgeleerde, maar zoo a Is IVlllLAl'TlJON dezen tcekent: » ill 

de cerstc plaats cen I.aalkundige, daarna eea redekulldige, ten laat

ste een geluige," Is zulk eCl!Cll Godgeleenle hebhell wij dieu 

, aangenamen mensch gelzend, gcacht en liefgehad; 1',66 hebhen zijne 

leerlingen hem vereerd en hemind, en de gehccle Nederlandsclw 

Hervonnde Kerk hecft op hem gezien, als op eelle zeldzame VCf

eeniging van wijshoid en lwnnis, van mildheid van 

en zachthcid vall inhorst.. De vvaal"iwid, die hij met gehed 

:del gcgrcpen en ornhdsd ]Jad, mannelijk voor to staan en ijverig' 

uit to ])feiden, dat heschonwde hij als do laak vall zijn levell. 

Hoe naauwkeurig h~ zieh hel,end maakte Hl.et :.1 wal leeftijd 

1'001' het yak van zijllC sludiiin opleverde, Jat gOluigt de echt 

theologisc1lc hibliotheek door hom llagelaten. Hoe grolldig hij 

zijue \vetenschap heoefende, daarvoor spreekt zijn degelijk OlldCl'~ 

w~js en dl~ gdcerJe arbeid van zijno 10erlingen. Hoe h~j gCGlW 

rnoeitc O1lli~ag Oll dell moed bczat, OIn de diepletl emwr ollgewijdc 

kritiek op den gewijdcn hodem Ie peitoH, dal welcn z\jne vl'ien· 
df'll, ml)! wil' l,ij Ik vnsllwid. vall 7.ijn geloof ~,()O gaarnc lwproefde, 
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III deze dagen vall woeling en strijd op het gehied del' Godgeleerd 

heid. Hoe ijverig hij werkte aan al wat de t.egenwoordige staat 

der Christelijke Kerk van haren dienaar vordert, dat hlijkt uit 

zijne deelneming aan zoo mel1ige l1uttige inrigting in ons Land 

en i.n deze stad. Die roeping was hem ~66 diCl'baar,dat hij het 

geopel1d uitzigt op letterkul1digen roem er gaarne voor opofierde. 

Maar hij zocht en vond in dit oIrer tcvens eene gewenschte hevredi-· 

ging met zich zelvel1, bij de toepassing der hooge eischen van zijn 

fijn oOl'deel en zijn' gekuischten smaak op zijn eigen werk. En van 

daar zijne karigheid in 't mededeelell van de vrnchten zijner studie, 
zoo scherp afstekellde hij de mildheid, waarmede anderen ze uit

storten. De geschiedel1is van ODze I ... etterlmnde zal dan ook zijnen 

namn niet vermelden, maar een hlik op zijne kostbare schriftelijke 

naiaLenschap, voor de wereld helaas! vel'loren, en de herinllering 

van zijne mede ongcdrnktc Voorlezingeu 1 in Ollze Klasse, zeg

gen ons wat hij als Schrijver, inzonderheId ais Bijhelnitlegger en 

Kerkelijk geschiedvorscher, zan hehben kuuncn leveren. En hoe 

voortre1fclijk hij zich ;J.Is Schr\jver zon hehhen vcrtoond, dut 

waarl)orgt OIlS de klassi~ke zuiverheid van zijnell Latijusclwu ell 

Nederdnitschell stijl, die ons zoo zeer aantrekt ill zUne Intree

Oratie en den Brief aan zUnell vriend WTLDSCHUT, geplaatst v66r 

diens fraaije lVlemoria Hermanni Boyaards, en niet Ininder ill 

de Feestrede, door hem gehollden op het tweede eeuwget~j 

vall de Doorlnehtige School dezer stad. Doell IWOIJENS ken de , 

hij de kalmte van zijn gemoed en de effenheid van zijn le

ven, de eerzueht niet, welke in het schrijven van hoekel! 

vokloeniug zoekt. Niel in de wereld te schiueren en »zijne 

slem hoog te verheffen als woordvoerder in de debauen del' we

tenschap," 2 maar in sLilIen kriug het ware en goede te hevor-

1 Twee van deze Voodczillgell, l11ecbial tel' opheldering van tluistel'e pnnlen in 

de hblorie del' llliddeleeulVon, zullen wordell mcdegedeeld ill hct volgendc 

Deel vnn KIST en ROYAAl\DS Kerkelijk Archie!, onder den titel: 1>e bcschuldi-· 

~ringen tegen de lell jare 1:~12 opgehevclI Tem}JeLorde inyeb,'agt. '['lIlfe Vno,.ze~illi1e', 

nan lf1ijlen (;. J" ROOIJENS, 

• WoordCl1 van Prof. p. ,I. \ ETH in dirn, ))E.-'n wnorrl 1('1 nagcdacht.cnis 

vall den Hooglccraar (1IJSH~;l\TUS ,J()HANNE~ «()OI,'E~~ Y()Ol'hOmcnrlc in den Am 

,tcrrhmsrhcn SludrnlCll-Almatn'k 1'001 hel pal 1841. 

uereB: dat was de roem die hem boven alles ging. En bij ~e-
. 0.' 111·J' zocht verkreeo· hiJ' <len' and,.eren roem (\Jen zen {'oeIn len , 0 

hij niet zocht: eerbiediging van zijn gevoelen, als dat van eenen 
.. J t IlaaI' Zl·J'Ile hulp als die van eenen vee] vermo-wlJze; )egeer e '>, , 

0. ··1 ed in wiJ'den kring enop zaken van gCWIgt, ge-
gen e; mv 0 .. b .0. 
paard aan de vaste hoop op rijke vruchten van zlJuen ar .01 , 

die zoo menig' onvermoeiden schrijver ontvalt. .. 
Zijll studeervertrck was de plaats, waal' men h~m alqJd en 

waar hij zelf alles vond wat hij tot zijn levensge!uk h,ehoefde., 

Maar de muren van dat vertrek scheidden hem met af van ~e 
wereld, en de omgang met zijne geliefde dooden maakte hem met 

tot cen' stroeven kamergeleerde, die onder de levenden een vreem·

deling was. Neen, hij heschouwde de dingen dezer werdd geen:
zins door het hcslagen glas van dat vertrek. Zijn hlik lla8l' bm

ten op . s levens wisselende tooneelen, was vrij en he1der, zacht 

en vrolijk. Hij had vele vrienden - want wie die hem kende, 

he<Yeenle !liet ziJ'u vriend te wezen? --- hij uam gaarue dec I aan o . . . 
de genoeO'cns van 't gezcllig verkecr, en verhoogde ze met weulig 

door de :itstortingen del' )) fijne adcr van geest en luim, die zj~h 
kronkelde door alles wat hij sp1'ak." 1 VVaarlijk, nielS wat rem 

menschelijk is, was nOOlJENS vreernd. Zelfs een MELAN'fHON zon 

van hem gezegd hehhell: die Godgeleerde is mijn geestverwant ! 

0, Jat zijne leerlingen de geziudheid van hem hiijven hew:n:en 

en aal1kweekell, ook uadat hij gestol'Vell is, en hU11ne heilige 

schnld aan hem hetalen door niets andel'S te willen en te zoeken, 

dan Godgeleerden te zijn gelijk hij was! 

Nog rust op mij de zware verpligting, om over eenen and:" 

ren Godgeleerde te spreken, die den 29·'(,1l Novemher des vort

gen jaars door den dood uit ons midden \yeggenomen wer~l; 
het is de zes-en-zevel1tigjarige rusteude Hoogleeraar aan de Lea.-" 

selle Akademie. JOANNES CLAl\ISSE, 

.. 1 1\'l.l
o

J
ineheeren! dat ik de ver-Indien gij vall mlJ verwac lttel, J.f 

diensten van c1czcn mall ookmaar eenigzins 11:W1' 
zou 




