
JereB: dat was de roem die hem boven alles ging. En bij de

zen roem dien hij zocht, verkreeg' hij een' anderen roem (lien 

hij niet zocht: eerbiediging van zijn gevoelen, ais dat van eenen 

wijzei hegeerte naar zijue hulp, als die van eel1en veelvermo

gende; invloed in wijden kring enop zaken van gewigt, ge

paard aan de vaste hoop op rijke vruchten van zijnen arbeid, 

die zoo menig' onvermoeiden schrijver ontvalt. 

Zijn studeervertrck was de plaats, waar men h~m a1t\jd en 

waar hij zelf aUes vond wat hij tot zijn levensgeluk hehocfde., 

Maar de muren van dat vertrek scheidden hem niet .1£ van de 

wereld, en de omgang met zijne geliefde dooden maakte hem niet 

tot cen' stroeven kamerg-eleerde, die onder de lcvenden een vrecm·

deling was. Neen, hij hesdlOuwde de dingen dcz()l' \verc1d geens

zins door het hcsbgen glas van dat vertrek. Zijn hiik naa1' bui

ten op 's levens wisselende tooneelen, was vrij en helder, zaeht 

en vrolijk. Hij had vele v1'ienden - want wie die hem kende, 

hegeenle lliet zijn vriend te wezen? --- hij Ham gaarue deel aan 

de genoegens van 't ~ezellig verkeer, en verhoogde ze ]Iiet weinig 

door de uitstortingen del' )) fijne ader van geest en luim, die zich 

kronkelde door alles wat hij sprak." 1 Waarlijk, niets wat rein 

mel1schelijk is, was nOOIJENS vreemd. Zelfs cen MELAN'fHON zau 

van hem gezegd hehhell: die Godgeleerde is mijll geestverwant! 

0, Jat zijne leerlingen de geziudhcid van hem biijven hcwaren 

en aankwcekell, ook nadat hij gestol'vell is, en hUlll1e heilige 

schuld aan hem hetalen door niets anders to willen en te zooken, 

dan Godgeleerden te zijn gelijk hij was! 

Nog rust op mij de zware verpligting, om over eenen :mde· 

ren Godgeleerde te spreken, die den 29',('ll Novemher des vo1'i

gen jaars door dell dood uit ons midden 'Vveggenomen werd; 

het is de zes-en,zevel1tigjarige rustellde Hoogleeraar aan de Leid" 

selle Akademie. JOANNES CLAIIISSE. 

Indicn gij van mij verwachttot, Mijnehecren! dat ik de ver-

diensten van c1czcn mall ookmnar eenigzins 11:wr zou 
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vennelden, zou ik mel l'eclen voor de laak mij opgelegd, terug-' 

cleinzen. 'Wie andel's loch clan zijn diseipel, zijn vriencl ell 

in zoo vele opzigten zijn geestverwalll, de in waarheid hooggeleerde 

BOUMAN, is in staat, deze taak naal' eiseh to vol'vullen en het heeld 

van zijnen Leermeester te teekenen met eene pen, niet mindel' 

door waarheid, dan door pietei t hestuurd! Doeh ik weet, dat 

ik spreek tot mannen ,die den afgestol'vene gekend heh

ben en hem heter dan ik, kunne]) waarderen. Yoor u zulIen 

dan ook ellkcle trekken voldoende zijn, terwiji ik mij met de ge

dachte mag' troostell, dat uwe herinnering het on volledige van 

mijne sehets zal aanvullell, en. den weuseh bij u zal versterken 

naar het bezit del' uitvoerige levensheschrijving, ons van hem 

toegezegd. El' valr immel'S zdfs aan het opnoemen del' geschrif

ten van CL"'RISSE voor mij niet te denken. Dan toch zou ik in de 

weinige oogonblikken, IUry vergulld, het gebied van wetensclv,p

pen met moe ton hozoeken, die, hoewc1 na aan elkandel' gron~' 

zcnde, noglans haar eigenaardig karaktel' hehben en eigenaa,Jige 

bekwaamheden in haron heoefenaar I'ereisehen; want zegt, op weH< 

goLied van mensche1~jke keunis heeft de afgeslorvene voel. 

nict gczet'! '" Doorgaans vcrecnigen ook hij de uilstekon-, 

den ,an ons geslaeht, de vermogous op (;6n hepaa!d punt, dat 

zij, als eon hoogo1' instinct, 1'001' hUlllIC rooping erkennen: 

CLARISSE schoen op dozen algemeenell regel eone uitzolldel'ing te 

maken, De v\·etellschap was het. gehied, waarop niet te huis 

hehoonle, maar veeIzins heerschte. meenen het denkbeeld 

vau cen uuivcrsecl genie in hem aIs verwezenlijkt to zien, voor 

zoovecl wij hicnloor hct vermogen 'verstaan , om aBe wetensehap

pell rnet vrucht te heoefeuen. ,,,as, ja, eeu Godgeleerde van 

't vak, ma<11' in den zin van die eeuw, de Godgcleerdheid. 

de Koningin del' wetellsehappen lloemde, Doell om dit te ziju, 

dam'toe werd een hooid vereischt, wijd van bevattillg, vlug van 

lx·grip, sdwrp van oOl'deel: een hoofa, dat bellOcfle gevoelde aan 

eeuhcid in al \Vat het dacht, ell het yermogen hezat om haa1' te 

vinden. IVlet die gayen uitgerust, was hij ill staat, het schijnbaar 

tegcllstrijdige :t.illllen to vaUcu en tot cell welgeordend gehed te 

vrrhefJ{:ll, )1 de zinndglu: <'11 de hOyellZillnelijLe wcreld aancel! Ie 

knoopell, ell un cellS tot de slarren op tc klirmnen, om haren 

loop te meLen. dan eens de 11aluur tot in hare diepten na te 

yorschen" 1, ZieL, hoe de eisehen del' Natuurkunde van die del' 

Godgeleerdheid verschillen, en hepaalde talenten en oefeningen 

verondel'stellen, maar ziet tevens, hoe CLARlSSE aan heiden wist Ie 

voldoen. Geroepen om in 't eene nur den Bijhel te verklaren, 

})eklom hij in 't ander den leerstoel del' physische wetensehap-' 

pen, en hoeide gevorderde heoefenaren van't vak aan zijne rede, 

terwijl hij de geheimen del' schepping doorgrondde en hare krach

ten en wetten ontvouwde. Doeh gg vel'wondert u hierover niet, 

als gij zijne Encyclopaedia 'Theologiae kent, het eeuige hoek, 

waal'op ik moet wijzen. Dat hoek is het uitgedrukte hecld van 
den man, die het schreef; het zegt 11 wat er in zijn hoofd stak 

en omging, en g~j staat evenzeer verhaasd over de uitgehreidheicl 

van kennis, als oyer hare grondigheid, zoodat gij geene vel'gelij

king durft wagen, en den naam van MORHOF onwiUekeurig op de 

lippen neernt. Die gaven stortle hij uiL voor zijne leerlingcll, 

wanneel' hij hen voorlichtte op de donkere padon del' wijsbegeer

to, of de schancn zUner godgeleerde kennis yoor hen ontslooL 

Van die gaven dcelde hij rijkelijk mede, :600 dikwijls hij in Ol1:t.e 

Klasse als spreker optredende, Of de eel' yan onze natie tegen 

het verw~it van verwaarloozing del' wijsgecrige stndicll handhaafde, 

of den Bijhel ophelderde, door het raaclplegen van ovemude 

yertalingen. Hij heeft ze, bescheiclen en tel' eere van den Geyer, 

nederge1egd ill zijne veclvuldige schriften, » waardoor hij leeft en 

:tal hlijven leven in het studeervcrtrek en in de hinnenkamer, 
, . d· d "2 Z" ill de paleizen del' grooten en Ul e hutten er annen . IJU 

mond is reeds maanden lang vcrstomd; maar nog in deze laatste 

dagen heeft hij op nieuws in schrift tot OllS gesproken, en ons HOg .. 

maals tot de gctuigenis gedrongen, dat hij op het gebied van OIlze 

taal- en letterkunde weinigen lIaast zich, niemand hoven zich 

halL En doze man, door God zoo rijk naul' den geest ])egiftigd, 

\ ,Voonlen van Prof. W, A, \ AN II!:NGEL, ill dicns Tocspraali aim het 1]'1'(/( 

van JOANNES CLA.IUSSh. 
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werd door Hem tot een toonbeeld gesteld van menschelijke he .. 

pl'oevil1gf maar hij zelf heeft zich daal'onder tot een toonbeeld 

gesteld van chl'istelijke gelatenheid. Eerhied voor de grel1zen, 

den spreker hier aal1gewezen, sluit mij de lippen; maar gij, die 

den afgestorvene als vader gelukkig en zwaar hezocht gezien heht, 

gij vult aan wat ik moet verzwijgen, en gij voIgt CLARISSE in den 

geest naar de oorden, waar het licht del' waarheid de nevelen 

verdrijft, die hier voor zijn oog hingell, en waal' de hand del' 

ceuwige licfde de tranen afwischt, door hem onder 't Jeed del' 
aarde gestort. 

De laatste overledene, dien ik te vermclden heh, is de Heel' 

IcRAN<;OIS FilETS, die als Correspondent aan de Klasse verhondel1, 

haar in 't jaar 1845 door den dood ol1tviel. Hij ondel'scheidde zicn 

hij het lustituut door het schrijven yan een yerdienstelijk ant

woord op de Prijsvl'aag: » Over de regtcn, het aallzien en de 

'\vaardislwid der Hegtsgeleerden in 't Homeillsche Hijk, en dor

zclver weldadigen invloed, zoo op de openharc regtsoefening, als 
op den zedelijken toesland del' maatschappij, van de vestiging van 

het gezag van AUGUSTUS, tot 01' de regering van Keizer JUS'l'INIANUS 

en dezc ingeslotcn." Onze Kla~se lweft dit antwoord te zijner tijd 
met den gondeu eereprijs hekroond, en zij brengt ook uu gaarlle 

hare dank hare ImIde toe aan den man, die door zijn YOOl'becld 
bewees, dat de drokte yan het })edrijvige levell de zucht yom: 

wetenschap en letteren niet vermag uit te blusschen, maar zeUs 

de hehoefte daaraan onwekt en verstcrkt. als zii eenmaal den g'e-· 
L >.1 

heeleu mensch doortrokken heeft. 

En nn, Medeleden! OllS oog van de dooden afgewend - niet 

om hen te verge ten , maar om ODS, voor wie hot nog dag is, 
door hen to laten opwekken tot die werkzaamheid, waarvan zij 

ons het voorheeld gaven. Gaan wij dan voort l1wt datgene te 

verrigten waarloe deze zamenkomst ons roept. Wil gij OIlS ver

deI' hierill Ieiden, veelgeachte Heel' Secretaris! door liN 
vall de werkznamheden ouzer Klass" voor to k:r.eu, 

Gij herinnert u de yoor ccnige jarell door OtlS legcnwoordig 

lVledeIid, den Heel' COllET, ondernomene reize, tot ondefzoek Villl 

Handschriften van Simplicius, van welke in de laatste Openhare 

Vergadel'ing melding is gemaakt. Kort daarna, 19 Mei 1845, 

ontving de Klasse een zeer helangrijk schrijven van den genoemder{ 

geleerde uit Venetie, geclagteekend 253 April. Dit hehelsde, onder 

andcren, eene meer hijzondere aallwijzing van het groo[ gelal en' 

vall de' hoog(' wilardo del' stukken, welke hij tot dien lijd had. 

kunnen onderzoeken. Het getal (IeI' door hem behandclde Hand··, 

schrifton was 87, a1s: 16 te Parijs, 2 te Turijn, 11 te Milllan, 5 
te Modena, 10 te Florence, 14 le Rome, () Ie Napels,' 23 Ie 

Venetie. Vek hijzonderlleden omlre!1 t de verschi Ilell(le ;;oorLCn 

van Codices, hUl1nen ouderdom, waanle on g"zag, \yerdl'!i 

daarbij medegedceld. Hel SchOollste ell yoornaamsW yaH al W:lt 

hij geyonden had, hClrof de lIog olluilgegCYCn COllllll(,lltarii ill 

libros de Coeio; doch ook "oor andere geschrifLell, yoor de COIll

mentarii ill libros P ilysico7'ulII, yoor die ill C({{ego/'i({,\' waren til: 

heste slukkcll g('Yonden, terwijl ook audcre schriften weinig ll:l

dere toelichting hehoevcu. Deze herigtell, nader onderzocht hij 

die Leden del' Klasse, op wier medewerkinfj tot het tot stand 

JJrengen eencr uitgaye yall Simpticills de Klasse hijzollder Illag 

l'ekenen, hehhen haa1' de gelegenhcid gegeven, ow. aa1l ZijJl(~ 

Exccllenlie den Minister yan Binncnlandsche Zaken een Verslag, 

gedagteekend 17 JUl1ij 1845, in te zenden, omtrent dc voor1oo-, 

pige werkzaamhcdel1 voor de uitgave vall Sim.p/icillS ell het a:m·, 

deel, dat hierin aan den Heel' COIlE'r LOekomt. Eel! verpligtclld 

antwoord van dell Minister, nm den 28 Ie" diel' ma::llld, volgde 

daarop. Latere geheurtenissen hehhcn getoolld., da t l]och de 

Hegering, noch de K'!asse achterlijk zijn gehl(~ven in het er

kennen del' door den Heel' COllET omtrent de studie del' Onde 

Letteren aanvau kelijk venvorven verdienstell, gelijk zijne henoe

mingen, zoo tot Hoogleeraar als tot Lid del' Klass{)' hehhell £lOCIl 

hlijken. 

III cene latere Vergaclering del' Klasse, 17 Nov. 1845, hr'lgl 

de Heel' COBET eenige dm helangrijkstc af.~dlrift(]1l van Handschrif .. · 
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