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Ycerti r JOarcl1 lanoo was de cerwaardigc l'BTRCSDlUE.SSEN ecn Ge. 
L) • b 

rand del' Cloningfche I~Joogefchool, aan welke hij, fchoon door 'h Ko-
l1ings gUl1f1ige befchikking van alle ambtspligten ontflagen, tot in z\in . 
74fte jaar onvermocid nnttig bled. Hij genoot het zeldzaam voorregt, 
van del' jeugd af tot aan zijn einde, in onderfcheidene Akademifi.:he be~ 

trckkingcn, in zijne geboorteplaats werkzaam te blijven, en werd ook 

als mensch, van it:cler die hem kennen mogt, gcacht en vercercl. Van 
deze verccring ontving hij de menigvllidige blijken in zijne verkiezing 
tot het liclnaatfchap van een ,aantal gclcel'cle Maatfchappijcn en het 
verfierfd der Riddcrorde van den Nederlandfchen Leeuw, en door zi.inc 
henoeming tot Lid van elit Inftituut, welks Algemeene Vergdderillg 
deze verdicn11elijkc grljsaal'd meermalenbijwoondc. 

GERBRA[\:D BAKKER ,in dCl1l1og vruchtdragenden ouderdom -/an 
:larcn, mcde aan de Hoogcfchool tc Groningen, waarhij her HoogJecraars# 
ambr beklecdcle tl1U zcvcntienjarige ambtsvervulHng ol1tvallen, ,\,yas op 

ondel'fChcidenepJaatfen tot .nut zijncr nutuurgcnooten wtrkzaam. Reeds 

vroeg, in zcs en twintig jadgen ouderdom, behaalde hij bij de IVIaat~ 

1cbappij tot Nut van het Algemeen het ecregoud voor de beantwool'" 
ding eencr prijsvraag: over de ligchamellfke opvoeding rier kimleren 
in de twee (tr;7e lcycnsjaren. Latel' gaf 11 U in vcrfchillende ge[chriJ. 
len, meest alle flrekkcnde tot bevordering vanalgcmecn maatfchap~ 

HUt:, de llitflckencle bltken zUner gcJeerdheid en I11cnfchCllliefde; 
ook in den jan: 1826, bU de te Gronin,getJ heerfchcnde ziekte, kloek .. 
moedig en voorbeeldig nan den dug gelegd. 

De Twccck Klasfe, het iswaar, betreurclein hare geleden vcrlic. 
,zen geen:; tc leur geflelcle vooruitzigten; gecne ved be]ovcncle man. 
rlel1 0 in de rerflc vaag des !evens henne jaren vooruitge[neld en, als 
\\;11'(: het, nog flcchts den dagcraacl verkondigcnde van eet~cl1l1lildkocsteo. 

En SCW\RP en llUSSINGIl en GUYOT waren grjjsaards; de 
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eerr.e had reeds vrocgel' naal' rust vel'langd; het Vaderlal1d had de 
gezcgende vruchtcn van hunnen arbeid ingezamcld. De onbctwisti:::: 
be/ooning hunner vcrdieriflen pronkte twee hunner, niet als een 
prikkel om meer te doen, maal' als behooning hunner cleugden op 

de borst, en Europa had reeds voorlang: de burgerkroon? als hare 
llUldc v~~r opoDering aan de menschhcid, op het hoofd van den eCI"., 

waardigen GUYOT gedrukt. I3USSlNGI-I, rustend Leeraar der lieI'''; 
vormden te Gouda, en in het 68fle jaar zijns ouderdoms te /.'/" 
phcn? op. den 6den Julij clezcs, jaars, overleden, was een del' oud!le 

I,eden Van het In(lituut, welks bijeenkomflen llij, ten voorbeelde \":(:1 

velen, zoo dikwerf b~jwoonde als affhmd eil' omflandigheden het kun 
den gcdoogen. I-lij arbcidde in zijnen kring, zooveel hem moge/ijk was ~, 

wt het welzijn van anderen; dan, buiten eenige 10sfe Rcdevoeringcn ... 
Vertoogen en Dichtfl:ukken., waaronder een de La! del' fVc!dadighcid 
betiteld, laat hij geenen Lcttcrkllnclig.en arbeid achter. Ook hU decIde:: 
im de wisft'ling del' ttjden en omwentelingen, en onderfcheidde zich ~ met 
dgene opoifering, door gehechtheid aan zijne fl:aatkLll1dige; beginftlen, 
Onderfcheidenc Lctterlmndige Maatrchappijen hadden hem voorlang on
der hare Leden opgenomen. - SCHARP' behoorde niet under die wei

nige bevoorregte genieen, wier namen op de lippen del' nakomc!ing
fchap zweven blijven; maar onder die nuttige en verdienfl:clijke be
oefenaren van geleerdheid en lertel'en, welke overal het licht, de be~ 

fchaving en het volksgel uk, door daden en gefchriften, bcvordercn en 
in hunue befcheidene loopbaan de faam misfchien mindel' van hun doeo 
gewagen, doch veelligt meerdere goede uitkomfl:en mogen bel'eiken, Hij 
was Lceraar der Godsdienst bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam, 
alwaar hij in zijn 71fl:e levensjaar omfliep, een voorbeeld van verdraag .. 
zaamheid ~ een verfpreider van verlichting en kennis, op Christendom, 
gegrond. In zijnen langen levensloop gaf hij ettelijke Leerredenen, Rc .. 
~1evQ~'il1gen ell Dkht!htl,jes, meestal door de ge1egenheid ingeboezemd, 
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