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''Wclke aIle van~;clccl'dhcid en gocden gccst '!wllllcn getuigen, en 

1112111, buiten het vcrfil~rlcl van den Nedel'JandfChen Leeuwen Ol'de en 
in:t Lidmaatlchap van clit In([ituut, fins de eerf1e oprigtillg? ook dat 
vall onc1el[chLidene gdccrde LVlaatfchappljen verwiervcn. _.- IlRNRI DA

r-; i In. nOYOT te ll()Cmen, Ll bet hart van alIe weldcnkcnden met eerbied 

vervllllCI1. Jarcl1 lan~ was hijel'll derflcl'aden van ons Vaderlaud en 
der m.l1sclihdd. Ilocwcl 0111 zijnclcrtcrkundigc en weren[chappclUke 
bckw, arnheden tot J(ol'1'cspondcnt del' Twcedc EJasfe? buitcngcwoon 
Hoog:lccraar in de Facultcit del' Letteren en Befi)iegelenrle \Vijsbegcerte 
te Cronin/{cn, en M::ddid van een aanlal geleel'de rvlaatfchappljen en 
Genootfcbappen, verkozen, is het niet daarom, dat wij allen hem cr·, 

kentelijk huJdigen. In 1753 in het Limburg/the geboren werd hij, na 
Jt:ich rc Maastricl,t in de geleerde Talen, en te Franeleer op de Hoo

gefchool, gcocfend te hebben, in 1777 als Leeraar cler 'Walfcbe Ge· 
mecntc te Dordrecht hevcstigi; dnch vier jarenlater 11aar GronitJlJtn 

heroepen, waal' hij reeds in 1790, door de Jesfcn van den beroemdcn 
AUT DE L~RP{"<: voorbcrdd, zUne voortreffdijke inrigting vool' Doof
.Itommcl1 oprigtte en wddra met die van Parijs deed wcdgvcren, Ecn 
llefl"it van den Koning van Holland wecs hem later die inrigting allcen rot 
ontwikkeling en oefc!1inf~ vanalle zijne gccstvermogcns aan Bier arbeidde 

voort tot aan z(.'11cn dood, urn ongclukki;.;;cn ~ door de Natum oogen·. 
khijilJ0k voor gCVGcl en bcfi:huving omatLaar gemaakt, aan de zamenle

tcrug tc gCVCil en :ut nuttige Ledcll vall den Staat te herfchcppen; 
llrcr? a:lll,.;ehed::n V,n1 zi.inc kWcekelingcn, bemind van zijne lwis- en 

.f1dd,;cnootcn, vereerd door VaderlanJ en door geheel Europa, als 
waarachtig mcnfchenvriend llldigd, betaalde hi] in 74 jarigen Oll-

u,;rd()tn op den loden Jal1uarU den tol aan de itcrfelijkllcU opgelegd, 
I'lll blj de nal,vlllciingicllJp te iJL.1vcn I('v<:n. 

ili.i de Ocrde J\ la~l~ v','as het verlL:s van den Heel' HAGEMAN, in 
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l eyd!c/ze Hoogefchoo 1, overleclen, als van eenen der N estots 011201' 

Univcrfiteiten, en als zoodanig den oudcn met den nicuwcn tgd ver· 
binc!encle, hoogst gevoelig. Weinige werken zullen van zijne geleerd~ 

hcid bij het nagef1acht getuigen, clan niet mindel' nuttig was hij VOOi' 

het Vaderland in het vormen van een aantal bekwameRegtsgdeerden, 
uit zijne School voorrgekomen. 

De Eerfl:e Klasfc herf1:elde vrocgel' geJedcne verJiezen door de Heeren 
c. VAN HEYNSBERGEN te Delft,. A. QUETELET. bereids Korrespon
dent, te Brus[el; c. SOETERJHEER, te f71isjingen; D. MENTZ" 

te I-laarlem; u. HUGUENIN, mede bcreids Korrespol1del1t te Euik,. 

A. NUMAN, te Utrecht, en J.G. S. VAN BREDA, te Gend, onder hare 
Mcdeleden op te nemcn, en mogt deze hare keuzen door '8 Konings 
bekrachtiging bevestigd zien. 

In zoo verre Gij, Mijne Heeren, nieuw benoemcle Medeleden! bij 

deze Vergadering tegenwoordig zijt, ontvangt door m(inen mond de 
geJukwenfchingen van het geheele Infl:ituut, wclks Ecrfl:e Klas[e" 
regt do en de aan Uwe bekenc!e verdicnf1en, U onder hare Ledcn ge$ 
rang[chikt heeft, en verwerft U door uwe medewerking, door uwe 
bijdragcn, en uwe mec!cgec!eelde ontdekkingen en verbeteringen in de 

wetenfi:happen, eene nieuwe aanfpraak op onze erkcl1telijkheid, op die 
des VaderIands. 

Door de benoeming del' Heeren J. F. BLUMENBACII, hercids KOl'rcs~ 

pondent, te Gottingen; HUMPHRY DAVY, te Londen; G. o LfHms , te 

Bremen; A. VON HUMBOLDT, te Berlijn, de beide laatfl:e bereids Korres • 
I)ondeuten en A. P. DECANDOLLE , te Geneve, tot hare Gcas(c)Ciccl'den 
'I]ereerde de Eerf1:1:: Klasfe zich niet mindel' dan deze geleel'dcn zcl vc , tcr~ 
wijl zij zich uit de keuze del' Heeren F. ARAGO, te ParHs; F, w. nl':s~ 

SET., te Koningsbergen,. c. L. BLUME, te Leyden; A. BRO\VN, te 

Londen; P. A. COOPER, te Londen; J. P. DELPRAT, te Delft; 
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