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.haar levendig blijven, Naar waarde werden ook zijne gaven geschat bij
andere geleerde Genootfchappen, waal'van hij de eervoHl:e blijken ontving.
Drie Correspondenten verIoor deze Klasle in hetzelfde tijdsgewricht:
twee in hoogen ouderdom, de derde echter, de Heel' A. VAN DER HOOP JR.,
in de kracht van den mannelijken leeftijd. Uit een deftig Rotterdamsch
geflacht geboren, overleed hij aldaar in de maand November des vorigen
jaars, in veertigjarigen ouderdom. Geene bepaalde geleerde opvoeding
genoten hebbende, had hij zijne ontwikkeling hoofdzakelijk aan eigene
oefening, in uren aan dageIijkfche bezigheden uitgewoekerd, te danken.
Reeds vroeg firaalde zijn groote aanleg voor Dichtkunst en Tooneelpoezij door. Zijne voortbrengfelen, hoe veelfoortig ook van inhoud en
waarde, naal' oOl'deeI van bevoegde kennel's, bevestigden denzelven en
verwiel'ven hem daarvan den onbetwistbaren 10f. Gij, Mijne Heeren, zult
ook hier van mij niet verwachten, dat ik, onbevoegde, over derzelver
betrekkelijke waarde een oOl'deeI zoude vellen, of maar zelfs eene beredeneerde keuze U aanbieden. Dit zij verre. Mag ik mijn gevoel uiten,
dan waren vele zijner gelegenheidsverzen niet ondoelmatig in hunne
!trekking, am het goede te huldigen en te bevorderen, en hadden gedeelten zijner Dichtftukken ontegenzeggelijke verdienften. Derzelvergre..
tige opname zoude kunnen getuigen, dat het lezend Publiek .er veel ge~
noegen in fchiep. Het nonum prematttr in annum werd echter te veel
vergeten, en meerdere zorg zoude meerdel'e fchoonheden ten gevolge
gehad hebben. Ridder del' Orde van den Nedel'landfchen Leeuw, Lid van
vele Inlandfche Maatfchappijen en Genootfchappen, viel hem vroeger
eene Vorftelijke onderfcheiding en vereerend blijk van goedkeuring ten
deel van wege den Keizer van Rttsland, en later een foortgelijk van den
Grootvorst van dat magtig Rijk, bij de toezending van zijn Dichtftuk
Columbus.
/
Mr. JAN WILLEM DE CRANE, Ridder van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw, Hoogleeraar aan Franekers Athenaeum, geboren te
lloorn, overleed in eerstgenoemde plaats in den ouderdom van bijna 84
jaren, den 3Iften Maart dezes jaars. Meer dan 50 jaren beoefende hij
in
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in Vrieslands Minel'va.Stad verfchillende vakken van Werenfchappel1 en
Letteren, was hij zijne aangenomene Vaderftad in verfchillende betrek~
kingen ten dienfte, en fchiep hij el' behagen in, om de verdienften van
Vriesland en deszelfs Ingezetenen te do en erkennen. Van daar deszelfs
bijzonderheclen van de Familie HEMSTERHUIS, de Letter~ en Gefchied~
kllndige Verzameling, biographifche bijdragen bevattende, door hem in
het voorleden jaal' uitgegeven, en andere verfchillende bijdragen ginds
en elders uitgekomen. Zijne nagedachtenis zal bijzijne betrelddngen en
vrienden aanholldend geeerd blijven, en het goede in zijne langdurige
loopbaan gefiicht hem eenmaal tot kroone verfirekken.
De tweede grijsaard aan de Klasfe ontvalIen, is de WeI· Eel'waal'de Heel'
JAC. ALBER TUS STRESO.
Hoewel de zoon van een Kapitein in '8 Lands
clienst, waren zijne Voorvaderen reeds van vroege tijden af Bedienaren
des Euangeliu111s, waarvan onder anderen een, die Predikant in's Gra·
venhage was, voorkomt in de Gefchiedenis del' XVIIde Eeuw. Zelf Leeraar
in de Nederlandfche Hervormde Kerk, federt den jare 1790, bij onderfcheidene Gemeentel1, laatst te Dordrecht, wel'd hij hoog gefchat als ijverig, wijs, bij uitnemendheid kundig en veel begaafd Leeraar. Benevens
de fiudie, welke naast tot zijn ambt behoort, beoefende hij veeI die van
Historie, bijzonder Kerkelijke en Vaderlandfche. Als vruchten van dezelve
zagen het licht een gefchrift over de vier eerfle eeuwen del: Christelijke
Kerk, uitvoerige Levensbefchrijvingen van CONSTANTIJN DE GROOTE en
KAREL DE GROOTE, vroeger eene bij TEYLER'S fiichting bekroonde verhandeling over de Zeden del' Voorvaderen. Behalve het Koninklijk-Nederlandfche InO:ituut, erkenden de Leidfche Maatfchappij van Letterkunde
en het Utrechtfche Genootfchap zijne verdienflen, die hem, gelijk ook
zijne hoedanighedel1, de liefde enhoogachring van velen cleden verwerven.
Tot hiertoe in deze treurige herinneringen voortgefchreden, is het mij
aangenaam, uwe aandacht eenige oogenblikken dankbaar te kunnen ver~
pozen, met de g'enoegelijke vermelding van het voorregt door de Derde
en Vierde Klasfe genoten, van geen harer Effective Leden in dit tijdvak
tot hooger wel'kkring opgel'Oepen te zien. Het behaagde del' Vool'zienigheid~

