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van e1ke groote onderneming zou terug houden! En bij het vool'zien 
van ons naderend elnde, of hij het hew-enen van afgestorvepe betrekldn
gen, zijt gij bet, die ons be1110edigt of troost! 

Dien troost, Mijne Heeren! hebben wij noodig, zoo dikwerf wij 
hier, ter aJgemeene Vergadering opgetreden, deze gef1:oelten rondzien 
en ons herinneren, wie het weder0111 zijn, die wlj federt onze jong!l:e 
l1.1gemeene bijeenk0111st uit ons midden moeten misfen. Acht Leden 
van het Inf1:itu ut betaalden in den tijd van een Jaar den tol der Natuur? 
de meest<~n in hoogen ouderdom, fommigen in de kracht des levens, 
aUe' een fpoor nalatellde van nuttige werl{zaamheid, aan zeer onder
Icheidene en uiteenloopende vakken van Wetenfchap of Kunst toegewijd •. 
CH. VAN HULTHEM, JI\COB DE vos, JEAN HENRI PAREAU, JEAN 

'l3ERNARD, COR;NELlUS HENRICUS a ROY en JOANNES VAN VOORST, 

ontvielen ons in gevorderden ouderdom, LlEVE DE BAST en PIETER' 

HENDRIK. GOLL VAN ·FRANCKENSTEIN, in den bloei des levens. Hunne 
namen te noemen, is U te herinneren ,wat e1ke onzer afdeelingen door 
hun affterven verliest. 

Slechts een dezer hooggcfchatte Medeleden behoorde tot de Eerf1:e 
Klasse ,en deze was een meer dan tachtig jarig grijsaard; maar die 
grij,aard, Mijne Heeren, was a ROY, een man, die, zoo hij in den 
laatf1:en tijd, en .wien zou dit bevreemden? mindel' deel aan de werkzaam
heden des fnf1:ituuts genomen heeft, volle vijf-en-twintig jaren onze In
Helling door den roem zijner geleerdheid tot fieraad was, die de Gedenk
fchriften met dde onderfcheidene Verhandelingen verrijkte, en daarenboven 
del' Klasfe twee malen tot het uitgeven van belangrijke algemeen l1utti,ge 
gefi::hriften aanleiding gaf. Van tnt] zult gij geene: waardering dier ge~ 
fchriften vorderen of verwachten" maar zoo het opnemen in de werken 
van het Inf1:ituut of de afzonderlijke uitgave door de Eerf1:e Klasfe niet 
op zich zelve genoegzaam was, om ons daaromtrent de gunf1:igf1:e 
gedachten inteboezemen, dan zouden deze voorzeker worde.n opgewekt 

daor 
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door de algemeene achting, welke eene gelukkige, gedurende niet 
mindcrdan zcstig jarcn. met jeugdigen ijver en naaLJwgezetheid voort~ 
gezette praktijk hem bij zijne Stadgenooten deed ondervinden. Mogt 
's mans voortreffeIijke boekcrij, voor de Genees-, Heel. en Natum" 
kunde 111is[chien. de volledigf1:e, welke eenig bijzondel' perfoon in Europa 
bezit, in het belang del' Wetenfchappen en tot eel' del' nagedachtenis 
van den. ijverigen Verzamclaar, niet uiteen geraken! 

Het verlies door de Tweede KlasCe, door het af!1:erven van VAr( 

HULTI-IEM gelcden, is van een gehcel anderenaard; en waarIijk do 
opdragr van het Lidmaat[chap des Infl:ituuts aan dezen Ge1eerde fchijnt 
bijna meer eene hulde gewecst te zijn, toegebragt aan 's mans verdien
flen, dan cene uitnoodiging om in ons midden ten nutte del' Holland. 
fche lctteren werkzaam te zijn. Onbekend althans is het mij, \~at 
VAN aUf-THEM bepaaldel~ik voor het Infl:ituut gedaan heeft; maar ik 
weet, dat de Kunf1:cn en VVetenfchappen in hem eenep waardigen voor
{bnder en beoefenaar verliezen; ik weer, dat hij, vroeger in hooge 
Staatsbetl'ckkingen geplaatst, later als Sekretaris del' Maarfchappg. van 
'Wetenfi::happen te Brusfei, als Voorzitter del' Maatfchappij vall KUll

ten te Gend, en a15 Verzorger der Hoogcschool aldaar werkZaam was' , , 
ik weet eindeIUk, dat zijne bekcndheid en bedrevenheid in de Neder. 
landfche Letterkunde, reeds vaar dertig jarcn eel'st door het Zeeuwsch 
Genootfchap en daama door de LcijdfclJe MaatfcbappU erkend, hem in 
1816 tot die Zuid-nederlanders deed behoorcl1, die boven anderen 9P 
eene plaats in het Infl:itll ut aanfpraak hadden. 

In de Derde Kbsfe betreuren wij het gemis van Pi\REAU en van ~AN 
VQORST, van beiden inzonderheid, zoo als zij voor, ecn aamal jaren, in 
de kracht van den mannelijkcl1 ouderdom, del' Oosterfche lettcren en der 
Godgeleerdheid tot Heraad waren. Ons hooggefi::hat medclid HEIUNGA 

deelde van PAREAU een lcvensberigt en karakterf"chcts mede, hetwdk 
'il mans verdienstcl1 in zoo helder daglicht plaatst, dat ook zij, die 
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