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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 betrekldngen, 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 onderIcheidene en uiteenloopende vakken van Wetenfchap of Kunst toegewijd •.
CH. VAN HULTHEM, JI\COB DE vos, JEAN HENRI PAREAU, JEAN
'l3ERNARD, COR;NELlUS HENRICUS
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 werkzaamheden des fnf1:ituuts genomen heeft, volle vijf-en-twintig jaren onze InHelling door den roem zijner geleerdheid tot fieraad was, die de Gedenkfchriften 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
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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 verdienflen, 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 KUllten 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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PAREAU aIleen iil ziJDen oudel'dom! gekend hebben, daal'uit voorzeker'
den man, als' een olizer rtIeestv'erdienftelijke Gbdgeleerden en als een
del' grondigfl:ebeoefenal'en van de Oostel'[che talen hebben leeren eer·.
biedigcn. Obk onze Gedenkrchriften doen hem in twee doorwl'OchteNer..
. handelingen . als zoodanig kennen. De nagedachtenis van VAN \TOORST
leeft in het grootaantal kweeltelingen, hetwelk hij geclurende een
meet' dan veertig jal'ig, eerst te Prancker en hlter te Leijden bekleed,
Hbogleetaar~ambt tot waardige Leeraren del' Chri<stelijke Kerk gevo1'md.
heeft; zij Ieeft in zijne tall'ijke gefchriften en Akadeniifche redevoeringen, alle over de gewigtigfl:e onderwerpen van Godgeleerdheid en bij~
be!fche uitlegkunde loopende voor de Klasfe, waartoe hij behoorde, is
het een genoegen, dat zij, in het tel' perfe liggend deel :hal'er Gedel1kfchrifren, deze fchriften met eene uitnemen de Verhandeling over de
letterkundige v;erdienfl:en van HUIG DE GROOT zal mogen vermeerderen ..
Talrijk inzonderheid zijn de verliezen , welke de vierde Klasfe heeft onder-·
gaan. Niet minder dan viel'Leden zijnhaal' in DE BAST, GOLL VAN FRANC .. ,
KEN STEIN, JACOB DE vos/en BERNARD ontvalJen. Allen behoorden zij tot de
afdeeling del' kenners en begunfl:igers del' Schoone [( unfl:en, en als zoo..
danig hebben zij all~n zich verdienfl:elijk gemaakt. Van DE BAST, die
in eenen ilcchts 45 jarigcn ·ouclerdoll). aan de Gendfche Akademie van
beeldende kunfl:en ontvallen is, hecft men meerdere gefchriften tot de
beeldende kunfl:en en del'zelver Gefchiedenis betrekkelijk, die van kennis
en fmaak getuigen., De rljke en keurige verzameling van Schilderijen
van GOLL en van JACOB DE vosziju, in de gefchiedenis del' schilderkunst met roem bekend, en velen Vwer, Mijne Heeren I hebben dezelve nog v661' weinigeweken met bewonclering maar tevens met weemoed·
befchouwd. Helaas! waarom wmden dergelijke Verzamelingen, de roem,
en de f1:eun del' Nederlandfche Kunst, dagelijks zeldzamer! Die van,
GOLL was in handen, van het derde geilacht, die van JACOB DE vos.
de, bljeeng,ebragte fchatvan een bijna.. honderdjarigen ouderdom! Zonder
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bet 'bezit van geUjken Inl11st[chat was BERNA:RD de plaats, die hij
bekleedde, vONai niet mindel' waardig. Opregtheid en dienstvaardig..
heid , . als hoofdtl'ekken van zijn karakt.er, bij fcherpheid van oordeel
en geoefende kUllstkennis maakten hem tot een dier Leden del' Klasfe,
wier gemis men lang nog gevoelen, moeijelijk vergoeden zal.
Van onze Geasfocieel'den en Korrespondenten verloren wy, voor
zooveel ik weet, al1een een Korrespondent del' Eerfl:e Klasfe, den beroemden Kruidkundige CURT SPRENGEL.
Grondige kennis aan eene
zeldzame belezenheld parende, . was hij del' wetenfchappen misfchien
meer nog bevorderlijk doCl' zijnen rusteloozen ijver in het verzamelen
en bijeenbrengen, in het toetfen en rangfchikkenvan hergeen door
anderen reeds was uitgedacht of aangeduid, dan door vruchten van
eigen genie; maar z~jne leer- en handboel,en, . gedeeltelijk tot de geneeskunde, die hij zelf echter niet uitoefende, maar hoofdzukelijk tot
de plant- en kruidkunde betrekkelijk, zullen lang onmisbaar blijven,
en van des Schrijvers oordee! en vlUt, ook bijde nakomelingfchap,
treffelijke getlligenis geven.
Hoe tre~lrjg zouden wij te mo.ede zijn, Geachte Medeleden! indien
tegen zoo vele en zoo groo~ e verliezen geene aanwinf1:en over f1:onden.
Doch wij zijn gelukl~ig genoeg geweest, althans voor zooveel de Eerf1:e
en Derde Klasfe betreft, ons opnieuw een aantal mede arb eiders toe.
gevoegd te z.ien, van wier huIp wij ons daarom vooral alles goeds
mogen voorfpellen, omdat bij onZe voordragt aneen derzelver perfoon ..
lijke verdienHen in aanmerking zijn gekomen. In de Heeren c. ALEWIJN,
C. G. ONTIJO, R. VAN REES, P. J. ULJL8NBROEK, C. J. GLAVIMANS"
G, J.l\WLDER en G. J. VERDAl)I, voor de Eerfl:e; in de Heeren s. MULLER
en T. ROORDA, voor de Derde Klasse, zien wij mannen, wier verdienfl:en
omtrent de Wetenfchappel1 en Letteren ieder van ons bekend zijn, en
van wier ijverigi medewerking, tel' bevordering .der .wetenfchappen en
letteren, wi] ons daarom met het hoogfl:e regt overtuigd houdcn.
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