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fielijk eei1.Woordo~"er tie Cholera, Diet te gewagen.' Zljne Akademi~
fche Redevoeril1gen: in J794, r798 en 1810 worden door deskundigen
geroemd. Hlj was Lid van onderfcheidene Genootfchappen, en Ridder
van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw. Hij merf gelijk hij leef.
de, als Christen. Zeker zal van wege de Eer11:e Klasfewaardiger hul..
de aan zijne,' nagedach tenis bewezen worden, dan ik, onkundige, kan
toebrengeh. ,
Op den 'I4 den Mei 11. overleed de beroemdeFranfche Natuurkenner
GEORGE . LEOPOLD CHRETIEN FREDERIC DAGODRRT ctrvIER, in den
ouderdom van 63 jaren. Het is onnoodig, en zou althans mij niet
voegen, zijne hooge en buitengewone verdien11:en in het vak der Natuur- en Ontleedkunde te vermelden. Hij was Lid van fchier aUe we..
tenfchappelijke Genootfchappen in Europa. Zijn algemeene roem, zijne
werken fpreken beter van hem, dan eenig lofredenaar doen kan, en
echter fpreekt ieder van zijne verdien11:en. Z1jniiood was eene treurmaar voor aUe Natuurkundigen niet alleen, maar ook voar allen,
die in andere opzigten hoogen eerbied betoonden voor zijne onge..
nleene juistheid van oordeel, vlugbeid en edelaardigheid., voor zijne
bekwaamheid als Staatsraad, be11:endig Sekretaris van de Ft:anfche Aka..
demie, Pair van Frankrijk en Raad voor het openbaar Onderwijs. Hi}
bezocht, als zoodanlg, met den Heer NOeL, in November 18 II ,de
toenmalige Hollandfche Departementcn, en het door hem uitgebragte
Verflag over ons lager Schoolwezen befchaamde deswegens het gebie.
dendFrankrijk. Door het op ons te wijzen wilde CUYlER. in Fral}krijk
ware verlichting en befchaving leerenkennen en bevorderen. Het heeft
naal" CUVIER niet geluisterd, en plukt de vruchten eener hoogopge...
fchoten ijdele volksverbeelding, 2;onder wortel' van gepaste en a.1ge.,
i111eene. volkskennis tot ware burgerlijke pligten, totkalm en ver11:andig
genot van" :vrijheid.
Dde' Korrespondenten verlaor de· EertIe Klasfe; B.USCH", NlRUHO<"

en

en votT~ Deeer11:e overleed den 31sten Octob~r 183[,en was ArchiAterO
vande Provincie Grollingen, de raadsman van vele Geneesl(undigen, e(;)n;'
man vanveeIvuldige ondervinding. De tweede, UR,NARDUS NIEl1HOFF"
overleed den ,!l!lsten December 1831 in den ouderdom van as .jaren 2,nog~
minnende de letteren en wijsbegeerte, welke hij eerst kort. te Deve1lter,;
daarnageruimen tijd aan de Gelderfche Hoogefchool, met de meeste,
belangfl:el1ing had onderwezen. Door onderfcheidene wijsgeerige ge ..
gefchriften ~ onder anderen door zijn werk QVersptNozA enhct Spin;",
zismc in 1799, is hij bijzollder bekend. Zijn omgang. was gut; open,
leerzaam; zijn hart edeI, zijn gedrag vOQrbeeldig. De derde
JOHAN HENDRH" VO&T, Ridder van de 111ilitaire Willems- orde,
overleed den 31stell Mel 1832, in den ouderdom van 74 jaren.Veertig jaren lang frond hij aan het hoofd van fcholen voor onze
Land-en Zeemagt: Men roemt in hem ijver. met grondige weten••
fchappeUjke kennis. Dankbare leerlingen van hem brengen in's Rijks"
Leger en Vloot zijne lesfen thans uitnemelld in werking; achting en
liefde vcrzellen .zijne llagedachtenis. .
Verkeerde ik zoo even op een veld, waarop ik ,lilt gebrek aanken~
nis, van weg en fpoor wei dwa.1en moest ,beter, uit den aard mijoer
letterkundige genoegenll, zijn mij bekend zij, welke de Tweede Klasfe
verloor, en wier veelvuldige verdien11:en ech.ter Illijne befchouwing'
desniettemin verwarrcn en benevelen. Wi(l it(lnde, wie v(lreerde den
grijzen ,HENI)RIK VAN WYN, den Nestor onzel' Letterkunde, niet? Wie
hij als mensch, staatsman, gefchied· en oudheidkundige geweest is"
kan niet beter, niet volkomener worden, aan het lieht gebragt, dan
de, hem zoo zeer gelijkellde en evenarende, opvolger, ons medelid
DE JO~G~, het gedaan heert. lk bepaJ(l mij dus bij te vermelden ~ dat;
hij zich in.zonderheidbij het~ In11:ituut verdien(lelijk heeft geIllaakt, be-:
halve door zijne, in de werken de,r Tweede Klasfe. opgenomen, keurig~,
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Verllande1-ing over iIe keur 'Va,n Cui 'Van Henegouwen, door aBerlei
,werkzaamheid in onderfcheidene hem opgedragen Kommisfien, door
gedurige briefwisfeling en narigten omtl'ent uude Handfchriften, ar.chie"!
ven en gedenki1:ukken, onder anderen over Handfchriften van MAERLAN'!, over tie Pelgrimagie tier menfchelijker nature, over erJno jam",
mcrlicke Clag.e, over den St. Piet.ersfteen 'Yon Egmond, over opge..
graven Penningen te Lier, en over het 10ze.1I 'Van oud Sc.nrift,. met
,een WOOl'd, overaBes, wat het vak de~ Oudheid, bijzondel' de Vader..
. landfche, betreft, waarin de man als heerschte, en waal·over de Klasfe
hem altijd in de eeri1:e plaats raadpleegde. Hij overleed den 1l7 sten Sep:tember 1831, ill den ouderdom van 91 jaren. Zijn roem is oni1:erfelijk.
En.l1,u Bl,LDERDYK, die den .18,den December 1831 overleed, in den
.ouderdom van 75 jaren? Hem in al zijne kundigheden te fchetsen,
zoude zoo veel zijn alsal' de vakken onzer Ini1:elling te doorloopen.
Hij toch was als eerie geheele Inftelling voor Wetenfchap, Letteren
Jan . Kunst, eene. zeer zeldzame fchatkamer van aUerlei begaafd- en
hekwaamheden. Hij was de man van zijne eeuw. Noemde men
DE GROOT, de HUIGENSEN, HOOFT en VONDEL ,als fterren van
de eeri1:e grootte, in vroeger eeuw; BILDERDYK zal niet minder dan
Qezen als zoodanig geroemd worden, bij de vermelding van onzen' leef..
rijd. Wie zon dan zoo· ondankbaar zijn in dezen tempel van Wetenfchap, Letteren en Kunst ,om geen dank offer , geene hulde te willen
brengen op het graf van dien onvergelijkelijken Dichter, Taalkundig.e
en Geleerde; van den man van zoo veel omvattende kennis, van zoo
hoogstzeldzaam vernuft en onuitputtelijke werkzaamheid ~ Maar waar is
de redenaar, die zljnen lof· en w.erken naar waarde zon vermelden en
alln allen voldoen'1 At 'wilde, at konde men, en ze·ker ik kan het .
niet, t\jd en geduld zoudenontbreken. Bepalen wij ons dUB eeniglijk
.en kortelijk tot eene oppervlakkige aanfl:ipping, wie by voor het InUi...
:t11Ut
ell wat bij voor hetzelJle deed.
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" Dat frij dildelijR biJ de. oprigting van het Ii.1nftuut Lid' wer<j, fpra'k
yani zelve. Reeds bij den aanvango, toonde: hijdoor zijn Lfjkdicl1t 0.1'"
<ten toenmaligen Voorzitter der Tweede Klasfe H'INLOPEN, als anderzi~s2
zijnehelangnelling •. In S'Cptember 1809, gaf hij eene Verhandeling:
tNef' dichterlfike gees.tdrift en dweeperij,. in November, over de {Jew:'
rlaante en bet:cekenis del' Letteren,. in December van dat. jaar en in
J:muarij van 18 10 vel'volgde hij dit onderwijs; wij i1:11arden .'8 mans
!tennis en vlughe!d aan, terwijl hij al de alfabets del' onderfcheidene
talen doorliep, zigtba.ar en gees~l'ijk met elk,ander vergeleek. Bijna:
te gelijk las hij cen gedeelte van zijn onvolprezen en, helaas 1 onvol.
eind Heldendieht de ondergang del" Eerfte Wer.e!d, gevolgd door eene
belangr~ke Verhandeling over de tnachiene in hetHetdendicht. In Mei
1:810 las hijeen Vertoog ov,er d:en afkeer' onz,er Vo·orv(t'deren tegen net

HoogcJ:u#scn en de blijken daarvan in o!zze taal te 'Yinaen.,
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hi} overtuigefid en met vurige deelneming aanwees. In September 1810·
verhandelde hij over de Nehalennia. en over het ZOQ lezenswaardig
Toonecl/pd van o. Z. VANI-IAREN, Pietje e7Z .dgnietje genaamd, des ...
zelfs historifchen oOl'fprong, aanlegen verdien£l:en. In October droeg;
bij iets voor o'YCr de SdfastianiJten in POKtuga!; in December anI' de
R.eijenin n,et T!&qr!pel, ,en over f:et gebruik der Ho!landfcn(: ddjec"
#va met en t.onder e, terwij~ hij in 1809', i810 en 18£1, gelijk later"
geen; klasfikalen' avond liet voorbijgaan, zonder dat hij uit zijne onS';
'Overdierbare brieventa<s de' keudgfl:e dichtfrukjes vaol' den dag ha~lde
en ons mededeelde. fIg las in Novemober JSIl eene treffel1de Vethandeling over tie -vertaling en nawMging 'Van dichters;; in I8n oYer dc'
8inefohe ta'll!; en over dhuit'Yinciing tllr Drukkunst. Hij wisfelde deze'
raalknndigeen dichterl1jke med:edeelingen :af door opga·ven en uiileggin-·
:gen~:p zUveren Pen-qingen van Karel den Groote' en Lodewykden God!'vruchtige, toen in Drenthe gevonden, geJijk hij vl'.cfger over HaUandfo'
rclte. ritunteti v.an'1.s:~3·",Jte' VOolOOI'g., in.eel} turf g~\lOnden., ',f)1lS. hezig::
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