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betrekldng als AIgemeen Voorzitter des InstitUuts, ecne Missive van 
Mevrouw de Douairiere VAN ER 'rBORN, geb. Baronnesse VAN HEEe· 

KEREN, daarbij kcnnis gevende vanhet afsterven van haren Echtgenoot 

den Hoog Welgeboren Beer Ridder l~LORENTINUS JOSEPHUS VAN ER T~ 

:BORN, Oud·Gouverncm del' Provincie Utrecht. Hij ovcrlced in 's Grad 
venhage, in den nacht van den 28sten dezer maand. Zijnc levcnsbij

zonderheden zijn mij, even als zijne onderscheidende verdicnsten ert 

persoonlijke hocdanigheden, ten ecnenmale onbekend. Maar z~jne ijve$ 

rige zucht v~~r de Schoone Kunsten deed hem het lidmaatschap del' 

Vierde Klasse verwerven; en naar de eenparige getuigenis van allen, 

die hem ken den , heeft hij in de hooge Staatsbetrek king, weleer door 

hem bekleed, de algemeene hoogachting cn Hefde van Utrechts ingc
zctenen weggedragen. 

I3ehalve de genoemde Leden heeft deze Instelling, bepaaldelijk de 

Eel'ste Klasse, in het afgeloopen Instituutsjaar twee harer Geassoci~ 

eel'den verloorcn: BLUMENJ3ACH en OLBERS; berocmdc namen, doch 

wier lofspraak in mijncn mond weinig voegen, althans niets beteckcncn 

zon, OUHUlS beeft als een ster van de eerste grootte onder de Astro~ 

nomen zijRereeuw geschitterd; hemwordt de eere del' ontdekking van 

de plancren PallclS en Pesta toegekend. vVat BLUl\mNBACH bet.reft. 

zooveel ik, oningewijde in het yak zijner studie, uit hergeen ik Vlllg. 

tig van hem las en hoorde, kan opmaken, zon ik meenen; hct' kan 

zijn, dat ik dwaal, en in dat geval zal ik mij gaarne laten teregt· 

wijzen; maar ZOll ik meenen, dat de werenschap, welke hij beoefende, 

zich eens door zijne leiciing voornamelijk liet besturen, en of schoon 

later in hare rasse vlugt den grijsaard voorbijgesneld, hem toch nag 

altijd de weldaad te danken heefc, die HEYNE aan de oude Lertercn, 

WINCKEL:\1ANN aan de oude Kunst bewees; deze namelijk: ciat BLU

M'ENBACH de Natuurlijke Geschiedenis uit het stof del' scholen en bgekm 

vertrekken in den wijden kring der beschaafde wereld heeft overgebragt. 

Van 
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Van eenigen arbeid, door hem of OLBERS bepaaldelUk ten dienste van 

oilS Instituut vel'rigt, is mij niets gebleken. 

Eindelijlc ontvicl del' Eerste Klasse een verdienstelijk Korl'espondcnr 

in den geleerden PIETER CURTEN, Direcleur van het Bataafsch Ge", 

nootschap del' Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. HU 
ovcrleed aldaar op den 8sten April dezes jaars in eencn drieenzeventig~ 

jarigen ouderdom. Zijn sti! en afgezonderd leven was grootendeels 

eene voortgezette, aanhoudende studie. De cene dag was hij hem 
volkom en aan den anderen gelijk, en alles naar het u ur bepaaJd en 

afgemeten, zoodat hij ook des Zomers op het vastgestelde tijdstip den 

dag geeindigd bield. en de heldere stralen del' Zon in zijne kamer door 

het stiller kaarslicht Iiet vervangen. In de laatste jaren vcrJiet hij bij~ 

kans nooit zijne woning, zelden zijn studeervertrek, waar hij de eenige 

verpoozing van afgetrokken cn ingespannen arbeid vond in de eenZflt1>.1e 

beoefenil1g del' toonkunst, waarvan hij een hartstogtelijk beminnaar 

was. Van zijne stalen vlijt heeft ook de Eerste Klasse de vruchten 

ge~iel1 in een~ door hem ingeleverde V crhandeling, bevattende eene han~ 
delwfjze om de dee/en der onevene getallen te vine len tot 302,000,000, 

met bijvoeging van keurig uitgewerkte tafels ter opbeldering en toe .. 

passing, Zoowel deze verhandeling als zijne overige hoogst belal1g~ 

rijke handschrifteli, zijn door hem als cene erfgift aan het Bataafsche 

Gcnootschap nagelaten, gelijk ovcr het/ algemeen zijne uiterste wilsbe

schikking van zijnc liefde tot de wetenschappen, maar bovenal van 

zijne blakende zucht va or menschenheil getlligt, 

Deze en vroeger gcledene verliczen zijn nog slechts gedeeltelijk door 

nicuwe benoemingen vergoed. In de Tweede Klasse is aan den vel'. 

dicnsrelijken NICOLAAS GODFRIED VAN KAMPEN, wiens afsterven wij 

reeds ten vorigen jare bctreurden. de Heer Mr. IZAaK DA COSTA op~ 

gcvolgd, Dezelfde Klasse verkoos tot haren Geassocieerde den Heer 
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