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~a»gst -t~n Hove, _van uitnoQdigingen bij; p}egtige gel~ge~bedep, be1\~e~

ve. ik

niet tegewagen; eeniglijk moet ik nit_ aehtingvoor b~m,,_·aanwlen
den
onze maatfchappij zooveel is verfehuldigd, Ul. zeggen ,dat op den 7
Novh r • 1823 de nageciachtenis vt\n wljlen QDs.medelkl J. H. ,VAN
SW1NDEN, in. de maatfchappij, Felix' Meriiis is gevlepi dQor d~n Heer
D. J. VAN, LENNV', imlis de. eerfteoprigtil:Jg ~.lid vlW! be~ InftltUl,lt;, en
den Heer H. H, KL.YN,drewWij'ons; ve-rheugen 6okth3insalsllledeUd te
m&gert begroeten", en de tegenwoordigneid e~ner kommisfie ui~ he!: befmur van het :r'fl.f~ituot qtlal'bi;, is verzocht. geworden. HoezeeJ; _uwvo?r~
zitter zieh' niet kl!)nde vertoonen -itl een genootfk:hltlp, van, welks }ldmaat(eha:p bij €lm zi:jne god~i'enftige begrippen w<>xdt uitgefi~te~~ heeft
bi} de t'lOoclige zorg gedrage», dall··bef;· Jnitituut alctaat'behoQrllJk_lsve~te.
genwoordigd geworden.·
.
.
De verme1ding dezer' treurp1'egt~gbekt,op.. eear on.elf, .b<:le2;eer ,In, ree~s
gevorderde' jaren evenwer der WeteJ!):feh-a.p, dezet: -infidJi>Qg '. I}n allen die
bem gekend beb~en, te vro6g aifgeft1}r\Te~ geleer~~.• b:eng~ ~j ~ i e1ijk
01. allen, voor den geese de treffende verlre-2en, ,dl~ Wlj lll: he1\ afgi:!lQopen,
jaar bebben moeten lij~n; G,iftvend ~ijn die v~ri:ezen" ~11I Gijl~ zu1r
lmnnen nagaan wat itt bijzonder daarbij moet gevoelen,' -waruJi),f!er ~gf;~
roepen ben nit den kIeitl'en krill~ vim viel"~mt1deb:;, ~tweJkel\ ilk, pu
darnO' faren geleden mijne akadei1lifehe fttl(hen meer' bijrondep 'he:b be~
(e:d . den dood fe vermelden van t.wee die tot deat l~eninldijke
oe
,
.
.
b .,:A • A
inftetHng, in verfc-hiHende b€!tFekltingen he\)bellf behoord. i e)[Ut)il. lJilJ "I'eq
loop vah dit Inftituutsjaar overleden.
. '
.'
De eerfte Klasfe verloor in het afgeloopen jaar de Heeren MINCKELERS '
en A. :BLANKEN JA:N&Z., De ee:~$ti~n~mde- was- oo.k built en, cUt I~n.itlJU.t}id
der Koninkl1jke' Akadel'l1ie der wet~lillfebappen ~n letted.unde te 'Brusfel:
,,~rfchi1fe.ndheid van ondetwerp o,nz.er ftudielil" ;ifftand van wQollplaats"
gebrek IUin b.etrckking,en bebben het myonIDQgelijk g,emaakt eenige bij:-.
~d~heden onment dit on$ medelid optefporen, of te ontwaren
waar-

iVlill'tttO'or b~j 24thb1' .de 'v.ete'afcb.p~mdiei!.t'tM~ 'ttl"dettt dtt\be~
onderfch:eld1figwdiaig;g~mtiaIK,·tieerK ~LA~kN "'wa$ M fn:ah ·tlO'ot
mjrre. 'Ve~di~ 'als'Vh~MuWlt~geverin.ittn'dte <'i\ietillfe'~' a~

'lid! &~~ ;e~tfte Ktll'st'e <fier 1rt'aaifeih-a!pp" l;mst~r &ijte'ttle~n;ttobr';;;lJn~W~t

'%aa1ri~~eti;cn1 h~te >;errigtitl~n' 'onderfieuntie, l'llAat ute obk'n'aaf "'bitireh
eudenla6de gro0te ;en gewIgttge dtenfl:enb~~: Dtior .c'l:eh
Toemva.n 2ljn'en'b'roe!er, on'S geacht lllMelid J. :BLANK!N,. dieIi wlj
'ncig lange tropen
In' . ol'tsmidclen
te 2ien, als ove'tfelTadUWd , Was·.A:.
.
.
:BLANKEN zeketl11ititter,belftt!nd dart htj z'ulk-s' ~td1elld~, 'dhl:h alle die
hem'9'an nitbij'trebberige~ren w~n hemop zijlu~ -fvallme ie' tcnatten.
OOkhU-nlltlervontf, !ft:etgeen
te lneel'ltIafen gt!'beurt " da'i iemabd -aile
. '.
<len luister Van een naam of geflacht had knnnetl uitmake'li, d-06r
de grootheid van. eenen andet op deli achtergrond gepl~tst ,bij den iheer
upp&rvlak'ldgen b~rehoiiwei worde vt>o:rb~gega9.n; ~tt toen ~vri docYdal.
gemeen bekenawietd, Ie~erden 011S onderfeheidene nieuwspapleren de
'b'ijZonderhedep vllti'he(leven van iijnetibrOeder, dien ~ij ;;listle'll -eenigen BLANi~N aanzagen.
'
S!ee'lus een enkel lid verloor de tW'eede I{Ias~, do~h de;ze w~s lUIY'N'V'IS
FEITH. Wie FEITH was, 'en welke zijne verdienlt:en'voor de Nedetlandfche letterlmnde en diehtroetn, behoeveik zei,er geenen ltlwertez~gg-en; djne werken zijn genoeg bekend.Hetzljn~ in dithttnaat
zijne ,gevoelige lier deed hooren ,hetzij hij op het tooneel de grooie
'bewegingen der tl1enfchelijke driften 'in wertdl1g voorJlelde, hetzij hij ill
ongebonden ftijJde zachtere bartstogteh fchilderde, hetzij hij Wljageerig
over de dichtkunde Iesren gaf, overal tretfen wij den man van juist
€lordeel, van :6jn gevoel, van keurigen fmaak ,van zuivere zedelljkheii!
en godsdienfiigheid; jammer alleen, zoo het mij geoorloofd is hijde:b
lof van hem, die zoo verre boven mijne beoordeeling \tcrheven is , dez~
eenige aamnerkiilg te voegeli, dat hijdoor eene te grootezucht te~
navolging van DuitH::hers en dCl'zelver fentimenteele neiging, in zekeie
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opzigten ,min gelukkig op ooze taal en op den fmaak zijnet, navolgers
.beeft gewerkt. Reeds In jaren gevorderd w.as hij een der eel"stbenoem~
, de leden van het Ini1:ituut; affiand van woonplaats en zwakke gezondheid
hebben bem belet aan onze werkzaamheden deel te. nemen; flechts een
of. twee malen hebben wij ~em in onze vergaderingen mogen zien, en
nimlJler, behalvede toezending van zijne gedru\tte werken, hebben
onze zittingen iets van' hem vernomen :zijn, roem en nagedacbtenis leeft
echter bij ODS allen, en ·zoodikwerf wij 'onze vergaderzaal intreden,
zien wij zijnbeeltenis met diep gevoel en' eerbied aan.
.
Behalven FEITH werd aan de tweede Klasfe door den dood ontrukt
haar werkzame en volijverige Korrespondent ROBERT HENDRIK: ARNT,;,
ZENIUS. Tot een geflagt behoorende, hetwelk in de Ietterkunde fteeds,
I
'
met ,roem wasbekend geweest, betradook hy denzelfden loopbaan.
Onder eenen VAN SWINDEN, eenen WYTTENBACH, eenen .CRAS, konde
zijn gelukkige aanleg niet ,anders dan de beste· vooruitzigten opleveren,
en ik herinnere mij steeds met een gevoel van genoegen, thans met Ieed.
wezen vermengd, de aangenameoogenblikken, die wij' te' znmen aan
de fiudien gewijd hebben. Tot de beoefening der. regtsgeleerdheid beHerod, toonde . zich ARNTZENIUS .weldr~met lllister aan depaHe, doch
bij verzuimde niet die aangename verpozin~ die de letteren aanbiedel1 ';
bij bleef die met vrucht behandelen, en was'een zeer l~eftal1ig ,en aangenaam dicilter. Tot het flscalaat geroepen, verplaa, tste l1 ambstbezigh~
den zijnC' woon£lede van hier naar Haarlem, en ook daar was hij'tev,e11S
,een ijverig ambtenaar, een kundig regtsgeleerde, en een beoefenaar der
letteren. Als Korrespondent was bij in betrel,king tot de tw(!ede I~lasfe
en veraangenaamde te meermalen hare zittingen do~r het vQorlezen va~
,dichtftukke~; als fekretaris der Teijl~rfche fiichting te Haarlem werd hij
ner wetenfchappen dienflig; als Ietterminnaar en dichter droeg hij {1:eeds
bij tot den bloei der Nederlandfche letteren; als fiaatsman en .ainbte,baat' was hij doer zijne benoeming tot lid der Staten ,Generaal in de ge-

legenbeid, op eenruimer tooneelen tot meer algemeen nnt uittebliriken,
!oen .eene hevigeziekte, op hetonverwacbtst, hem aan aUe zijne betrekkmgen ontru'kte.. ,
,
'
. '
Offchoon dederde Klasfegeen grooter getal1ede~ tekdan de tweede
heeft zij, gedurelide het afgeloopen Inflituutsjaar, te betreuren het ver:
lie~ van driederzelven. JACOB WALRAVEN, tot wetenfchappen ,en let,teren aJs geboren, zoon vaneenen Hoogleeraat, die het Athenaeum
dezer ,fiad tot l~ister en ~:raad ver£lrekte, had zich ,op de beoefenin~
der regtsgeleerdheld, der w~sbegeerte en der letterkunde, met even goed
.gevolg, toegelegd ,. en in aUe drie dezer' vakken had hij, na het fchrijyen en opel1lijk verdedigen van drie verhandeiingen, zich de hoogfte
eer verworven. Alhier tel' £lede wijdde bij zich der p~aktijk eerst als
advokaat, en naderhand als' proImreur, welken hiat£len £land hij wederom
voor den v:oegeren verliet, toen eeneverandering der wetgeying hem,
",denzelven mm veddeslijk maakte; drukte van beroepsb'ezigheden belet..
te hem ve~l tot bevordering der, wetenfchappen toetebl'engen; enkele
voorlezingen in bijzondere genootfchappen getuigden van zjjn juist oor·
deeL en helder doorzigt, doch zijn nietopenlijk bekend geworden.
Sedert geroepen, om medetewerkt:n tot de zamen£lelIing van een wetboek
voor dit rijk, hebben deze nieuwe werkzaamheden hem verhinderd, ge.
durende den tijd dat ,hij lid dezer maatfchappij was, voor dezelve iets
,belangrijks te doen. De Klasfe mist in hemeen kllndig en verlicht mede lid , waarvan zij zicIl voor het vervolg veel nut hadmogen voorfpelleu; het algemeen verliest eenen naauwgezetten en onbevooroordeelden
beo.efe~aar des regts; ~IIen die hem van nabijhebben gckend, en de
eemgzlDs ruwe en onvnendelijke fchors doorzagen, die den helder-denkenden en waarlijk edelen man omhulde, eenen achtingwaardigen vfiend
.of geleidsman.
Oak MUNTINGHE .ontviel der Klasfe door den dood' in . eenen gevord:rden ouderdom. Dlepe gele.erdheid, juiste kennis der oudheid , gefchil{t.
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