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Ziet daar, i-n· aHe ' apyeg~heid, kOPt' en oppervlakkig ; mar- welmt:e\ 
nena, ge~eld, wit Mr. WIl'.LEMBILDERD¥Ie, ,dfe zoo v:~l, tilt zoo· 
vele opzigi:en, was en. (chree:f', voor bet· Inftituut gemest·j$.c;'Hijwas, 
in alles'· een geheel, in alles ·oovfprankeU}k, eeg: w~ndel' vall ver~uft, 
Hjn' gevoel,' fmQak en kennis. Zijn 'leven ,is' een fpiegel van "menfc'b~ .. 
iijke ,kracllt eli menfchelijke zwak-beid. Doer fommigen gruwzaam ge" 
lroon4; ~n z·elfs na' zijn_ dood· fchandelijkgtlasterd, dQor andtu-eD'iI}. 
alles ~ ik zoude hijna. 'zeggen in zijne zwalt:hede:n, aJsten bemel ~elS. 
heven, moeten zijn leerzlme otllg:1!lg" enboog-st· belangtijke.n)ededee. .. 
Hngen en werkzaatnbedell ons overdiel'baar blijven.' Draagt zUn Ie~en, 
droegen zijne' gevoelens den indr·uk, bet kentncl'l£ v.andepart~i~lne' 
en de orircust onzer dagen, waarvan hij veel te lijden heef!: gebad, en, 
waarvoor hij zich weinig boog; hUll echter, die hiel:' ,iijIDIeOOl ~!lII1!l

niet met. eerbied uitfpreken, zijn afbeeldfel, waarnieae onae gewone 
vergadel:kamel' ~egtmatig prijkt,' niet:, met-erkentelijkheid en welgeV)~J,. 
len befchouwen,' hun -zouden wi} weUigt '1i~(woeg<en de gezegdeJ,l 4er: 
ouden: " 

Wcg OlJge'Wfjticl1" Wt;g V?tIf}j It;'~r! "!"!' 

Zijn C&1:, zfjn 11o;al1), zfjn, lof ~,t!i to/Ilk fjee.c!s b,{fj'l{en" 
I 

En nu JACOBUS KONING, 4er Twe~c,i~ K),asfe plotfeliQg OJ? deq ~dell' 

April dezes jaars, in den ouderdotn van 6~ jar~l1, on~val~en?- Hij, w~.!!" 

een geheel ander man als BILDERDYK; zijn verlies, w:;l.s niet mil},d~H 
groot en gevoelig voor de Klasfe. . Hij toch mogt m.et regt genpernq. 
worden een der meest werkzame Led,en. lJveriger omtrent Vaderla,nq,. 
rehe Oudheden en Gefchiedenis, vuriger beminnaar on,zer L'etteren, 
kon er niet zijn. Zijn lust tot opfporen, onderzoeken, vergelijk~n ': 
zijne boel<enkennis hieromtrent hadden bijna geen wederga. Zijne mees,. 
terlijk uitge~erkte Verhandeling ter handhaving van de eer der uit~~",~ 
ding van de .Boekdrukkunst voor Haarlem en KOSl'ER en al w,at qa!lr,ot 
mede ,in verband fiond en daartoe'1,1adeJ; went bijgedr~e~j'_ zijI?c q4~' 
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/I1II:lfftldlll-t ;11411f!$~' ]ff,MilliJr"Slat; zij,lle, G.efr;bielJ/f.illfuJige ',(J(J'n,t8e'k,ening-en 
iliVU 'db IltJffll'4ifelfj lee RegF}(Jcfening IHhi~r; »ullen hem in I-l~, :gefchie. 
denis 6ilzer· Letteren freeds' waardig do en vermelqen; en nl)g zwegen 
WiJ v'art 2;ijt1~ uiigave en 6phelderingen vande Nedef/aag'Van FratJf 
Vlln Blder-olle, of de laatjle 'onderneming difr Huek/chen, van zijn8 rede
voeringen over denKI'Oveniers Doe/en,' over den Gysbretht 'Van rLlmflel 
clootVondel,en andere milde kleine lettergiften. Hij deelde_o,ns, nog mede 
i:ets"":' over J. J', EeeUthauwer(gedrukt in dewerken del' Tweede Kla_sfe,) 
ovet Petrus Dntnenus, over onttitgegeven, gediclztcl1Vafl. Cqsparus 
JJdr!aetls, o-{er'''liCt Filnsdom Oranje, over Prins Fretlrik Hendrik, 
dver de Ridde.r-Onle van', St. Anthony, over de Jan RoodepoiJrtstorcn. 
Hoe vele oude Atchieven, .. BFieven; Kaarten, Charters, fac-Jimilcs 
van zijne eigene hoogstzeldzame, en andere zoo open bare als bij-zondere 
verzamelingen:, gafhij ,tins &er<befchouwing. ,£-loe droeg hij ons· voor, 
He pligten van dtt~ Kfijgsl11an' in nood en nijpentk ,omJld!1dig-heden, 
Iflzonderheid die' VClfJ tle~ ZUe'ma1J.J,;lio'eo-ndier'hotl:dend· was' niet zijn 
-t>pgave;· 'Von het ctdrag 'V(tn·een' aan'P'(IiJ', Nede1'lani:!ers ; (1i(}.,', me-er of 
min gelijk j&ont/e-n of in' ti;etgelijking. koiuicngebl'''agt 'Worden met den 
ettelen 'Pan 'Spejk, wiens beddjf hij zoo' naauwlfeurig heef~ toeg~licbt 
'en aan wiens' ,Ieventbefohtyving hij fl:etvende nog de laatfte h~nd legde,. 
" Ret· Register, door hem <ill' een gedeelte ouzel" handfehriftenvan 
eoNS'T~ HUYGENS gemaakt, tal een blijvehd- gedenkfiuk'voor 000 zijn 
van zijne "vIijt en naauwkel1righeid. tn .-het lezeh, nagaan en, over· 
b'rengen v.an . oudfchtift vond, hij geen wederga. Al den letterrehat, 
dien hlj had, en hoeveel'lrad hij niet! ,frond der Klasfe ten dienfl:e" 
a;,tlf welke hij ,. dali e6!k ep-zetteJijk zijne garifche boekerij ten' gC'lmlike 
'l1anbo()d. Zijneverhindeling ovi!r 'het al of niet bejlaiJn van Ridder
lJiden< in tlf:Nede-r!tZfj'i'dfj·:<f)'$~f lfb' -lTJjJ.dlling 'fIan; liet (hllden'Flies, gaf 
bl1jk van diepe·nafp6ringl.'etf meet dangewane 'kennis' in onze oud .. 
ti~de1f en'gefChietie-mS~4' K.oNIN-G' was. de'··,befeheltlenheid·zeTve, en',~h.· 
'." ell.- ter, 
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ter, ars het er op aankwam, was hi] niet te min gepl1st vl"ijmoedi'g:, 
'gelijk bleek; toeri de verdien(1;elljke Korrespon'dent MA:XIMILIAAN'LOUIS 

VAN HANGEST ,Baron D'yVOY VAN l\IYDRECHT zijne verhandelingovel:, 
ete Ordt:. van den Tuin, een verdienfteUjk werk, bij de 'Klasfe me! 
regt in hare Gedenkfcbriften op~enonlen, had iageleverd, en KONJ<NG

daarop zijne eigene gevoelens en aanmerkingen' hand~aafde. 
Ook dezen waardigen man, den Korresp6nd~mt D'\l:VOli, verloor de 

Tweede Klasfe, . in den andel'dem va~'l 78 jaren. Hij was L.id van den 
HCtogen 'lhad van Adel, behalve' andere 'ltidde1'lljke waardigbeden· el
ders', Kommandeur van de' Orde van den NederlandfchellLeeuw', 
€>pperhoffchenker en Kamerheer van Z. M. den· Koning •. flij was· een 
edelman, zoo als er weinigen zijn; een waardig onderzoeker onzer oud.,. 
heden en gefchiedenis., een man van kunde en letteren , waardig zijnen 
hoogen: nand en edele geboorte •. Hier van getuigen, behalve hetz.o() 
evengemelde werk, zijne bi/a1'age lot de hiftorie vrm het ver-bond en 
net /meek/chrift. der Edelen, zijuemedewerking bij' het onderzock over 
~ de ~Jlettige: of 'onwettige geboorte van Witte van' HacflTjlcde, en zijne 
hulp~ vel'firekt aan het Utrecht[ch-e Groot Placailtboek, door MUSSCHEN~ 
':BROEK vermeel'derd en thans in eigendom' 'del' Heeren Staten van Utrecht. 

. Zljne voordr.agt en.- bedenkingen wegens hetf!.een over-de Ridderorde 
'van St. Ja(}ob door den Baron VAN: LYNDEN. 'Van liemmlJ.n was gefchre-

.} ven, 'zijn'hekend; minder,. dat o6k hij ;na dat Z. M. de. handfchriften 
Gil papieren van wijle den PenHonal'is I-mmSIUS had aangekocht, vep
zocht is, die' te lezen, na, te fporen,' en het b.elangrijl{e, v.ooral oroi\' 
H'ent Prins WILLEM DEN DERDE, uit te geven. 

Een aDder K6rrespondent del' klasfe Mr. ROBER~US, KEUCHE,l~HUS 
DRIESSEN overleed delt ~5(len Oc,t0ber 1831, oud 7'). laren. Hij Wa& 

(!'Cn man zeel; ervaren in de oude Gefchiedenis dezer Landen, bijzonder 
. 'j(J. de Oudheden van Groningen, waarvan de Monumenta Gronil7gana 
)"c~rh ae.vi ine..dit.a. l,8!21t-18ao, door. hem uitgegeven., kUl1l1en 'gel' 
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ruigen. Hlj 'WItS Archivarius derProvincie Groningen en' genoot al~ 
i"oodanig': de meeste . achting en' verdiende dezelve volkomen. 
; .. De 'geachte Rector .del' Latijnfche Scbolen, eerst te Enkhuizen;, 
daarna te Hoorn., eindelijk te Middelburg,E. EPKEMA, Korrespondenj: 

'cler TweedeenDerde Klasfe overleed .den Iilen Feb-l'uarij dezes jaars, in 
den ouderdom~ van 71J. jaren. Als Korrespondent del' Tweede Klasfe ftaa;t 
van h.em inzonderheid te vermelden' zijne bezorging der derde ttitgave 
vande gedichten van Gysbert Japis in I81J.1, welke hi} niet alIeen yet; .. 
'beterde', en met aanteekeningen verrijkte; maar waarop hij in 18!24'een 
'W.oordenboek vervaardigde. Bij de niet onbelangl'ijke werhaamheden 
til:! Klasfe omtrent debekende Drent/che brllg, gaf hij ook desweg!3 
,cen vertoog, en. verrijkte het Glosfarium van veroudel'de WOOl'

d:en ,tn.et die' uit de ()ude Ze.~II'W/che Keure 'Van. 1'256. Door, zijne 
llJtgebreidde oude. taalkennis , zijne uitgegeven poemata, en. alzoo zijni@ 

handhaving van deB oilden ,roem des Vaclerlands om trent klasfiek,.e 
oude Dichtkunde en Lrmel'en, verwierf .hij regtmatig de eer vanaI;s 
Korres.pondent aan de Derde' Klasfe te. ziJn toegevoegd'o IJver, fcherp..
~innigheid en taalkennis hebben ,hem de onderfehdding en achting van' 
velen, vooral de dankbaarheid zijner leerlingen, die met vele andel'el.l' 
nog zijIle nagedachtenis i!1 hooge eere, zijnen naam in zegening bou!" 
den, doen onde.rvinden • 
. ;Onlangs, op den If1:en de-zer maand, overleed·, de Korresponden~'. 
del' Tweede' en . der Dertle Klasfe onze Landgenoot PAUL < HENlU 

MARRON, in .den ouderdom van ruim' 78 jaren. Te Leiden geboren, ... 
naar DOl'drecht als Leeraar del' Walfche HervoJ'mden, en vall daar;' 
ullar Parys in. 178.(1. als Huisprediker van, den. HolIandfchen Gezant 
geroepen, werd hlj in 1788. aldaar openbaar Prote(1;antsch, Leeraar. 
Door Franfehen geacht, geeerd en gezocbt, bleef hij Holland bemin .. 
nen, Holla,ndfchl! vrienden helpen, als Hollander Oude en Vaderland
tc.he Letteren .hoogfc.hatten, en niet ongelukkig beoefenen. Hij. W~~ 
-\ C 3.. de.; 




