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tit fpreek van Mr. JONAS DANIEL MEIj'Jl::R.,. onder de eert1:e L eden val! 
bet In!1:itnut opgenomen, met :het Lidmaatfchap van vele gelael'd~, 

· Maatfcbappijen in en buiten ons Vaderland., met name van d~ Franfche 
A~ademie ~beldeed,. en met de teekenen' van' hOage guost door het 
a.<;htbaar HoufdvltnoilzenStaat en duor den Koning derFranfchen 
v«eerd.Het lteeft, mij uiet ~ogen gebeurell, hem van nabij te ken
nen, Dlaar cell blik op den gang van zijrieont.wikkeIing ver~ekert mij, 
dat hij tot die zeldzame menfchen hehoorde, dieoaar hun' v'erfrande 
lljken aanleg, de herinnerlng aan de eeuwige glorie van ons Vaderland l' 
aan den onfrerfelijken BUrG DE GROOT, bij ons opwekkcn. Reeds als 
Zestienjarig jongcling toonde hij, door de ope,nbare mannelijke verdedi e 

'ging eener Akademifche disfertatie, wat men in rijper leeftijd van hem 
verwachten mogt, en hij heeft die verwachting niet te leur gecteld., 
lilaar ze volkomen vervuld. Dat zult Gij allen getuigen, die zijne belang
rljke fchriften kent, ·die de vlugheid van zijnen ge~st, de fchrander. 
held van zijn vernuft ,den rijkdom va~ zijne kennis, en de volharding 
van zijne ·werkzaamheid. hebt mogen bewonderen; maar neen -de 
lof van MEIJER bepaalt zich . niet tot onzel1 kring" of ons Rijk: 
b.et geleerd Europa, dat hem in een' letterkllndigen wedllrijd meerma-
1~n den palm der overwinning toewees, waardeett zijn hoofdwerk , waarin 
hij den geest, oor/prong etz voortgang der ngtcd(;ke in/lellingen. in 
ons werelddeel bchandelt, als het onvergankelijk gedenkteeken van 
zijnen roem; het plaatst hem onder d~ eerfre beoefenaars der regtswe
tenfchap van.onzen tijd, en erkent, dat 'het Vaderland van VORT .en 
ICHULTlNG die groote namen waardig blijft. 
, Aan ons Inrtituut Ilrekte MlUJ&R ten lleQn en fieraad.De Ilukken., 
die .van hem in de werken opgenomen zijn. getuigen dit Iuider dan 

· m:ijne taaI vermug. DczJve zijn 'eene VerhandCling: oyer de beflami l1P; 
Jer maandel1 'Van het Jaar in ,het Nerierduitseh,; ,eene. opheldercnde 

· bijt!r(lge tot het rapport over de .ijzel'en l(apel'J en een betoo~: ant 
·dehuziening· der ft~deliike 'Voor~egtel!, door din Hertog van /1/Ya 
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i1ftlart, . met tie -:;nftelling Win den BloedratlrJ in geen 'VerlJand /til(Jb 
Buitendien leverde de' afgellorvene, voor het Glosfarium :Aan,teekeni;"~ 

,gen op H. tie Groot's Inleiding ,tot de Hollandfche RegtsgeleerdheitF;' 
.;eene Verhandeling owr het 'Voor- of naded 'Van het gebruik enaanne
men van Kunst'WoortieQen derze/'Ytr 1;orming, over het, gebruik en 

.misbruik derBastaardwoorden, over lie Dult/ehe he'tJI:mingen, bil de. 
.R.omeinen en Grieken verkeerdelijk tIls .ei'gen-namen befckouwd,' 6ver 
tI~n oorfprong en do naams-afteiding 'Van het Alode en het Sali~ehe 
.land, eene oordeelkundige be/chot/wing 'Van den oor/og 'Van KeIzer 
Karel de Groote tegen de Sak/en, alsmede een antwoord op de vraag! 
()f de Graven van HolJand aan de Staten verantwoording de den wegens 

.. het gebrui~, del' BerJen" door tlieStat.en toege/eaan .. Meermalen voe.rde 
«hij in de Opcnbare Vergaderingen z\iner Klasfe het wbord. Zoo droeg 
.. hij in die v:an ,18z6, eenige genkbeelden voor over de wel/prekendheid 
der Nederlf!ndfohe pleitMal; in die vall 18118 las hij eene Verhande .. 
~ling over den 'Worftel[trijd t{iS/chen de ingezetrmen 'Van Gud - ~ede:. 
4and," zoo 'Van Westfrie.rchen als 'Ian Frankifchen oor/prong; 111 ~he 
.yan 1830 , over den ,.egeringsvor~ der,Netlerlanden, .. <in verbano b.:
fthuuwd metdegefteldheitidesLands; en nog na zlJnen dOdd, zlJ1l, 
'wij., . in tie Ia-atfte Openbare Vergadering der Tweede, Klasfe, onthaald' 
.ge~orden op eene voorlezing van hem, een onde;rzoekbehelzel1d~: 
Wit, als tie eigenlijke Grondlegger wm tie 'Republiek der Vereenigrle 
Ned~rlanden moet acpngemerkt 'Worden p, een fiuk ,wllaraan men groote 

.verdienllen niet kan ontzeggen, al j:s het, dat men om'trent de begin
-felen verfahilt, welke den Sehrijver 'bij d<! 'bebandel'ing va'l1 dit teeder 
onderw~-rp hebt1en befruurd. Dat een ma·n van ·zoo vlllggen, werk·' 
.zamen en veelol11vattenden gef!st freed,s. geree.d was ,onzer Inllelling 
.te diemt te fraan, laat zkh voorafvermoeden ,en is bij U allen 

, ,overbekend, die U menigvuldige kommisfien door hem volbragt, her
iinnert.,en daarbij het genoegelijk a:mderiken opwe'I{t; ·dat bij door 
.~ op.afh:ankelijkheid en -vrijmoedigheid van ,zijn ootdeel, doorzijne 
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g'emak'kelj;il!tkei~'in\ d¢blthaildeH&;g Va'Ll nken en.d'()o, de" @l'l!rewek:the'Fl{' 
.. ,. ro 

v~n .ZlJtl , v~rn1l-& ,,;indieJ; gezeUig': v,erlreerbij U"l1age;ltt'tetl beMe. : fJij;j 

'~~l¥ilt(k ' zune:aardfcbe, l.oopbl1an den,6Qen 11eoember d~s vorigeI1 ;aars "., 

m -den:Qud(!r4'om;,:van;vierell,'vijftlg, jaren,diepbetteurd door zijne bloed-... 

\,erWantel.'lenv:riencJea.De 1ge1eenfe,wereldzalZijneltttaam steeds 'met. 
eerbied noem,en "t,el1, ooIe'wij~~ Mijneiieeren,,:Ztd1el'l',bem,blijv-en, vereel'ell.J 

'. als e~I1op.wel'kendvoorbeeld. van IT,et~een'd:e· mensch ·vermag ,odie 'zijne ,,: 
kri1Cbrell'kent. en:.getrollwelijlc,bes,reeclx.. "'., 

, Naal,lwelijks 'was de derde nag' vao\ dit 'i~al1'aangebr.oken, of,de--
zelfde Klasfe ,Ieed,een Jln.der'<geMllcligverlies' in Wll;LEM' FREDE'RIK , 

Baron RoeL:(.." ,die aan zijn,liefhebbeBd .gezin, aan zijn'e V"elevrienden" 
aan de wetenfchap.penen het,VacleIland, in. den olwerd'Om vall zeven, ' 

en zestig jaren ontvieh IItlweet ,d.v.I:ijneHtleren, dat ik door 'hetnoernen, 

van dezen narun .niet dan'gevoelens ivanhoQ'gachti-ng, eerbied en lie,Me .. 
opwek" welke· Gij a,Hen :gew.of)n<wam:t~! den'edelen 'ma:ntoe tedra l1en 

'van wiea.ik fpreek.. ,Gijeer1>ieiUgdethem ,"'nier: .·.om.,lden ';hiister ;.di;: 
b-em,.a]s~.een'tler eerl1eeng,ctllQUwfre &tUt,s;diim~u6"omftraaIde ; maar .. 
otnda.t,hlJ, naast ·d~n Tr001t geplaa.tst~';"'W.etenfcbapen. Imnsttliet !Vet ... 
gat, eU;,temtdden' van zijne :,~ewigtjgefiaatlmndige. bemoeijingen ,zijn ; 

'bart ~ voor .. al Wilt'; goed, cdel. enlreinmenfehelijk is', geopend.hield;, Gij 
ecrbfedig{Jet hem .. oln. -de ui.tl1ebnde .. gavcll; en. kundigbedell waarmede: 

zijn~ee~t verrijkt was ;._Gij' hadt hem -'lief-om. dezamenl1;mmingvan .. , 
booin en. hart, 'van .dellken, ~eteQ ,en gevnelen ,,"van fpreken en han-

·d!!.len,,_die er.bijhe~igeVoijden werd;~bij 'Wlts.in Uwoog.het lev-ende, 

~eeld van fie 'Wi/si!lid, die ?Vt1!$. ~Qven; is ,e 'fiLe. in de Cfi1:jJepJaats' zui'vf,r 
n" tfqch,dflfl~6nboJyen'Y.riledZifl{lrrt..-, lbefokeiden" ge~gge!i/k:, voi 'medt-

·d(Jgenilheid, ')tan "goetle''VruC'/iJ'I:#; tliet:' pl1rtijti-igti/k ' ob-rdeelentJe en 
'~n~e:'lJitJsd. t,Die'":ijsheid,,begaf 'hem" Jliet ,in den! verhevenfl:and ~"waat
In. hy d.oor, ,$ {iomngs ,-<rel;tl'Ol1wen geplalitst,.was;, z.ij verfierde'hem' ars 

,Lid. vall z.oo, vele,geleerde,lMaatfchappijen,; i.zij beUuurde 'zijne oordeei. 

:y.elJj:o~n 1:1;1. d~,:~ij~u:koJ.Ul1en"iVal1LZOO've1e ,i(0mmisIii!ir,bij 0i1'ze,:Stich- . 
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!flng, -waaraan'l1ij een ievendig en werkzaam deel nam:;; ~'ij ble-e':lrem' 
i<1.}ij iIi bet gezellig verkeer, en. verfpreidde rondom hem eenen geeit 

'van kalmte, rustigheid en mildb:eid, waarbij men zich 'zoo weI bevond. 
Doeh geen wonder',' dat diewijsheid de vrucht was van ziJne vroegtij. 

'dige en ijvedg vO()'rtgezetteb~oefening der letteren. Door de volmaakte 

'Godsdienst 'onderwezen, '11ad bij in de h«rmonifche zamenwerking van 

·al de vermogens de~ mensch verleend, het doel van ':zljnleven erkend; 
:hljhad needs geleefd in het geloof aan het naauw, verb and van tegen

'woordigheid ,'en toek.omst ~ en zi'ch door de gedachte laten bef1:urcn, 
eat de !tennis 'Vergmzt, fllflortiat de lie/de 'blijft, omt/at zij d~ flleette 
is. Vraagt Gij 'naar bepaalde bIijken van kundeen doorzigt, die ROeLL, 

·als Lid Vllll ODze SJ;kbting gegeven 'beeft: zijne Medeleden in de Klasfe 
;zullenUmetboogen lofverhalen van onderfeheidene 'Voorlezingen, zoo 
;.als: over de 17ereeniging tier Noo;'d- en Zuid·Nederland[che Ge'Westen 
.10t ten Koningr-i/k; Gij beboe'f:r; aHeen zlineverhandeHng op teflaan 
over 'de Ridderorde ''VIm !zet Guide Plies, die in de werken van het In

'll:ituut i'Sopgenomen. Doth zijn ganfChe leven getuigt meer .voor hem, 
danvergallkclijk fehrift ..,ermag; wij blijven hem vereeren om zijne 

"onwankelbare getrotlwheid aau'God, aan Koning en Vaderland ,. aan 

'eer en pHgt, en willen hem llav-01gen als het voorbeeld van eene door 

>Godsdienst geheiligde' beoefening Van wetenfchapen kunst:. 
Langen :tijd f:checuhet, als orcle Derde Klasfe, even als de Eerlle, 

inhetverloopen j'!lar van fmarteliJke ve-rliezcnzQn verfchoond b1ijven., 

i;{tochde .ondervinding der laatfte vijf we1{cn heeft OilS d~ ijdclhe'id van 

anze verwachting in deze·n opeene ontmoelligende wijze doen kennen,.. 

-ih het overlljdenvan 'CASPAR' JAceB \(:HRISTIAANREtJVENS, Hoog
Jeeraar'in 'de Oudheldlumde, aande" HoogefCllMl te LeMen. Hoe 

:lloriden"Wlj v e'rfiagen, bij bet vememe-neier oft-verwachte treurmaar., 
.dat dedood dezen vO'ortt'i4f~1ijk.eR ·.man,in, den ouderdom .0/'2n nllau-: 
"\viliJlts twee en,veel'tlg jareD ; GaR . de ,Cgeleerde wereM, aall zijne" 

;rechtgen'OOte, kinderen, 'en :v'rienden ontrukt: ha4, o.p zijne 1:cmgreis 
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