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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 
onze maatfchappij zooveel is verfehuldigd, Ul. zeggen ,dat op den 7den 

Novhr • 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!: be
fmur 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 }ld
maat(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 
'We~kre 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 -ee-
nigen 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 Nedet
landfche letterlmnde en diehtroetn, behoeveik zei,er geenen ltlwerte
z~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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J. p. VAN CAP PELLE , 
G. VROLIK, 
M. VAN MARUM, 
C. H. a ROY, 
J. ROpS, 
J. F. SERR URIER , 
A. VAN DEN ENDE, 

Zijnde dus afwezig 

( 4 ) 

De Leden 

c. G. c. REINWARDT, 
C. EKAMA, 
O. S. llANGMA, 
J. M. C. VAN UTENIIOVE, 

en 
N. C. DE FREMER1l. 

De Leden 

W. VAN BARNEVELD, 
P. DRIESSEN, 
A. PAETS VAN TROOSTWYI{, 
J' BLANKEN JANSZ., 
C. R. T. RRAYENHOFF, 
A. p. R. C. VAN DER BORCI,! VAN 

VERWOLDE, 
A. F. GOUDRIAAN, 
J. A. BENNET, 
J. l'. FOKKER, 
c. BRUNINGS, JUNIOR~, 
F. DE NIEUPOR T, 
1'. E. WAUTERS, 
J. B. VAN MONS, 

J. l~. KLUYSKENS, 
J. F. SENTELE1', 
F. E. VERBEECK, 
F. ROUCEL, 
J. PARMRNTIER, 
G. MOLL, 
P. M. BoueSNEL, 
E. J. THOMASSEN a THUESSINK. 
J. F. L. SCHRODER, 
DE HER TOG VAN URSEL ~ 
A. VAN STIpRIAAN LUlSCrus, 
G. SANDIFOR T , 

en 
J. c. n. BERNARD. 

Bier-

( 5 ) 

Bierop deed de Voorzitter de volgende Aanfpraak: 

MIJNE HEEREN, ZEER GEACHTE MEDELEDEN! 

Op nienw wordt ons de gelegenheid aangeboden, openlijk rekenfchap 
af te leggen, hoe wij 011S, naar vermogen, kwijten van de verhevene 
taak, door het achtbaar en doorluchtig Hoofd onzer Regering, als in 
naam des geheelen Vaderlands, ons opgeJegd. 

Als tolk uwer gevoelens bij deze plegtige gelegenhcid, hetaamt het mij 
in de eerfl:e plaats, eenige hulde te bewijzen aan de nagedachte. 
nis van hen, die de hand des doods onlangs aan dezen {{ring heeft Ol1t~ 

rukt. Wij betreuren het verlies van drie Leden, de Heeren J. P. 

MINCKELERS, ARY BLANKEN JANSZ., en J. A. UILKENS, en van eencn 
korrespondent, den Heel' J. PIERSON THOLEN. 

Het behoort tot degenoegens, die verbonden zijn aan het lidmaat~ 
fchap des Infl:ituuts, dat men in naauwe betrekking treedt ook tot ztll~ 

ke mann en van naam en geleerdheid, van wic men door verren afltand 
is verwijderd. Schoon de wijd en zijd in verfc hillende l'igting verfpreid~ 
de woonplaatfen de perfoonlijke tegenwoordigheid van vele Leden in de 

Hoofdfl:ad op den duur moeijelijk maken, is echter de geest van alle, 
immers van de meeste, beurtelings in de Vergadering aanwezig, en, 
hetgeen bij hoorbare fternrne onmogelijk is, door wisseling van denk· 
bee1den verfl:and en oordeel te fcherpen, wordt door fchriftelijke voor. 
dragt menigwerf op de treffelijkfl:e wijze vergoed. 

De Heel' J. P. MINCKELERS van Maastricht was een der gcnen, die 
wij niet in ons· midden mogten aanfchouwen ; doch hij waardeerde de 
gunst des Konings, die hem, bij de uitbreiding van het Infl:ituut, eene 
plaats onder de nieuwe Leden aanwees. De blijken hiervan berustell 
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in de Al'chicven der Klasse, heftaande in wetE!nfchappelijken arbeid, 
dicll hij volvaardig tel' overweginge aanbood, en in oorcleelvellingen, 
waartoc hlj was uitgenoodigd. Al fpoedig echter werden t door een on
gelukkig toeval, zijn geest en Jigchaam buitcn vermogcnde werking ge

bragt, en hlj zoo voor de Maatlchappij verloren. 
011S gcacht Medelid onderfchciddc zich als grondig beoefenaar del' 

Natuurkundige wctenfchappen, en als leeraar van dezelve aan de op
komcnde jongelingfchap. 

In de cerstgenoemde hoedanigheid volgde hij den gang ner Natum .. 
kunde, in huren fnellen tred, met rusteloozen ijvel', gedurende eenc 
reeks van jaren; nimmer verachterende, fteeds zich bevindcnde op de 
hoogte van zijnen tijd. I3ij voorkeur HeIde hij zich ten dode de me. 
nigvuldige ontdekkingen, die achtervolgens in verfcheidene oorden van 
011S werelddeel werden aan den dag gebragt ~ te ondcrzoekcn, te be .. 
vestigen, te volmak011; minder fil'eefde hij naar nieuwe uitvindingen, 
fchoon het oak hiertoe hem niet aan oorfpronkclijk vernuft fchljnt onto 
broken te hcbben. Tot sen trefTend blljk diene hetgeen hij over de 
bereiding van brandbaar gaz uit fteenkolen reeds in den jare 1784 heeft 
uitgegcven. Zoo hij goedgevonden had meer van zijnc begrippen en 
onderzoeldngcl1 door den druk gcmeen te maken, zou zijn naam ook 
verd.er in het Noorden van 011S Vaderland zijn doorgedrongen; in het 
Zuiden, bepaaldelUk in de ftad zijner woning, waal' men hem in zUn 
eigcnlijken wcrkkring aanfchouwde, wordt hi] met bctamelljkcn eerhied 
genoemd. Z~jne verheffing tot Lid del' Koninklijke Akademie te 13rusfel, 
en del' Eerf1:c Klasfe van het Koninklijk - Nederlandfche Inftituur, firek~ 

ken tot onbcdriegel~jke bewijzen, dat ook de Hooge Regering zijne be
kwaamhec1cn en verdienf1:en huldigde. 

Nag meer aanfpraak evenwel op hoogachting en dankbaarheid heeft: 
zich verworven, door zijllc bl1itengewonc gefchiktheid VOOl' het N:;'" 

tUllr~ 
/ 

( '1 ) 

tuurkundig onderwijs, in zijne verfchillendebetrekldngen, eerst als 
Hoogleeraar aan de voormalige Hoogefchool te Leuven, en vervo]gens, 
aan de Centrale School, het Lycrelllll, het Athenaeum te Maastricht. 
Die zijne lesfen met vrucht hebben bijgewoond, getuigen niet aIleen 
van zijnen ijver en den omvang zijner wetenfchap, maar ook van zUnc 

duidelijke voordragt, en ongemeene vaardigheid in het vel'rigten van 
proefnemingen. Vele bekwame mal1nen, die de voetf1:appen van hunnen 
meester waardiglijk drukken, zijn uit zijne [chool te voorfchijn geko~ 
men. Door zijne zorg prijkt Maastricht met een uitmuntend kabinet van 
Natuurkundige werktuigen, en eene weI ingerigte fcheikundige werkplaats. 
Tot den ol1derdom van 68 jaren toe, bragt de onvermoeide grijsaard 
menigwerf geheele dagen in dit geliefd verblijf door. De geestdrift, die 
hem bezielde, ging over tot velen, die hem omringden, en zoo. werd 
de lust tot Natuurkundige befpiegeling algemeen en heel'fchende onder 
zijne Hadgenooten. 

Moge een van deze, een zijner leerlingen, ambtgen,ooten of vrienden 
zijn leven en bedrijf breeder ontwikkelen, en hij zoo in de Jaarboeken 
van Ne~rlands Lettel'kundigen en wetenichappelijken roem, in de juiste 
waal'dering del' nakomelingfchap, den rang deelachtig worden, die 
hem toekomt! 

ARY BLANKEN JANSZOON was een man, die zijn geheeJe leven door~ 
bragt in bemoeijingen van de uiterfie aangelegenheid voor het gehecJe 

Vaderland. 
Om zijn lof naat waarde te verkondigen, zoude men voornamelijk 

moeten aantoonen, hoe en in hoe verre hij deel had in de gewigdgftc 
werkzaamheden, fedel't zijne hulp bij den Waterf1:aat werd ingerocpen. 

Bij 11et BataafschGenootfchap der proefondervindelijke wijsbegeerte 
werd zijn arbeid met goud bekroond, en, feden hij, eerst ais kOl'res

pon,. 
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