
Ii ROC E S~V E R B A A L v AND E 

CAL K 0 EN was Val; de wuul'heid. des Godsdicnsts volkomen overtuigd, en Ilij on"; 
dervond dcszclfs troost in die langdurige fmerten, welke cen zecr pijnlUk ongc.~ 
mak, dat hij wist, niet dan met den dood te zullen cindigen, hem geclLq'cnclc def" 
de half jal'en heeft daen lijden. H\j zag zich , als ik mij zoo mag uitdl'ukkcn , fl:uks~ 

frel'ven ; maar, zoo vec1lijdend, volbragt h~i met de zelfue kalmte van geest 
zijne Ambtsbezighcdell, wrvolgd:; hij zijne SWclien, deed h~j bcfl:cndig zjjnc vvaar·· 
ncmillgen, n::l1l1 hij de t:clfiJe zorg vool' zijne LOCl'Iingen. Het Christendom was zijl1 
troost; deszclfs tl'oostrijke invloed bennie hem op, bragt bij hem cene onbegl'ijpelijkc 

, gelatenheid te weeg, verfchafte hem tevredenheid, ell, zeIfs in 't midden Viln 

z~ill Iced, een betrckkeI~ik gelnk. Na m~l in den voorlaatllel1 brief, dien ik van hem 
ontviIlg, in 't brcede' over zijncn toefl:und, dien hU mar waarheid befchouwde, 
en over den troost', dien hij in den Godsdienst vomit, onderhouden tc I1cbb(.'11 , 
eindigde hij met deze woorden, die op mij eellen diepen indruk gcmaakt hcbbcn •. 
~" Maar waartoe hierover verdeI' uitgeweid? alleen nog dcze verzekcring: dar, 
" hoe fchoon de bcfchomving del' G oJsdicl1stige waar hedcn ook z~jn moge, het 
" gevod van llaren invloed op het hirt, ten tijde wanHeel' zlllks ware behoeft" is, 
" kracbtiger, edelcr, vcrhevencl' is, dan zuJks zIch do:w mond of pen laat 
" vcrmeldcn; en at; ook UiVe me zal gekol1lel1 z~in, dan (lic]} Hccitl, 

" gcluk ik [make in de vome r~timte " 
Eenigen tUJ daa1'l1u ontJlkp dL: Christr1UkeW~isgecr rustig? nahtcnde cene 

hcdrukte Wcduw,~ ,j.ongc Kindcrcn, bcdroefde L'2Cl'lingen en Vriendcn; ccne Hooge 
Scholc, ecne gchclc Stad , in diepcl1 rouw gedompeld, cn de \Vctcnl'chappell het 
gemis van cell l1a;'C1' bcrocmdtl:c Yoorf1:andercn en Bco,.:f(:]nrcn h;;.weencndc" 

Twee ziJ!ze en 1,00 op ~lkallCkren g,;vol J1agcll trofFcn de 
Eerfle I(JasL; tc Herker, da:::r aldus, in e.e11 ell hetzelfdc vak van \V eten~ 
fchappen, tw,~e harcr heste L",den ve1'loo1'. Hier medc cchter cindigden hare ram
pen niet. Dc Heel' M l'L DEn, Hoo;ki:raal' tc Groningen, welke, 11a eenigc jaren 
cell fLl'aad del' FraneJ:er Scho1c gcweest tc zijn, nu aan die van 

gl.Jeerdheid en z~jner bedrcvenh.id in Heel~ en 
Vrocdkulldc eked reeds aan dczclvc zoodalligc dienstell bewezen 
had, als 111e11 van zedk cen iVlan ].;011 vcrwacken, wel'd in nog z~er jarcn 
~lan h::t getal eLl' van de d00r den dnoel f)ntl'ukt, 

De dood ontnam ook am de Ecritc KlasE!, doch in gcvordc:dcn ouderdol11, 
haren , den Heel' L A ~:1 J3 .E R T [J S N 1 E U WE N II U IS 5 tc Enfchedc ! 

ten Man, weI is waar, onder de eigcnlijk gcleerdcn niet te rangfchik~ 

ken, maar een crvaren liefheb bel', cen vlijtig bcoefenaar del' Sterrekunde, op· 

cene voordcdigc door. verfcheideue uitgegewne 'Vaarnemingen bekcnd. 
};liji 

VIERDE ALGEMEENE VERGADERING, 

lIij heen llicllWC en bcJallgr~j1{e wDzcn uitgeclacht, om alle de omftandigheden 
del' Eclil;fcn gcmakkelijk en naam:vkeurig tevcl1S, elikel GrClphiscn, u:ttedrukkel1, 

• Uij had met Ligene handcl1 ver[chci.de werktuigcn vervaarcligd, en onder ancleren~ 
met behulp van ecn goed vriend, eellell houtell Repetitie- Cirkel, waannede hij 
verfchdde hoeken gemeten heeft, die naderhand, hcrmetcn door den Generaal 
K It A I J I~ N II 0 F F, welke den uitnllllltcnden Repetitic - Cirkel gebrnikte, door 
den bcrocmdcn Ie Noir vel'vaardig,:f, bevonden werden J1echls eenige fecondell 
van de waarheid aftewijken. Zoo weten genie en handigheid de plaats van kost~ 

\ 

bare wcrktlligcll te vervnllcll! N lEU W l~ N If U IS behoorde tot die wcinigen ~ 
waal'van men 1l1et waarheid zeggen kUll, dat zij ill het wctenfchappelijke grnotcr 
gewept zijn door llUllllC wezcnlijkc vcrdiellsten, d:lll door den rocm, clien ;-:ij in 

de gcleerde wereld llalatell. 

Dc Klas[c is de eenige, welke dit jaar geen hater Leden te betreurea 

hccft; een gc1uk, waarin wij hartelijk cIcci llcmen: aIleen heeft zij eenen harel' 
Correspondenten, (en Man van uitflckende gclcerdheid, den Heel' Baron Lt/dwich 

'von Spittler door den dood verloren. 

Aan de Vierde Klas[c is 'I'd dit jaar geel1 harer wcrkel~jke Leden ontvallen; 
doch het verlies van een uitmuntend Teekenaar en Schilder, dien zij met geest., 
dri [t tot een harer Leden verkoren, en tel' goedkeuril1g aan den voo1'maligel1 
Koning aill1geboden had, maar over well(e aanbieding de Monarch door zijn ver
trck verhiuckrd is gewol'den uitillraak te doen, hecft haar diep getroffen';e Voo1'
zeker zoude de I [eer w 0 [J T E R J 0 II ANN E S V ANT ROO S T W IJ K, die, hoe
wel nog gcell 28 jaren oud, onder de voortrc:fr<:;l~ike Teekenaars en Schilders ge
Hcld werd, wiens werken bij des kundigen zoo llOOg gerclmt, wiens .'Ichildcrljel1 
bij de batik Tentoollfldling 7,00 zeer hLwollderd \verden, eell filraad van het Ill~ 
f!:itnnt ; daar allc gavcn, die den Teekenaur en Schilder uitmakel1, 
aIle de hocdanigbecicl1 van een goed waarnemcr en navorfcher del' Natnur, hem 
als aangeboren fchenen, en in hem, reeds in kinderlijke jaren, befpcurd werden; daar 
hij ctczelvc bcfl:endig door dicpe fruelie en onvcnnoeiden arbcid getraeht lIeeft te 
volmakefl. Te midden van veclvuldige en verdiel1de toejuichingcll, bled h~j zedig 
en nedl'ig, nimmer gcheel over zUne wcrken, zeUs nict over dezulke, die het 
mcest geptezen werden, voldaan; alt~id naa1' hoogcr fb-evcnde, en oordeclende 
niets verrigt te hebben, zoo lang hein iets te venigten ovcrig bleef. OngeIllk~ 

wcrd cleze voortrdfdijkc Klll1stenaal', die hoven zljne gaven den bel11inne~ 
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