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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- . 

ling 

·tc r,.) 

!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 ooze 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 
C ~ ,uiot 
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