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tn~~l~e~~e tot .hetgroO,te. doe1 voor het.geheel, en in het verfchil der vakken 
.en;werkzaamheden onzer·lnfieIling - liet is 't niet minder in de on
qGrfch~jdenekundigheden en per[oonlij!<e hQedanigheden derLeden. 
Qok. Cih~ wllr!<ttof het gront geheel weldadig en aangenaam mede. 

cUe iTweedeKlas[e verloor, fints onz.e laatficbijeenkomst, en weI QP 
gen ~Blten October, ccn hareroudffe en meest beroemde Leden, den 
I-le~r ,!/i,C?BWS SC'f!ELTEMA. V~n den beginne af met de hem zo,o bij~ 
~ondeI e!ge~e,. dflft·.en Iettermm werkzaam, was hij vijf en-een, half 
Jaar Sekretans der Klasfe, deelde destijds en ook eenjgzins later in 
pnderfcheidene Kommisfien, en gaf 011S vele bcJangrijke mededeelin "en 
welke •. in zijn Menge/werk en elders vecJal, federt opgenomen en aIO'e~eel; 
gemaakt:i U bekendzijn. Het isonnoodig. de meriigvuldige w:rken 
waarmede hij ~nze Letter'eIjen Gelcbiedehis verrijkt heeft, op te noc: 
men ,den' vur:tgen en vOQrbeeldelQozen, ijvel' teichetfen, waarmede hij 

~en vaderl~ndfch:I1 l'~:m, vOOl'al ook regen vreemden, handhaafde ;het 
lsovertQllIg., dren nJkdom van kennis, die uitgebreidheid van Voorne, 
mens en inzamelingen , diehlakende lust tot onderzoek en me'dcdeelilW 
~elkehem, bezielden, na te gaan. De hulde aan de Ietterkundige v:r: 
dleni1envan hem, door ons medeIid JilN KOP~ , )"! b ' ;:" open 1J { toege rage 
spreekt betel' taal, dan wij hier kunncn bezi O'cn en rLelt ' ' 
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. groot~ b:kwaam:- en begaafdheclen op eene ol1verbeterlijke wijze in het 
]H:ldeIst hcht. Ook anderen [praken tot ziinen lof en no" !. t r. 1 
" '" , b oe er 1 pre {en 
s ~lans :lgene werken. Zij zijn vol Vaderlandfche Gefchied. en Ond .. 

heldken111s; zij toonen uitnemencl Qns het verband van ons Vadel'land 
met andere volken, helderen de ]evens van beroe d I 111 e mann en op· 
te~:enenons ~e zeden en geWQQl1ten onzer vooronders en zullen i1eed; 
bllJven :aardIge, Gedenkboeken van onzen en van vroegeren leeftijd. 
Al wat oroot, Ultnemend, edel, vooral wat VaderIandsch T 

SCHELT ' hI' . l\ as, nam 
0' < • El\fA S ge ee e ziei m. Hij was niet trotsch, en toch op zijhe 

wlJze haog en moedig; hii verborr:r dit niet doch n' t . I 1 . b , Ie zoo zeer om' 
:lIC lze ven; als weI om de eel' des Vaderlands· d' h'o. d '.' 

I ~. le U e zlJne rekencle. 

Zijn 

( II ) 

Zijn eigen belang k6n' hij Qm ha~r !hinder ac11ten; maar waar hij beide 
met elkander vetbonden rekende,' zweeghij niet." Er was iets kindei'~ 
lijks in hen}, oat den opl11erkzame moest bekQoren.' Bij was een regt 
braaf cn edel 'tilensch, een mii1Zaam zorgend huisvader en bleef in 
alle, ook in dl't1kkende oml1andigheden, des levens,een echt Christen. 

De Oudheid·en GE![chiedkunde hebb'en dit jaar, en weI op den 5cten 
Julij, ook in N1I{OLAASWESTENDQRP ,Korrespondent del' Tweede Klasfe, 
eenen ijvel'igeh vootl1ander en' beoefenaarvci"loren. Den 1I den Fe~ 
bruarij 1773 te Fartfifum in Gront1zgengeb'oren, te Appingadam tel' 
Latijn[che Schoie en te Groningen ill de Godgeleerdheid geQefel1d., 
"vas zijne eerne fl:ttndplaats alsLeeraar te Seba!debitrcn~ Hij fchreef 
daar in 1809eene eerl1e oudheidkundigeverhandeling. IUl8x2ridfar 
het naburig Losdorp verplaatst, gaf hijaldaar uit h~t oudheidkun~ig 
Tijd.[chrift: de .dIu/quite/ten, waaraan de aan ons en ain de wefen
fchappen te vroeg Ontrukte R E UVE NS medewerkte. In 1819 wel'd zijrte 
Verhandding over.de Hunnebedden l11et Goud hekr6ond, gelijk: in 1829 
die over het ·'gebrufkder Noorrifche Mytho!ogic. Dit Iaatile rekende 
hij zelf het bestezijnel' werken. In dat zelfde jaar zag heteerl1e deel 
van zijne JaarboeKetJover envoor de Provinde Groningen hetlicfi't, 
het tweedein 1832. BOU\~i1offi.!ll voorl11eerdere liggen gel'eed. Er Is 
'door den ijvcrrgen,cn;ktindigenman eene Plaatsbe!chrfjving deT Prov{nclo 
Groningen afgewerkt, die met andere nagelatene werken 'eerstdaags, 
zoo, men wil en \cvijhopen,' het lil!htzal zien; De Tweede Klas[e heef!: 
in hare Gede11kfchrifteneene zeer geleerde Verhandeling van hem over 
de Moren;, de Menapii ,den Po~tus liius, de Toxandri en Sam en 
naat verder hare Hedenkfchriften te hrT(jkell. inet eeb :Verto'ogover 
den voo;'genQ'inel'i d90P van; ,l{oningldtDB61JlJ door WILIIRAMeb o~e~ 
den KQning lUTSARD df AUREND'uLIirs:' Bijdeelde'ndg meerdei'ebiJe 
dragefi, van mindel' belang, haar mede'. Ookgaf hij de Derde Klasfe ian:" 
leidirigtot liet onderzoek van opfchdften opbeelden van Javt. hel'kohl~ 
ftig. AIs·Ridder del' Orde van denNederlandfthen Leeuw, als Doctor in 
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