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en ook VOOl" en met ons waren en werkten, zoo latlg het voor hell 

dag was, om U, indien zulks noociig ware. te herinnercn aan datgene, 

wat Weten[chappen, Lettercn en Kllnf1:en aan hen verfchllldigd waren 

en in hen verloren. 

Gij weet hc:t, MUne Heeren! behalve de Baro a en Thermometrifche 

waarnemingen, in de Archieven van dit In(titnllt voorhandcn. bcvattcn 

de Werken van deszelfs Eerl1e Klasfe eene Verhal1dcling over de rver

decling des omtrcks van denCirkel in gelfjke dee/en; ~. over de befte,,

digheid der midde!pu?1t vliedende krachten • l1iettegenftaande de 'Ver

tmderJf/ke [nelheden in de cycloMale btwegltlg, en eene over het Ofl

der/cheid tusfchen [pherijche en parabolifche [piegels voor Tdeskoopen .. 

allc van den Heel' VAN UTENHOVE, die zich daarcnboven, door waul'". 

nemingen en berekeningcn tot de Sterrekunde betrekkelijk, bij de Ge

leerden in dat 'vak van Wetenfchap reeds vrocg eenen roem venvierf ~ 

diel1 hij tot aan z~il1 verfcheiden Haande hield. 

De Heel' PABTS VAN TROOSTWYK verrijkte de gedenkfchrifren der 

Eerfl:e Klasfe met ecne Verhandeling, inhoudende: Proeven oandui

dcnde den hoogen g road van gC'loe/igheid, 'Welke Voorwc rpcn lilt net 

P laTltenrfik hcbbcn 'Voor elcktrieke ontladingen, en onderhield hare 

bijeenkomHen met voorlezingen OYer den inv!oed der k1J!lStmatig ?JO' 

mengeperfte lucht op den groei del' plant en , het leven del' c/ieren, de 

rotti17g, glsting en onderfcheiclen [oorten '!Jan gas; - of van BedetJ~ 

kingen over den aetrd vein h(!t Caz Oxymllriatiqlle. Hij verpligtte het 

geheele InfHtuut, vooral bij en kort na deszelfs oprigting? als Lid van 

onderfchcidene Kommisfiel1? en, ook buiten het In!Htllut en in vorige 

dagen, de Wetenfchappen d~or hem beoefend met de vruchten van zijnen 

arbeid en van zijne ervaring, tot dat hij, reeds VOOl' meer dan twimig 

jaal', als werkend Lid zijner Klasfe, die rust. op welke de verordeningen 

dezer Infl:elling del'! grijzen Gelcerde regt geven, voor zichzelven inriep, 

en, dle verworven hebbende, haar op het zalig land tot in de Lcl}tt 

dezes jaars. wanneer hij in cen zeldzaam hoogcn oudcrdont overlee4~ 

met waardigheid mogt genieten. De-
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Dezelfde Klasfe, die aan den I-leer VAN DER BORCH voorlezingen 

OVer den toeftand 'Van den Landbou'W in dorreen afgelegen jlrcke?J 

van het KOflingrfJk Holland; - OVer de aordappden, als cen hoogst .. 

belangrfJ'k ge'WfJS en zekeren waarborg tegen volJirekte hong(!rsnood,. _ 

en oypr het belangr'fjke, om de nag onverdee!de woeste gronden van 

dt NoordelfJ'k(! Provincien vrfJ te gaven tel' l;ebouwing, mogt dank 

weten, is aan hem cene Verhandeling over de PPoudboomen verfchul~ 
digd. die, in hare Werken, naa!' het oordeel van daartoe bevoegdcn, 

teregt opgenomen, van zijncn onderzoeklievenden geest en zjjne onder .. 
vinding gelijktijdig g'etuigt. 

Het mogt dezer Klasfe niet gebeuren, van den Beer l' J. GROEN 

VAN PRIN.STERER, dien zij meer dan twintig jaar onder hare Korres

pondenten telde, eenigen vVerenfchappelijken arbeid immer te ontvano·en' 
b , 

en toch eerde zij in hem den Geleerde en Wijze, die de inrigting van 

de Geneeskundige dienst van dit Rijk eerst als Kommisfaris, en ver~ 
volgens als In[pecteur, voorltond en bevorderde. 

De Tweede Klasfe toom in hare Gedenkfchriften eene VerhuncleIing 

van den Bee,!' YPEY, behelzende cen nader onderzoek betreJfende de 

Erug of het h(Juten Poetpad, ontdekt op de grenzen Van Dre~the en 

Wemvoldingerland, gevolgd van Efjvoegfels tot.dit onderzoek. Schoon 

'zU geenen meerderen of anderen arbeid van dezen Geleerde in hare 

Werken .kan aan w.ijzen, verheugden zich hare Medeleden met ODS, 

qat deze arbeidzame man, tot in hoogen onderdom, .ook buitcn zijne 

betl'ekldng tOt het Infl:ituut, der NederlanLlrche Letter- en Olldheid~ 
kunde vele en f1:eeds beJangrijke b~dragengeichonkel1 hecft. , 

Oat de Heer STRATENUS, als Lid der Derde Klasfe, aan haaren alzoo 

:aan de gefchiedkU11de, inzonderheld: aan die ~all ons Vaderland, die altUd 
B' 'het 
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;het geliefkoosde Vllik zljncl' l1udie was, belangrijke dienl1cll zou hebben 
ktmnen heWrrzen ,weten allen, die hem in zijne letterkundige loopbaan 
meer van nabij gekend en gevoIgd hebhen. Dankbaar aan hem was, 
kurtna deszelfs fl:ichting, het Infl:ituut, toen hij zich voor eenigen 
tijd met de zorg voor onze Boekerij weI wilde belasten, en later oak 
de Derde Klasfe, toen hij:h aar bekcnd maakte met cen hoogstge
wigtig, maar nag onuitgegevcn Verhaal over den KrfJlJstoge 'Van 
Keizer KAREL V naar Tunis; en hoe gaarne zou zijlater 's mans 
opmerkingen daaromtl'cnt ol1tvangen en zich vcrblijd hebben, wanneet' 
zijne fiaatkundige betrekkingen en andere bijzondere omfiandigheden 
hem niet verhindel'd badden, om al wat hij, tot de tijden van ollzen 
WILl-EM den We betrekkelijk, te Parijs en elders verzameld had ,aan 
haar of del' geJeerde Wereld mede te dee len ! 'Vat wi}, wat de Gi.!
fchiedkunde daal'bij mist, en welligt voor altijd verloren heeft, kan 
daaruit worden opgemaakt, dat onze zoo geleel'deals fcberpzinnige 
Landgenoot en Korrespondent del' Tweede en Del'de Klasfen , G. GROEN 

VAN PRINS'fERER nog onlangs verklaarde, dat hij", in de bope, dat deze 
arbeid van S'f!(A'fCNU50 eenmaal het Hcht zou zien, zich ontflag.en 
rekende van de Staatsf1:tikkel1 , tot de ol1derhandelingen van Ol1zen Staat met 
FRAN90IS D'ANJOU betl'ekkeJijk, in zijne verzame1ing op te nemen (*). 

Van tIUIrELl\ND te gewagen is mijn pligt; zijne verdienfl:en te ve!'
melden ligt buiten mijnen kring, en al ware dit anders ,zou hetzelve 
vel' 'boven mijnvermogen 7.ijn. Schoon meer dan twintig jaar Korres •. 
pondent van de Eerf1:e Klasfe vel'fieren echter geene vmchten van zijne 
1mndigheden en ervaring hare Gcdenkfchriften; en toch verhefc zith 
het InfHtuut nog op de eere, dat zij dellSchrijver van de Kunst om 

het 

('*) /!rc!zlves OtJ Corl'espondance in#ite de 114 tluziwz rl,O;'tluge·NaH(4u. 
iPtcm. Serie. tom. IP.p,.e/~ p. 7. 
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.hct menfchcliJk leven Ie verlengen, en van 11et Enchlridium MerJicum, 
.onder deszelfs Korresponderende Leden beeft mogen opnemen. 

Oak VAN PRAET, die meer dall acht-en-tw.intig jaar Korrespondent 
van de Tweede Klasfe van bet In!l:ituut was, heeft aan betzelve nim .. 
mel' uit den rijken rchat zijner flibliographifche Kundigheden ietwes 
medegecleeld. Wij vergeven dit den Gr~jsaard, die het: amicus Plato 9 

sed magis amica Bibliotheca, tot aan zUnen dood ten zinfpreuk voel'de, 
C.ll wij trachten daarom, bij het noemen van den naam van dezen an~ 
ders zoo achtenswaardigen en geleerdcn Grijsaal'd, ook te vel'geten , dat 
hij, meer Bibliotbekaris, dan onpartijdig en regtvaurdig O'eene middelen , 5 ~ 

onbeproefd liet, om de Bibliogl'aphilche fchatten, door FrankrfJk, 

vroeger vel'overd, als herinneringen van deszelfs J~ andveroveringen voor 
he.tze]ve te behouden. 

Meer betreurt de Vierde Klasfe en met haar bet In!1:ituut ell allen 
die d~n beminnelijkell HOD GES mogten kennen en waarderen, dat zij 
van een' kun(1:enaar en k unstkenner, zoo begaafd van geest, als edel 
van hart, in bare Gcdenkfchriften niet kan aanwijzen de vl'uchten zij. 
ner overdenkingen en lange ervaring over en in de Kunfl:en, waaraan 
hij zicb gcdurende een lang, maar voor de kunst nog tekort, leven 
had toegewijd. Toen wij firaks de gewone gehoofzaal van het Infl:ituut 
warcn ingetreden, bleven onze oogen met weemoed en eerbied geves .. 
tigd op de afbecldingen van CRAS, TE WATER en BILDERDYK;,- welke 
namen.! Wij dachten aan die groote l1Janncn en aan hunne fchriftcn, 
waarvan zoo velen onzen gemeenfchappe1iiken al'beid verfierd en opge. 
luisterd hebben; maar wij dachten met erkenrenisfe ook aan v i\N 

KINtiBlmGEN, wiens edelmoedigheid de twee eer(le dier afbceldingen 
aan 011ze Stichting, onder meerdere, zoo mildeJijk fchollk; maar toen 
ook fl:ond voor 0115 de aan ol1zen krin,g ol1tl'UkrCll Kunllel)Uur , die het 
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zich telkensvel'on!sch~ldigde,gaf<deKlasse ··de overtuiging, 

ciat zij in den geleerden SlYtALLRNl\UllG",bijmingevorderde jaren, 

eeilijverig en werkzaam Medelid zou bezetenhebben. Hijover

leed in 75jarigen ouderdo!n' 

Doch het jaar 1836 had zijnen Iaop nog niet besloteu, of de 

Klasse zag zich ee~ ander barer Ledendoor den dood·ontrukt. 

Op 12 December nanleIgk, overleed, in's Gravenhage, in den 

ouderdom van 56 jaren, de HeerANTONY ADRI.U.N' STRATENUS, een 

man in onderscheidene hooge Staatsbetrekkingen geplaatst, wien 

ook verschillende geletterde Maatschappijen het Lidmaatschap 

hadderi opgedragen 1. A~n WYTTE,NBACH en CRAS zijne Letter

kundige vorming verschuldigdzijnde, bezocht hij in 1799 , tot 

voortzetting zij ner·· oefeningen in· de Staatkundige en Regtsge

leerde Wetenschappen, de Hoo-ge Scholen van Kiel en Gottin

gen, en ondernam hlj v06rts onderscheidene rei zen naarde 

voornaal!lste Landen van ons Werelddeel, met name, naar De

nemarken, Z weden, Duitschland, Frankrijk t Spanje, Italie en 

laatstelijk naar Engeland. Te Madrid en te Parljs hield hij zich 

eenen geruimen tijd op, om er vele belangrljke stukken en brie

ven, bijzonder tot de tijden van WILL1!tM 1 betrekkelij:K., na te 

sporenen te ontcijferen.Doorde aanzienlijke posten en betrek-
I 

kingen, welke hij bekleedde, werd hem de tijden de gelegen-

heid benomen, om zijne verkregene kundigheden ten nutte der 

Letieren en Wetenschappen aan te wenden. En z,oo moest ook 

~e Derde Kla/ise van het Koninklijk-Nederlandsc!Je lnstituut, 

van welke hij reeds kort. na deszrelfslnstelling als Lid was be-

110emil, van de vtnehten zijner werkzaamheid verstokenb1iiv'en, 

hoezeer hij doer de zorg, welke bij in de cerate tijden droeg 

voor aeszelfs boekerij, tijne gezindheid o,mdeze Koninklijke 

Instelling van dienst te zyn ol'eI'tuiGendhad bewezen . 

. 1 Lette/'hode, t 836, II , 0402 sq. 
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