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.haar levendig blijven, Naar waarde werden ook zijne gaven geschat bij 
andere geleerde Genootfchappen, waal'van hij de eervoHl:e blijken ontving. 

Drie Correspondenten verIoor deze Klasle in hetzelfde tijdsgewricht: 
twee in hoogen ouderdom, de derde echter, de Heel' A. VAN DER HOOP JR., 

in de kracht van den mannelijken leeftijd. Uit een deftig Rotterdamsch 
geflacht geboren, overleed hij aldaar in de maand November des vorigen 
jaars, in veertigjarigen ouderdom. Geene bepaalde geleerde opvoeding 
genoten hebbende, had hij zijne ontwikkeling hoofdzakelijk aan eigene 
oefening, in uren aan dageIijkfche bezigheden uitgewoekerd, te danken. 
Reeds vroeg firaalde zijn groote aanleg voor Dichtkunst en Tooneel
poezij door. Zijne voortbrengfelen, hoe veelfoortig ook van inhoud en 
waarde, naal' oOl'deeI van bevoegde kennel's, bevestigden denzelven en 
verwiel'ven hem daarvan den onbetwistbaren 10f. Gij, Mijne Heeren, zult 
ook hier van mij niet verwachten, dat ik, onbevoegde, over derzelver 
betrekkelijke waarde een oOl'deeI zoude vellen, of maar zelfs eene be
redeneerde keuze U aanbieden. Dit zij verre. Mag ik mijn gevoel uiten, 
dan waren vele zijner gelegenheidsverzen niet ondoelmatig in hunne 
!trekking, am het goede te huldigen en te bevorderen, en hadden ge
deelten zijner Dichtftukken ontegenzeggelijke verdienften. Derzelvergre .. 
tige opname zoude kunnen getuigen, dat het lezend Publiek .er veel ge~ 

noegen in fchiep. Het nonum prematttr in annum werd echter te veel 
vergeten, en meerdere zorg zoude meerdel'e fchoonheden ten gevolge 
gehad hebben. Ridder del' Orde van den Nedel'landfchen Leeuw, Lid van 
vele Inlandfche Maatfchappijen en Genootfchappen, viel hem vroeger 
eene Vorftelijke onderfcheiding en vereerend blijk van goedkeuring ten 
deel van wege den Keizer van Rttsland, en later een foortgelijk van den 
Grootvorst van dat magtig Rijk, bij de toezending van zijn Dichtftuk 
Columbus. / 

Mr. JAN WILLEM DE CRANE, Ridder van de Orde van den Neder
landfchen Leeuw, Hoogleeraar aan Franekers Athenaeum, geboren te 

lloorn, overleed in eerstgenoemde plaats in den ouderdom van bijna 84 
jaren, den 3Iften Maart dezes jaars. Meer dan 50 jaren beoefende hij 
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in Vrieslands Minel'va.Stad verfchillende vakken van Werenfchappel1 en 
Letteren, was hij zijne aangenomene Vaderftad in verfchillende betrek~ 

kingen ten dienfte, en fchiep hij el' behagen in, om de verdienften van 
Vriesland en deszelfs Ingezetenen te do en erkennen. Van daar deszelfs 
bijzonderheclen van de Familie HEMSTERHUIS, de Letter~ en Gefchied~ 
kllndige Verzameling, biographifche bijdragen bevattende, door hem in 
het voorleden jaal' uitgegeven, en andere verfchillende bijdragen ginds 
en elders uitgekomen. Zijne nagedachtenis zal bijzijne betrelddngen en 
vrienden aanholldend geeerd blijven, en het goede in zijne langdurige 
loopbaan gefiicht hem eenmaal tot kroone verfirekken. 

De tweede grijsaard aan de Klasfe ontvalIen, is de WeI· Eel'waal'de Heel' 
JAC. ALBER TUS STRESO. Hoewel de zoon van een Kapitein in '8 Lands 
clienst, waren zijne Voorvaderen reeds van vroege tijden af Bedienaren 
des Euangeliu111s, waarvan onder anderen een, die Predikant in's Gra· 
venhage was, voorkomt in de Gefchiedenis del' XVIIde Eeuw. Zelf Leeraar 
in de Nederlandfche Hervormde Kerk, federt den jare 1790, bij onder
fcheidene Gemeentel1, laatst te Dordrecht, wel'd hij hoog gefchat als ijve
rig, wijs, bij uitnemendheid kundig en veel begaafd Leeraar. Benevens 
de fiudie, welke naast tot zijn ambt behoort, beoefende hij veeI die van 
Historie, bijzonder Kerkelijke en Vaderlandfche. Als vruchten van dezelve 
zagen het licht een gefchrift over de vier eerfle eeuwen del: Christelijke 
Kerk, uitvoerige Levensbefchrijvingen van CONSTANTIJN DE GROOTE en 
KAREL DE GROOTE, vroeger eene bij TEYLER'S fiichting bekroonde ver
handeling over de Zeden del' Voorvaderen. Behalve het Koninklijk-Ne
derlandfche InO:ituut, erkenden de Leidfche Maatfchappij van Letterkunde 
en het Utrechtfche Genootfchap zijne verdienflen, die hem, gelijk ook 
zijne hoedanighedel1, de liefde enhoogachring van velen cleden verwerven. 

Tot hiertoe in deze treurige herinneringen voortgefchreden, is het mij 
aangenaam, uwe aandacht eenige oogenblikken dankbaar te kunnen ver~ 
pozen, met de g'enoegelijke vermelding van het voorregt door de Derde 
en Vierde Klasfe genoten, van geen harer Effective Leden in dit tijdvak 
tot hooger wel'kkring opgel'Oepen te zien. Het behaagde del' Vool'zienig-
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df!;!ftSp-,,'aet,k J'fltl11. d~r~ II" ()r;t''4~tler. 

fJ~~'1.'Am'UN" dfJc Gr/fl;>t.fl} ell iij'n ~t;L d'fJ Gm~ffl; VO.OIl d~ Ge
liooifliJ.(mis. . vall :l,I.~t V~df>d~;t;\d" dQCi)l!. zij~~ ~l)dar 'R:a.\;t.~l\S W~~I:ll) 
gedrukte re,.hand~ling ov~r de levenswijze !3n, ~·WQonten· d4T! Ne
rk1l1andrws, ~t4 de. flt;o.eCSt~ ~fJ'df!n 'prJ tqt Ql.Wt 'h~t (Jin4l}' d.~f Zt,fJS-

tielt£I.ft e@l4~· ~ 

Daa~~egeu mogt. in. debt JooP; van: di,t ja;li\'l1' ~ ~l~!/~ \~.i~Q; gQ}:Q;k 
wl:tu~hen ~ Ell:! J~,9ninkl.Uke. h~ula,()lltig:iJilg: ¥li\Jil h:aJ;t'! ~~:t\.zEl dlilt 

Heeren Mr. HUGO DEIJERJ.IUN'. ·HQQglfleraar·l;\~n 9.e:. POQdw~h~itl~ 
School alhier, en Mr. ADRIAAN DOGAERS van 'Rotterdam, tot Le
rim ;' ~. ~QQweL aJp 'm&t lwllt J~I:lJ!Oemj~ va,!Il. V>~~ (J~rF(#pqn""
~~lH 'aft' H.~ift:tp;, A~ ~Jr ;f4Q-JJ\ t;~ ~Pl\%fdaJ"h, l\WggF:~l}r -( s~ttt~ 
dQO>~ hat ,oy.Ql'l~de»· ~ijn~ V ~ule~ 1,. Gr!t~f) ~A~ ~liI :t..4110.'\W¥ t~· :P6-. 

rijs, E. J. DIEST LORGION te Hallum? en Jonld~'~:lf. l}$, A • .1; .• VA~ ~1I, 

VAN WIJK te Utrecht. 
Ht~J; t,~ trtilcm i1.'): wro:igft lli,\weiding ov~J' d~ ve~dien~~):J. 'Vian· 

di~ weI hek.en<l<t. L!1,~ElgctnQQtqn, wftlke wij ~k j,u d~e Opoor
h;;tre Zittin.g ZQ(.l ga~fn~' lJ-l$ Qw;e :nicm.:w .~ME!~de L{ldElll, 0~ \!.QIl'" 

re8poud~ute:n. llit;FQepen e):\ :he~fQete.l;'l. ZQlJ;Q.6. ~v~» wejn.ig "Qe«z~~m 
zijn, als het noodig is tot regtya.I}J'd}gh~g <1m' QP \§))J( ~i~g~ln~gteJ 
keuza. AUee:qlijk valA QU~ nj~u~~,m. Ffanll@,tm GQl·~pt)i!:dent 
zij het ons D,og vergund te melden, dat oo.k llii ~iQ~ QIi\j.~ he
llQ.tlmil1g ~ bij tl6.U~ Ij.lle~inl!: b~loo.fd~. Ni~si:ve- h~t lat~n v.vtYg~val
leu; en VOQ:rts 1l9g t\}Jl I,\Ij.H~ie:Q; VIJJ'k 1l~~)} Gd;~er<Wi: te h.e.rix~u~lIeu, 
dat hij1 HMtr~¥~\' ~Q, than!j ~f~na;\m ya/i\ ~e:Q VMl~ljjkel;t; J:~m. 
alii lteizjgel;', 2;i,q\l al\erhij~QJ,l,~e:¥s~ h~ft he~ig gftlmll~R :w,et ,twoo 
Qud,eJ.'WElrpe:q, W4;ll ni~~ i~ ~al;ijk~ . :IQ~te, mit\aI; tQGU ~id~ ''QOt d~\ 
Ned~lauder ho()g&t belllllgrijk. C}~ gewen~ch~. QQl:Q.~~lklllldjg en 
Godvrlffl~end QnlltlnoElkElI;'i\.(:lf hwerUjkE! k~n~ftk~!le\l! van .. del' 

,Ueilige S~hrifteu wh~b,E!id ,~J,l G~titelijk-0 l\Ifl"ow~t,; h~hb~Pi ~ijlle 
l;'ei?leJl iu ;Egypw, Syr\~ ~n Arlj.hi~, QP g:rQwi Q.('!t' l>.~~llngrijkste 
opm~rking~ll 'Van G~schiaq"1'~ ,Al;\r4~iik" e~ Olldb.~idkp.n.dige~ aard • 

. hem melilf dan irnmer :V!1,n. t;\~ j~\s~hl;\i~.'6n ~ektm\eid, dar Y~.ih.1l1&Jl 
({~ e;pgllvep. van d.\!l:\l.l?f;lJlt~~~uQhus QVEJftuigc;1,. Schrander en vlijtig 
navort'..lher van de uitvil1dil1g der Drukkunst, hebbel1 hem zijne 

I Den bo~'oemr\cn' l\oizi~e,r en 81.nll\sman AI.EXANDllE DE ~AnOllliE. 
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