
(' 10 ). 

lnftening', 2lj kamen'niet tot ons, dan als over "de- graven Van anrleren.; 
Hoe de flatltkundige we reId woele, hoe de beginfels, ziclt Ills mel" 
eJ:kanaer metende ,elkander of nog inevenwigt en alzoo de wereld in 
vrede houden, of dreigen teg.en elkander te zullen flooten,' in on weer 
en oorlog los, te barflen, om daarna gezuiverder lueht tot ons te bren
gen, hoe de 'fe-haal van, zoo. gezegde politieke gevoelens, van meer of 
mindere welvaart oak rijze of dale, hoe al1es ook te dezen verfehille, 
naar oog en meening van zM· verfehillend ziende en denkende; d~ 

natuurlfjke wereld, gaat haren vasten gang in binden en ontbinden, in 
doen leven en" flerven. Het is eehter, of gedurende het laatste jaax ~~' 
m.ijne Heeren! de dood eenen buitengewoncn oogst van groote en be .. , 
toemde mannen onder ons heeft ingezameld; en hoe hy ons allen, 
in oogenblildten als deze, omzet en beloert, wit noeh behoef if{ IT 
voor den geest te roepen. lk huiver, U de lijst te noemen van 
hen, die 011S gedurende een jaar ontvallen zijn, om dat l1et tot den 
pligt cl:~s Voorzitters ge,ek..end wordt, van ieder iets ter cere ;uaat 
waarde te melden, en zulks, noch met mijne krachten, noeh met mgne 
kunde, noch met den tijd ous gegund, zon overeenkomen. 
: De Eerfle Klasfe verloor bare Leden J. P. FOKKE~, E. J. THOMltS" 
S.~N a 'THUESSINK; de Tweede hare Ledcll R. VAN \nN ~ w. BILDER
EYK, JAC. KONING, ) • .)- RAEPSAET en HYE SCHOYTHEER. De Ecdl:e' 
KJasfe verloor daarenboven den Geasfocieerde CUYlER en de Korrespon
d~nten BUSCH, NIEUHOFF en VOET; de Tweede Klasfe de Korrespon
denten DRIESS.EN, D'yVOY VAN MY;DRECHT, EPKRMA eu MARRON * 
'Welke beide laatsten ookaan de Derde Klasfe in gelijke hoedanigheidc 
verbondenwarel1. Deze Derde Klasfe verloo!" nog danen,bovende 
K~rrespondenten CHAMPOLLION, d8n J(JfJg;en eJl REMUSAT;, de· Vier.de: 
Klasfe den KOl'respondent CAZW"S. : " .:: 
!:l~iei allen' hebbcl1 regt or> gelijke, m.aar aUen 0p ,eenige', hoe Rorte', 
-f'ermelding, i'llzond-erheid met betf:ekkiDg. hUDner ~erdienften, tetl het 
~~' ~ 
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.:jOlIAN PIEnR FOKKER overleed den3oft~n October' 1.83I ~' in dell 
.Qudel'dom van 76 jaren. Hij was gelukld~er in zijne namnr- dan ftaat:
lmndige loopbaan. De laatste was kort en bepaalde zich bij ,het Lid .. 
maatfchap van heteerfle uitvoerend bewind in 1798. Be,reids in 1782, 
te Middelburg LeCtOr in de Wis- Natuur .. en Sterrekunde zijnde, gaf 
hij als Lid van het Zeeuwfche Genootfchap eene berekening uit -van. 
den voorbfjgang van Merctlrius over de Zon. Bij het oprigten deli 
Iu/lituuts werd hy Lid der Eerfle Klas[e., Zijne ~ya-arnemingen over 
de J(omeet van 1807 en zijne Heliometri/che waarnemingen hetnffende 
Jupiter en Saturnus, gaande O'ller de jaren 1817-1821, zijn in de 
werken dier Klasfe te vinden. In 1808 werd hij Lid van eene Kom~ 
misfie ter 'regeling der Mateu en Gewigten. 'Afzonderlijk gaf hij, in 
1784, eene Redevoering uit, ten betooge, dat de IIJ,r de,. Onflerfelfjk. ... 
heM de.r ziel zich niet Jlechts bepaatt tot de Zedekunde. Meer is mij 
van dezeu geachten en Sterrekundigen Schrijver niet bekend geworden. 

Gevoeliger was het verlies van EVERT JAN THOMASSEN it TRUES" _ 
SINK, die den sden Junij van dit jaar in den ouderdom van bijna 7'Q 
jaren overleed, en gedurende 36 jaren de l-loogef<:hool te GroningeR 
in de Geneeskuude tot roem en eer verflrekte. Hij gaf, onder anderen, 
vijf det!len Geneeskundige waarnemingen van 1806-1828 in het 1,icht. 
Een vcrtoog over een bijzonder Vroedkundig geval, door eene nadere 
hijdrage gevolgd, een over het a./ of niet befmcttelfjke der Gek 
Koons, alsmede een ander van 'eene bijzondere gene zing eener dilt:
hreuk, zijn ond~r de werken der Eerfte ({Iasre opgenomen, aau welke 
nog proeven met Zeuten ute verfchilJende jo.(}rten van l(oortsbasl. 
"1oo1'al van. de zoogenoemde Kina Nova en 'eenigeAanmerkingeno'lJclI' 
de gehee1'scht hebbende Epidemie 'Van 1826-1828 mededeelde. HIj 
maakte tevens algemeeu eeu bijzo;uder ove1'zigt der Epidemi/che ZiektQ. 
die in 1826 te Groningenheerschte, am van kleinere frulrjes over het 
Rl):glivonk, clen i)e1'stol{)p, over de Kinderp.(J.kkt.n, de iJ(azeJm, en Iaat-
.: ' n z fie. 
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fielijk eei1.Woordo~"er tie Cholera, Diet te gewagen.' Zljne Akademi~ 
fche Redevoeril1gen: in J794, r798 en 1810 worden door deskundigen 
geroemd. Hlj was Lid van onderfcheidene Genootfchappen, en Ridder 
van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw. Hij merf gelijk hij leef. 
de, als Christen. Zeker zal van wege de Eer11:e Klasfewaardiger hul .. 
de aan zijne,' nagedach tenis bewezen worden, dan ik, onkundige, kan 
toebrengeh. , 

Op den 'I4den Mei 11. overleed de beroemdeFranfche Natuurkenner 
GEORGE . LEOPOLD CHRETIEN FREDERIC DAGODRRT ctrvIER, in den 
ouderdom van 63 jaren. Het is onnoodig, en zou althans mij niet 
voegen, zijne hooge en buitengewone verdien11:en in het vak der Na
tuur- en Ontleedkunde te vermelden. Hij was Lid van fchier aUe we .. 
tenfchappelijke Genootfchappen in Europa. Zijn algemeene roem, zijne 
werken fpreken beter van hem, dan eenig lofredenaar doen kan, en 
echter fpreekt ieder van zijne verdien11:en. Z1jniiood was eene treur
maar voor aUe Natuurkundigen niet alleen, maar ook voar allen, 
die in andere opzigten hoogen eerbied betoonden voor zijne onge .. 
nleene juistheid van oordeel, vlugbeid en edelaardigheid., voor zijne 
bekwaamheid als Staatsraad, be11:endig Sekretaris van de Ft:anfche Aka .. 
demie, Pair van Frankrijk en Raad voor het openbaar Onderwijs. Hi} 
bezocht, als zoodanlg, met den Heer NOeL, in November 18 II ,de 
toenmalige Hollandfche Departementcn, en het door hem uitgebragte 
Verflag over ons lager Schoolwezen befchaamde deswegens het gebie. 
dendFrankrijk. Door het op ons te wijzen wilde CUYlER. in Fral}krijk 
ware verlichting en befchaving leerenkennen en bevorderen. Het heeft 
naal" CUVIER niet geluisterd, en plukt de vruchten eener hoogopge ... 
fchoten ijdele volksverbeelding, 2;onder wortel' van gepaste en a.1ge., 
i111eene. volkskennis tot ware burgerlijke pligten, totkalm en ver11:andig 
genot van" :vrijheid. 

Dde' Korrespondenten verlaor de· EertIe Klasfe; B.USCH", NlRUHO<" 

en 
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en votT~ Deeer11:e overleed den 31sten Octob~r 183[,en was ArchiAterO 
vande Provincie Grollingen, de raadsman van vele Geneesl(undigen, e(;)n;' 
man vanveeIvuldige ondervinding. De tweede, UR,NARDUS NIEl1HOFF" 

overleed den ,!l!lsten December 1831 in den ouderdom van as . jaren 2,nog~ 
minnende de letteren en wijsbegeerte, welke hij eerst kort. te Deve1lter,; 
daarnageruimen tijd aan de Gelderfche Hoogefchool, met de meeste, 
belangfl:el1ing had onderwezen. Door onderfcheidene wijsgeerige ge .. 
gefchriften ~ onder anderen door zijn werk QVersptNozA enhct Spin;", 
zismc in 1799, is hij bijzollder bekend. Zijn omgang. was gut; open, 
leerzaam; zijn hart edeI, zijn gedrag vOQrbeeldig. De derde 
JOHAN HENDRH" VO&T, Ridder van de 111ilitaire Willems- orde, 
overleed den 31stell Mel 1832, in den ouderdom van 74 jaren.
Veertig jaren lang frond hij aan het hoofd van fcholen voor onze 
Land-en Zeemagt: Men roemt in hem ijver. met grondige weten •• 
fchappeUjke kennis. Dankbare leerlingen van hem brengen in's Rijks" 
Leger en Vloot zijne lesfen thans uitnemelld in werking; achting en 
liefde vcrzellen .zijne llagedachtenis. . 

Verkeerde ik zoo even op een veld, waarop ik ,lilt gebrek aanken~ 
nis, van weg en fpoor wei dwa.1en moest ,beter, uit den aard mijoer 
letterkundige genoegenll, zijn mij bekend zij, welke de Tweede Klasfe 
verloor, en wier veelvuldige verdien11:en ech.ter Illijne befchouwing' 
desniettemin verwarrcn en benevelen. Wi(l it(lnde, wie v(lreerde den 
grijzen ,HENI)RIK VAN WYN, den Nestor onzel' Letterkunde, niet? Wie 
hij als mensch, staatsman, gefchied· en oudheidkundige geweest is" 
kan niet beter, niet volkomener worden, aan het lieht gebragt, dan 
de, hem zoo zeer gelijkellde en evenarende, opvolger, ons medelid 
DE JO~G~, het gedaan heert. lk bepaJ(l mij dus bij te vermelden ~ dat; 
hij zich in.zonderheidbij het~ In11:ituut verdien(lelijk heeft geIllaakt, be-: 
halve door zijne, in de werken de,r Tweede Klasfe. opgenomen, keurig~, 
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