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"a'/JoedwillighGid 'itlve:,' v{jl·V'tlUf, gei)st.,,:verAiift e1lt,gem$tUelijJt~!it:h 
Hij bandbaafde 50 Jaten d~ eel', der . Herv~rtnde Kerk" ·do()l:l~em 
in FrankliJlts hoofdfl:ad ge1ticht, en waa-rqigliJ\.{, bij eUte ornW~llteling, 
tegen geweld', dweepedj en onge'l06f \(.oorgef.b:an en mQedig verdedigd. 
Onder de dwihglandij van e'tn(fnR~Hu!1sP'JmRRBI, na tweemalen cloor hel 
Comittl Re:v(J/tilloiuJlil'irl J::794' aanle·hbudm t~ zijn.", wer¢l hij ,ap 
het loogenaamde IlleSt tdi' 'eflf'l!lJtli'I MIOppe.rWC2ten zeIn; gevanges 
ge:t;tornen:", De· welverdi:ende£baf'en 'dot!dvanlu.>M:&.PIEt\·RE was YOOil' 

hem een ftern\ tot leven en Yrijl'iei:d~ De LatiJnfebe poezij was eene 
~jner geliefdfte uitfpamJingen., Hij'wiictde haali' genoo~zaAm' aan ietfer 
:belangrijk voorval, aan ieder beroemd man, ook in het, biJ hem 
nooit ve.rgeten, Vaderland. Eene. verzameling daarvan; geUjk van eene 
':nieuwe Franfche vertaling del' Pfah'nen! werd dom h'em gereed ga • 

. ma;akt, ter uitgave. Do,Ol; ... eene. reeks Vl\Il. med.edeelingeJl in de:, .Eta-
81taphie Univer[(JlIe, 'Van MICHAUD gafhij .. Z'ijrtbart lud.t, .om Vader .. 
d'6dandfche mann en en·geleerde vrienden te huldigen.,. Hij. bad eene 
uitgebreiide kennis, hewees ve;len., dienst ;' was' niemand' tot last •. Zijne 
Goosvrucht was ongemaakt ~z1jne, .voordragt we,lfprekend, rae!enc[;; 
treffend, zijn .hart allerbeminneUj,ks:t, mja ·affter.ven Christelijk. 
~ ,lk heb \t:,l;n het overUjden der.Leden van· de TV\reeae Klasfe RAEPSAET 

.en HYE SCHOUTHEER. nog niet gewaagd. Wij he11hen althans.. geene 
dan' zijdeli:ngfche kundfcilurop. gekregen van ae,ze ZuideUjkebJ"o,eders; 
Broed'ers ' zeg· ik, -. in. bet Gemeenebest der Letteren toch mag geene· 
affeheiding of v:ijandfcbap li>etlaan. ik kan echter hier niet andel'S dan 
kot't aijn. ,. 

, JEAN' JOSEPH ahEll18AE'1:' o.'Vletleud.: in1.lJ;et d00r helIl zoo· .geUefcl:e OU'
de:tmerde, den 19del),,1tebltftl,1'!j;·JI:83!?)~·irt> h0QgieD1;ou,derd'€)ltti •. Hij \ws 
geheuht 0011 den 0uden" Rl!geril!igJ)vopm d."Oostenrijk.fche ll(eel.er.lah-
del)), eriwerd d'esniett:emilt door', alle,.vii~nd~regeTingert met 'onder
fQh;eiding behandeld;,.ell met hQ-Qge\ wa'al'dighedet1 i begiftigdL . Zijne Anti"; 
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lyle 'de J'ki#ol;:'C des DrfJilJuivi# et ,aI#ilf/ileI d~J.: Gag/e$" t;t sptDlalf/i 
m'Cnt des Pays-bas. zijne Academifche' g;ttdeOkfG!'btifteFr,'zijneliafp" 
ringen oiver de uitvindiI1gvan nl~ knken "'tIn ::de~Ii(i-N.!Jg , .. eve, de 
lIeerlfl1te rcgldon en inliuftligingcn dell NtMJerfandftlte8&iiV'~"'el,u$, aver 
tleliibtio'l/Je-ek,. genaamt/; dDe '!'1ltn BrJurgoMiefl,;-efJ. ~eneme~igtlef a.ndere 
tHeine gefchriften 'van dergelijken aard, doeh bp,vel1 al zljn: werk ,wet· 
de P'o~teffien of Gemeenlen'in de' Nedc.f"JlaflJ'en, . in de, Gede'nM~ll.J.fif.: 
t-eon v'an de Leidfehe Maatfchappij· van Lette:Jrkmr<:ie.; ·h!ebbe.n en MeldeR 
benHlan ons verbonden.Hij v.el!z:uimdemet, door de inzelldhlg' ~ijner, 
wei'ken, de verbindte.nis met:onsaan: te h@uden. 

Mindel" was clit het gevab met den' Heel" HYE g;GlJl1Jl1Tl;I'UR van Gent, 
die' 'OlilS, eerst over de Oudbeden diei Stad eeu.rge, belangm.ikec meded:ee.· 
lingen·. d'eed, ma·a..r'; naar meel'<ifere. vtu:cnteloos:" deed nitzien~' Z:~fl· 
werkzame post van Sekretaris der Staq Gent, zijne bemoeijingen OIn
trent het ·Armen- en' 'Werk.iruHt.t.mt a}daap" fchijnen: hem .dew tijdl tot· 
Jl).eetdere letter- en o1!dl1eid1{undige n:afporingen henoman te Irehibetli... 
De j:tl.iste tijd zijfls 0',v.erlijdens is otl!:l' ni'e~: bekend.'8ij was' nog in, 
bet h\!st zijos levens. 

De Derde Klasfl!: vet:1oG)r,. in: het Ittat1i¥e. In./.Htl:lutsjalll]! geew harer' 
Leden; maar het verlies van baren, in< 1815 ben'uemden, I{orr.es.p'Ondent 
JEAN FRANc;ors CHAMPOL:r.ION·, den Jong;-e.,. die in de: maa'1ld Madtt· 
dezes jaars, in den ouderdom van 41 jaren, overleedJ" trof nietl aHeen 
haar, maar de ganfche geleerde wereld, die zioh, en te regt, over 
zijne allerbelimgrijkf1:e nafp,oringen. ell< ontdekkingen onltrent de taal 
enh.et fcbrift der aloude Egyptenaren, en de ontcijfering van derze];. 
vel' HierQglyphen verheugde. Zijn werk, L'Egypte [ous les Pha'r.'4-

om, (JU Recherches stir la. Gdographi~, la Religion, la L(Jngue ,. /81' 
Earitures et I'Histoire de J' Egypte, avant l'invaJion de. Cambyse; m.jn:e· 
v:.oor:· Oudheid en Gefchiedenis allergewigtigfte reizen, en, Wilt' zulkiS'~ 

0011 bragt. tot, Qpheldering en. beve$iging;.,. 0ok. van! g-e,w;;ijde fulilliftem, 
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4'ila"ken . zijn verlies treffend en als onherl1elbaar voor he{· vak,. waal\aan. 
by zich zbo' ,gebeel gewijd bad • 
. ; Bebalve' EPKEMl\. en MARRON, v:an welken wij bereids gemeJdheb'!' 
ben, Ie.ed de Derde Klasfe nogeen verlies in -harenKorre.spol'ldent, ~et;l, 

Franfchen geleerde, ABEL', REMUSAT, welke in Juny deze.s jaars pvern 
ieed.: Oak bij. hereikte ·;fte·cbts . 43 jaren. Hij .Was fJ.aogl~ra!\rin d~ 

.Chineefcbe en Tartaarfche, Taten ,. te l'a:rijs, Bewaarder. der Oosl2erfche 
Bandfchriftenvan' 's Konings Boekerij, en Voorz.itterder Aziatifche M""atl" 
fchappij. Zijne Chine/qneRomans en, ander.e fchrif~en van geleenlheid; 
zljne' gedien1tigbeid, zijne' kunde: en fmaak maken zijnen l'oeJll. l~it. 
, Eindelijk, 'op ,den Q,6fi'en April 11. fl:ierf de Korre~pondent del' Vier~e 

,Klasfe, u. W. 'I'. CAZIUS f' liefhebber van Teeken-, Beeld- en ~ou:w:~ 
kunde, vermaard door het Inlandsch Cement, waarvan hij octroQi had:. 

f 

En zoo, mijne Heere.n!, hebben wij dan ons verlies nagegaan en he~ 
lk n.tang, zeker te lang, bi} bet;gev.oe1.daarvan beziggehouden. Mogt 
het volgend jaar gelukkiger zijn, U aUen fparen, en alzoo mijne.n 
.npV'olger ruime fioffe geven .·to't . gelukwenfching en dankzegging over 
'Onzebehoudenis. bU' bet algemeen gev~ar, dat ons bedreigt, maard~t 
"Wij, geleerd. door' lettereD . en oridervinding, ge.frerkt door godsvruch't 
·.~n .WYl>Uegec(te, katm' tegerilOet treden, afwaehtende wa~ de Algoede 
.over ons' befchikt. 

, En alsnu zoude ik moeten vermeldenwat eigenJijk, hetreffende de 
1l1gemeene belangen des In!Htuuts in bet afgeloopel1 jaar, is voargeval
,len,. maar geene zaak Df aanvrage is mij voorgekomen, hetzij ,zulks 
iaan de openbare omllandigheden of bijzondere wijzigingen zij toe ·te 
{chrijven. Aan pligrplegingen, bijgelegenheid vah Z. M., verblljf met 
lllefi .. Koninklijk gezin alhier, afgelegd, aan .. uitnoodigingen van weldad~ 
;.an: andere inftellingen is voldaan geworden. De om11:andigheden, die 

vroe .. 
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vroeger hehben b~let de uitvoering der uitreiking van de Diplomata aan 
Leden, Geasfocieerden en Korresporidenten, be11:aan 'nag. Ons zij het 
genoeg, verder bereidvaardig te zijn geweest., en in het algemeen en 
in de bijzondere afdeelingen, blijken te hebben gegeven van lust, ijver 
en werkzaamheid. 

Hierna tot de eigenUjke. of bepaalde werkzaamheden toegetreden zijn .. 
de, is in de eerlle plaats in aanmerking genomen het 17ierdepullt van 
befchrijving; Ieggende alzoo de AdminHh'atieve Kommisfie hare rekening 
en verandwoording over het afgeloopen In11:itulltsjaar op het buffet ne
der, waarop dezelve, met de daartoe behoorende bewijzen en befcbei
den, ge11:eld is in handen van de Heeren MEYER, L'ANGE, BERTELMAN, 

VAN lIfARUM: en w.' VROLIK,' ten einde van onderzoek en om van 
hunne bevindingverflagte doen. 

. Overgeg!1,an zijnde tot het Zesile punt van befcbrijving. bleek het, bij 
hoofdelijke oproeping van de aanwezige, niet te dezer fiede woonach
tige, Leden,. dat niemand derzelven eenig voor11:el in het midden had te 
brengen; waarna, overeenkom11:ig het Tweeile punt, de vier Sekretarisfen 
achtervolgende . Verflag gaven, elk van de werkzaamheden zijner Klasfe, 
gedurende het ten einde geloopen jaar, terwijl voorts tel' voldoening aan 
het 17ijfde punt van befchrijving, door den Bibliothekaris de lijstis 

. overgelegd der Boekgefchenl~en, met welke in het Iaatstverlopen jaar 
de Boekerij des Inftituuts was v~rrijkt geworden. 

Uit deze lijst bleek ~ dat door de Leden, Geasfocieerden en Korres
pondenten der onderfcheidene Klasfen, waren ingebl'agt of ingezonden 
de navolgende wel'ken: 

Bij de Eer11:e Klasfe, 
door den Heel' G. VROLIK, Pr,Oeven der Hollandfcbe Scheikundigen, 

. over de uitwerking van het kwik op het leven der plan~ 
. ten, getoetst aan den twijfel van Dr. Goeppert. (I831).8Q. 
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