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ter, ars het er op aankwam, was hi] niet te min gepl1st vl"ijmoedi'g:, 
'gelijk bleek; toeri de verdien(1;elljke Korrespon'dent MA:XIMILIAAN'LOUIS 

VAN HANGEST ,Baron D'yVOY VAN l\IYDRECHT zijne verhandelingovel:, 
ete Ordt:. van den Tuin, een verdienfteUjk werk, bij de 'Klasfe me! 
regt in hare Gedenkfcbriften op~enonlen, had iageleverd, en KONJ<NG

daarop zijne eigene gevoelens en aanmerkingen' hand~aafde. 
Ook dezen waardigen man, den Korresp6nd~mt D'\l:VOli, verloor de 

Tweede Klasfe, . in den andel'dem va~'l 78 jaren. Hij was L.id van den 
HCtogen 'lhad van Adel, behalve' andere 'ltidde1'lljke waardigbeden· el
ders', Kommandeur van de' Orde van den NederlandfchellLeeuw', 
€>pperhoffchenker en Kamerheer van Z. M. den· Koning •. flij was· een 
edelman, zoo als er weinigen zijn; een waardig onderzoeker onzer oud.,. 
heden en gefchiedenis., een man van kunde en letteren , waardig zijnen 
hoogen: nand en edele geboorte •. Hier van getuigen, behalve hetz.o() 
evengemelde werk, zijne bi/a1'age lot de hiftorie vrm het ver-bond en 
net /meek/chrift. der Edelen, zijuemedewerking bij' het onderzock over 
~ de ~Jlettige: of 'onwettige geboorte van Witte van' HacflTjlcde, en zijne 
hulp~ vel'firekt aan het Utrecht[ch-e Groot Placailtboek, door MUSSCHEN~ 
':BROEK vermeel'derd en thans in eigendom' 'del' Heeren Staten van Utrecht. 

. Zljne voordr.agt en.- bedenkingen wegens hetf!.een over-de Ridderorde 
'van St. Ja(}ob door den Baron VAN: LYNDEN. 'Van liemmlJ.n was gefchre-

.} ven, 'zijn'hekend; minder,. dat o6k hij ;na dat Z. M. de. handfchriften 
Gil papieren van wijle den PenHonal'is I-mmSIUS had aangekocht, vep
zocht is, die' te lezen, na, te fporen,' en het b.elangrijl{e, v.ooral oroi\' 
H'ent Prins WILLEM DEN DERDE, uit te geven. 

Een aDder K6rrespondent del' klasfe Mr. ROBER~US, KEUCHE,l~HUS 
DRIESSEN overleed delt ~5(len Oc,t0ber 1831, oud 7'). laren. Hij Wa& 

(!'Cn man zeel; ervaren in de oude Gefchiedenis dezer Landen, bijzonder 
. 'j(J. de Oudheden van Groningen, waarvan de Monumenta Gronil7gana 
)"c~rh ae.vi ine..dit.a. l,8!21t-18ao, door. hem uitgegeven., kUl1l1en 'gel' 
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ruigen. Hlj 'WItS Archivarius derProvincie Groningen en' genoot al~ 
i"oodanig': de meeste . achting en' verdiende dezelve volkomen. 
; .. De 'geachte Rector .del' Latijnfche Scbolen, eerst te Enkhuizen;, 
daarna te Hoorn., eindelijk te Middelburg,E. EPKEMA, Korrespondenj: 

'cler TweedeenDerde Klasfe overleed .den Iilen Feb-l'uarij dezes jaars, in 
den ouderdom~ van 71J. jaren. Als Korrespondent del' Tweede Klasfe ftaa;t 
van h.em inzonderheid te vermelden' zijne bezorging der derde ttitgave 
vande gedichten van Gysbert Japis in I81J.1, welke hi} niet alIeen yet; .. 
'beterde', en met aanteekeningen verrijkte; maar waarop hij in 18!24'een 
'W.oordenboek vervaardigde. Bij de niet onbelangl'ijke werhaamheden 
til:! Klasfe omtrent debekende Drent/che brllg, gaf hij ook desweg!3 
,cen vertoog, en. verrijkte het Glosfarium van veroudel'de WOOl'

d:en ,tn.et die' uit de ()ude Ze.~II'W/che Keure 'Van. 1'256. Door, zijne 
llJtgebreidde oude. taalkennis , zijne uitgegeven poemata, en. alzoo zijni@ 

handhaving van deB oilden ,roem des Vaclerlands om trent klasfiek,.e 
oude Dichtkunde en Lrmel'en, verwierf .hij regtmatig de eer vanaI;s 
Korres.pondent aan de Derde' Klasfe te. ziJn toegevoegd'o IJver, fcherp..
~innigheid en taalkennis hebben ,hem de onderfehdding en achting van' 
velen, vooral de dankbaarheid zijner leerlingen, die met vele andel'el.l' 
nog zijIle nagedachtenis i!1 hooge eere, zijnen naam in zegening bou!" 
den, doen onde.rvinden • 
. ;Onlangs, op den If1:en de-zer maand, overleed·, de Korresponden~'. 
del' Tweede' en . der Dertle Klasfe onze Landgenoot PAUL < HENlU 

MARRON, in .den ouderdom van ruim' 78 jaren. Te Leiden geboren, ... 
naar DOl'drecht als Leeraar del' Walfche HervoJ'mden, en vall daar;' 
ullar Parys in. 178.(1. als Huisprediker van, den. HolIandfchen Gezant 
geroepen, werd hlj in 1788. aldaar openbaar Prote(1;antsch, Leeraar. 
Door Franfehen geacht, geeerd en gezocbt, bleef hij Holland bemin .. 
nen, Holla,ndfchl! vrienden helpen, als Hollander Oude en Vaderland
tc.he Letteren .hoogfc.hatten, en niet ongelukkig beoefenen. Hij. W~~ 
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