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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 
~~' ~ 

, .. l~ ) 

.: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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