
PROCES~VERBAAL V AND E 

(point d'ol'guc) aIleen gchoord vvcrd, die hcrinnere zich, hoc een ieder 
rcikhalsde naar het oogc'l1blik, waarop RAUPPE, 01' den hoofdtoon te l'llg 

komende, met ftille majestcit zijn motie[' 1.ugtl,ens wcder frond te beginl1cn, 
aanhief, en, ftatig rijzcnde, de zie1 als lllct danelcl1de toemen wegfleepte; 
hij hel'innere zich zijne aundocningel1 op dat hcerlijk oogenblik, en de opge
togenhcid del' menigte van die gencll, die del' Toonkunst gehccl onkundig 
waren. - Wic ditgevoc1el1 kan en gevocld heeft, zal a:m RAUPPE'S groot
hcid huldc toebrel1gen, en z~jl1e nagedachtenis zal voor hem fteeds de aange~ 
naamftc herinnering, de hoogfi:e bcwundering z~jn. 

Dc '\i\!ctenfchappcl1 bctrcl11'el1 nog met 011S het afH:erven van dcn Heere 
GEORGE JOSEPH GERARD; Kol'n:spondcnt van de Tweede K1as[e van dit 
Il1ftitullt. H~i nierf tc Bl'llsfeJ op den 4den April dezes jaan;. 

Dczc gelcerde oLJdlwjdkcnncr en beoefenaar (leI' lcttercl1, heeft deswegcns 
de uitncl11endfte ProcVell gCJeWl1, zoo in de uitgegevelle werken del' nrus
iCIfchc Akademie, als in andere v(;clvuldige geichriftel1, die Dog in hancl
rchrirt voorhanden zijn. Hij was ool;: Lid van de Lettel'lUl11dige Maatfchappij 
tC LC\iden en van die van Zeebnd. Verlicht kenner del' gcichicdenis, en 
van alle de bUZOlllkl'heden Hit die kennis voorlimlitende, was h0 de vraag
baak omtrent de olldheden zijns Vaderlands. Van zijne vroegere jeugd 
!liertoe opgeIdd , en geplaatst in de Secretarlj van den Staat en des OorlOCl's 

b 
te Brnsfel, won hij zoodanig de achting van den Minister van dat Depar-
tell1el1t, dat fpocdig het groot beloop del' zaken op hem rustte. De Graaf 

DE COllENZL, gevolmagtigd Minister del' Keizerinne te Brusfe1, was zUn 
vriend en befchenner. Door hUl1nen gezamenlijken arbeid, en naderhand , 
door medewerking van den Prinfe VON STAIlREMBERG, wcrd de Keizerliike 
en Koninkl~ike Akademie van \Vet€l1fchappen en fraaije Letteren te Bru~fel 
opgerigt en bevestigd. G[,RAR 0 wierd daarbij het eel'st tot vasten Secretaris 
aange[tc1d; terwUl het J lof nkt naliet zijnc vcrdien[tel1, ook op andere 

wUzcn te bcloollen. Tot Secrctaris des Keizers in Braband en Auditeur 

tel' 
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tel' Rekenkamer aangeH:eld zijndc, was hij 01' llet punt yan tot Raad en 
Rekel1t11eestel' benoemd tc worden, toen ill 17ti9, de Brabandfche Omwcll
te1ino' uitbarstte.. GERARD was bekend wcgens z~inc gchechthcid aan de; 
oude

D 

Staatsregeling des Lands; en toen zijn BdlUWd ~ Broceler de Raad~
heel' RAEPSAET met andcrcn in het kasteel van Antwerpcl1 in f';cvangelli"\ 
was geftc1d, werd ook GERARD van aUe zijne waardighedcn vcrlL01;C:11. 
Naderhand ftclde men wec1erol11 prijs op zijne vcrdicnfren, en men \va:: 
werkelijk bezig, het ongclijk hem aangedaan te herftellen, toen in 1791. 
de FranCchc lcgel'S Braband vcroverden., Van dien tijd af wljdde h~ zic,h 
o'eheel toe aan de lettercn, de kenl1is del' oudheden, en de gefc1mxkms 
~an zijn Vaderland. Zijn werkzaam, rond, en open karakter, zijne gc
hechtheid aan Godsdienst, het Vaderland en de Letteren, worden alommc 
geroemd; en zijn vcrlies wodt door zijne kinderen, Stad- en Landgenooten 
en ook door 011S, opregtclijk lx:trcurd . 
. IIebben wij dns, 1\1ijne Heeren! aan eenen pligt volclaan, wdken 011S g~~ 
voel, en de verdicnH:e del' afgeftorvencn van 011S voderdcll, hebbel1 \\'lJ 

daardoor getracht, hunl1e nagedachtenis tc zegenen en tc vcrhelf~n; het 
voegt 011S, bij de treurigc hcrinnering hiervan, dankbaar op te Zlen l1a~r 

hetOpperwezen, wien het behaagd heeft zoo vc1en te fpareD, en z~o weI
nio'en ons door den Dood te ontrukkel1. Mogel1 wij hUll oak, (he door 
ac~tbare11 ouderdol11, en nog vee! meer door eerbiedwaardige verdienften, 
011ze gcheclc hoogachting bezitten, nog lange behouden tot nut dezer 111-
ftelling en van den wijden kring hunner bctrekkingen.., 

Geb::urt mij het gcluk, Mijne Heeren! dat ik U in het laatfte en grootlte 
rredeelte van dezen afgcloopen jaarkring, gcene andere ongevallcn beho(;f te 

~crinnerel1 dan die del' menfchclijke natum cigel1" zijn; heb ik U fteeds 
11lOO'en voorhoudcn cell opgehclderd vooruitzigt, eene blijde verwachting, 
\ya~r aan de gebeurtenisfcn geftadig met den voortgang en afloup des t~jds 
op de aangenaamfte wijze hebbcl1 bcantvvoord; onder het optellen deter Jaatrtel~ 
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