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ze, waal'ophij eeo ieder ontving, die zich tot hem vervoegde, en ui,t 
zijne weten1chappelijke mededeelingen verlangde nut te trekken. 

Moest onze Klasfe eene eel' daarin f1:ellen, de namen van zulke Bui~ 
tenlanders bij die harer Leden te voegen, en betaamde het haar, than$ 
aan derzelver nageclachtenis de welvcrdiende hulde toe te brcngen; 
met onaangenamer gewaarwordingen, eehter ,moetenwlj gewag Ina
ken van he~ verlies val1 verdienf1:elijke Ledel1, die aan Ol1ze werkzaam. 
heden een dadclUk aandeel namen, en die wij als een belangrijk ,gcdeelta: 
van ons zelven mocten aanmerken. 

En ook nog tot zulk cene mededeeling vind it< mij .gcroepen. 

Nog in diepe rouwe gedompeld over den dood van VAN SWINDRN) 

()lltviel ons oak, in JAN FREDERIK K.EYSER,' een man •• " over wien in 
het openbaar te fprehn, ik mij eenigzil1s huiverig gevoelcl1 moet; en 
dat om een aantal redenen. . 

Eene voornamc reden is deze, dat, hoczeer dczcJve meer dan twintig 
jal'cn lang in deze Stad gewool1d, en zich niet opzettelijk verborgen 
gehouden heeft, velen dcl' hier aanwezigcn hem denkelijk op zijn best 
hebben hoorcn noemcn. 

Anderen zullen hem, ja, bij namc kennen, als iemand, die nog af 

liefhebberij fcheen te hebben voor Sterrckundc; dan ook dezc zullcn 
het welligt toch wat f1:erk gevonden hebben, dat cen zoo weinig ve];~ 
nlaard man tot Lid van het Inl1:ituut is bcnoemd gewol'dcn. 

Mijar dit I1U eens zoo zijnde, zal men het zeel' eigcnaardig vinden, 
dat hem na zijnen dood cen aantul deugdcn en goede hoedunigheden 
toegekend worden. waarin men bij z~jn leven geen erg had. 

E venwel zal ook dit, in zu1k eene achtbare Vergadering, met mate 
behooren tc geichieden, zoo de Sprekel' prijs daal'op fic]t, dat men zij. 
ne waarheidsliefde niet verdel1ke, 
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En daarop ael ik d"Cn hoogf1en prijs, Toehoorders I en evenwcl, in 
[pUt van aJlen ,die het niet mogten Inmnen gelooven , omdat zij er nooit van 
gel}oord hc:bbcn, en met de bewustheid, op welke plaats en voor w~l: 
ke maDnen ik hier fpreke, aarzel ik niet, onzel1 KEYSER tc nocmen, 
eenen der uitmuntendfl:e Wis- cn Sterrekundigen, welke immer gdeefd 
hebbcn. 

Als zoodunig was hU reeds voor ja ren bekend hij Franfchen, bij En· 
gclfchcn, en bij Duitlchcrs; als zoodanig ver[ehijnt hij in de ichriften 
van LA LANDE. VON Z:ACH, BODE, en andere mannen van dicl1 item- . 
pel; als zoodanig kende hem. ook nicer dan cell Lid ODzer Klasfc, nog 
v66r dat hij zclf Lid daarvan was ;hij, wiens, Lidmaatfchap aan het 
Neaerlandfche Inf1:ituut tot eel' verflrektc, meer dan het hem verecrde. 
. Doeh ik behocf er niets Uleer blj te voegen, en ik behoef niets van 

dat aHtis te bewi.izcn. Ondcr zijne Le'erlingen zijn er, en daar zijn q 
hier tegenwoordig, op welken wU wem dragen, en die voor hem ge· 
tUigcn. 

"Vat zeg ik! nog meCr getuigen immel'S voor hem die Sterrekundige 
\VaarnerrJi'ngcn zelve, die Gij thal1s niet meer flechts in 13uiten!andfche 
Gefehriflen behoeft op te fporeri; daar' op dezen dag wederom een Deel 
del' Gedenk[chriFtcl1 van onze Klasfe is uitgekomcn, waarin dezelven, met 
die eenvoudigheid, daar lle~r gef1:eld Zi)l, die den geheeJen man ken
fchetae. 

Daaruit b[~ikt onder :tndcren, hoe ongeloofelijk zulks ook aan velen 
mage fchijnen" dat de juiste liggitlg 'Van Amfterdam fliet bekend is 

gW;etSt, yoor dat KEYSER dezelveop oflwraakbare gro!)den bepaalJ 

hctft. 
En "vie was KEYSER voor het overige, en hoe is hij zulk een man 

geworden? I lij is zulks gevvorden door batuurlijke bcglafdheid en zucht: 
voor 1Vetenfchap. en werd geenszins bcgunf1igd door uitwendige om
£hmdighcden, ooeh in vl'oegeren, noeh in lateren leeftijd. 
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Ecn Nasfaucr van gebool'te (*), en een Z()on vah Onb(!111iddeTde 
Onders, 'wist men hem geene andere beftemming te gevcn, .daa die van 
Soldaat; en aldus gcraakte hij, onder een der Nas[au[che Reg:ell1cmten, 
in dicnst van Elczen Staat. 

Daal' zijne vaardigheid, v09ral in het re];enen, hem fpocdig tot Onder
officicr deed benocmcn , en het in elien fiand aan geen Jedigen tijd ont
breekt, . deed hem zijne natnurli,ike nciging, overal, wa'.lI' hij in b.ezet
ting lag, llaa1' wiskundige boeken onderzoek doen, die hUmet gre-tig. 
heid las. Stiet hi} op ecne zwarigheid, dan yond hU ligt icmand, die 

deze1ve ol1ruimde, om dat hijzoo lang zocht, tot d,ltLlij iemarld ge·. 
vonden had. 

Dan het duurdeniet Jang, of KEYSER vondgeene zwarighed,e'l~ mee!', 
maar wist die van andereli op te tosfen. HU namtocn ~i~n oml1ag uit 
den Krijgsdienst) en vond zijn beftaan, in Amfterdam, doorhctgeven 
van lcsfen in de 'Wis, en Sterrekunde, op \velke Wetenfchap hij zich 
nu ook met kracht, en zonder medehulp van anderen, toclegrie. 

Zijnc 7waarnemingen zond hij aan Buttenlandfche Gclecrden, die de
zelven wisten te waal'deren. 

In lateren tljd beeghij een Ambt bij de StedeJ~jke Middelcn, waal''' 
toe iemand vCl'eiscbt werd, die de inhoudsmaten en de daarop gegron
de bebstil'l"g, met vaardigheid wist te berekenen. lets dat VQQr ee.ll 
man, al<; KEYSER, eene kleinigheid was, maar hem belangr~jk maakte 
voor dat gedeelte van het geldelijk beheer dezer Stad: want hoe zeer 
het niet aan Hefhehbers tot Ambtcn ontbreekt; de liefhebbel'lj tot wel' 
ken is mindel' algemcen, en vooral tot datgenc, wat men hODfdbre
kend wcrk noemr. 

Het 

($) GebQren te Dietz, in Ji66. 
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Het mudge inkomen, dat hij hierval1 genoot ,gelijk oak van het 
hui.;onderl\'ijs 0 dat bij bovendien nt)g bleef geven, voIded allezl11s ann. 

de behocftc van ecnen man, die geen talr~jk huisgezin had" en die te 
VOI'Cl'l1 van zijn Sergeants traktumcnt nog zoov.eel had \veten te herpa~ 
ren dat hij allengs ecne vcrzameling van boekcl1cn voortrt:ffelljke 

,werktuigen had velkregen. 
Hij was daarenboven een zedelijk goed man, om zijne regtfchapen. 

heid bem1nd hi:} allen ,die tot zijnen post cenigc betrekking hadden. 
HU was· een 'ongeveinsd man, die in alles waarheid zocht, en niet& 

dan wRarheid. lnclerdaad e.ene loffelijke cigenrchap, maar die toch ook 
harch lastigen kant heeft., in het oog van vden I 

Een man, die e1' .I1,ict om denkt, om een ander te verdringen; die 
niemand vlcit; die geftadig wer!,zaam is ,. en meent dat het zoo be

hoort; en die be t aananderen overlaat, om met zjjl1e omdekkingen 
voordcel te daen - het zau al wonderlijk moeten loopen, indien zoo 
iemal1d, gel~jk men het 110emt , fortuin maa·kte. 

In dien zin, zoo als gebleken is, heeft onze KEYSER dan 001\ gem 
fOl'tuin gemaakt, en deswege bekJagen wij niet hem, maar veeleer die .. 

genen. die ODze Hooge Scholcn van bekwame Leeraren, ook in de 
Wis- en Sterrekunde, voorzien moesten', en die l1iet fchijnen geweten 
te hebben, dat KEYSER in de wereld en in hl1nne nabijheid was. 

Vl'ede zij met Uwe Asfche, nederige, van de meestcn Uwer Merle .. 
burgcren zoo wcinig gckende en gewaardcerde, hoogstverdienftetijke 
man, aan wi en , uit naa'11 van de Eerfl:e Klasre van het Koninklijk 
NederlanJfchc Inflituut, deze plegcige hulde te mogen toebrengen, ik 

mij tot' eene groote eel' rekcne, gelijk ik het mij bij Uw levcn eelie 
eel' rekcnde', met U, Lid ecner Vergadering te zijn! 

En bedrieg ik mij niet, dan zie ik ook reeds vO'or rnijne oogen men man, 
die, zelf Vlis'cn Sterreknndige, U in KEYSER den Geleerden fchetfen 
zal, met de kennis, die daartoe beboott. Daartoe zal hem zijn eigen 
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inborst dringen, zjjne danHaarheid, en zijl1 gevoeI '-':001' het waarlijk 
groote. 

Dat iIe onze Klasfe ook geluk mogt kunnen wenfchen. met het vel" 

vullen van zoo vele ledige plaatfcn in 0115 midden t Voor mijnen Or
volger blijve deze taak hewaard! 

Eenen aangenamen pligt mag en moet ik echter nog vervullen. WiJ 
zien U wederom in OTIS midden, HooggeJeerde R~INWL\RDT, Hoogst

verdienftelijk Medelid dezer Klasfe, achtingwaardig Vriend! Door Uw 
vertrek naar In die verloor onze Klasfe cen dierbaar gedeelte van haat: 

eigendom; dan, heerlijk verg-root en verrijkt, heht Gij het haar terug 
gebragt! Smaak nog lang de vl'UG:ht van Uwen arheid, en help wederom, 

den roem en luister van het Infrituut vergrootel'4! 

Tllans belet mij de tijd velder te fprehn. Schenkt dan Uwe oplet

tendheid aan het VerOag onzer Wel'kzaamheden, en daarna aan de 

Voordragt van ons Medelid MOLL! 

Waarna door den Sekl'etaris werd vool'gelezen het navoJgentl VerDa,:: 

ZEER:. 

ZEER GEEERDE TOEIIOORDERS VAN ALLERLEI 

RANG EN STAAT! 

De EerlJ:e Klasfe door naren pligt geroepen, om in deie plcgdgt 
bijeenkomst rekenichap af te lcggen, van hetgecndoor haal' in het nu 
batst verloopen tweetal jaren is vcrrigr gewordcn, zoucte welligt lwn

l1en 'voHl:aan met eene verwUzing naa1' het Zesde Decl en Zevende Deals 
Eerf1:e Stu/{ del' VerhandeIingen, welke zij nu juist heeft aan het lichll 

gebragt, cn naa1' het Berigt van Werkzaamhedell, dat v661' het Zesde 

De~l geplaatst is. En in de daad, wanneer zij daarmede voldaan ach d 

tede aan hare vel'pligting, zou zij niet weI kunnen worden vel'dacht 

gehouden, zicb van eene maske te hedienell, tel' bedekking harer te 

kort fchietingen. 

De Eerfie Klasfe heeft cchter niet al haar werk in de reeds vermelde 
boekdeclcn opgenomeri, niet alienatlieid langs dezen weg kennelijk ge .. 
maakt. Sommigc wcrkzaamheden gedoo~den zulks uit den aard del' za .. 

ke niet, andere zijn nog niet tot die rijpheid gekomen, dat zij door de 

drukpers mogen worden opgevat; andere, hoewel geheeJ voltooid, 

werJen te laat aangeboJen, om ilU reeds een fieraad onder de gedruktc 
fiukken uit te maken. 

Het zijn dcze, welke de Hot zullen opleveren voor het nu vo!gend 

VerOag; waarin de Enlle Klasfe dezelfde orde wenscht te houden, ais 

l)ij vroegcre gelcgenheden, en alzoo in de eerfie plaats te [preken van 

de last£evingen, waarmede het Gouvernement haar vereel'd heeft. 
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