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feest bezongen, voor den glans welke van hun op' het InlHtuut ai. 
fir-aaIt, te danken, is onze pUgt. - Moge het zich nog lang op de
zeive alsLeden kunnen beroemen '- en mogen hunne uitnemende ver .. 
mogens in Oratorifche en Dichterlijke welfprekendheid nog lang bloeijen. 

Niet aIleen op deze wijze wordt, Mljne Heeren, doordeze en door vele 
andere Leden va,n dit lnftituut de luister van hetzelve opgehouden; maar ook in 
deszelfs eigene werkzaambedenwordt de eer van hetzelve fieedsgehand~ 
haafd, en de wensch vd6rvijftienjaren ,bij gelegenheid'derftiehting, 
door den Bernen Voorzitter,den in die jaar ,aan ons ontrukten 
VAN SWINDEN, welke hlj v:66r zijn verfcheiden reeds gedeeltelijlc 
heeft vervuld gezieri, zal niet ijdel wezen. Zoo worden eenigzins~· 
door de roemrijke daden del' overblijvenden, de, groote gapin
gen in onze gelederen, mindel' zigtbaar voor het oog, fchoon ze 
.in het hart· van ons geheel leger en deszelfs vel'l'igtingen lang zullen .. 
penaan. - Want VAN SWINDEN en KEYSER vande Eerfte, LAM
BRECHTSEN en DIERICX van de Tweede, TE WATaR van de Derde, 
D. VERSTEEGH en CARDON van de Vierde Klasfe, aUe uitmul}tende 
Leden, de Korrespondenten VAN LIER en VAN MUSSCHENBROEK van 
de Tweede, en eindelijk de Geasfocieerde BERTHOLLET van de Eerfte 
KIasfe, zijn ODS in het verloopen jaar oJ;ltvallen. -

Bet, is geene levensbefchrijving, geene lofrede, zelfs geene eenvoudi .. 
ge optelliog van hunne deugden, en begaafdheden, die gij, Mijne Hee
ren 1 tel' dezer plaatfe van mij verwacht. - Eene dankbare huldeaan 
hunne nagedachtenis is in mijnen mond voldo'ende, en de zoo zeer ver
fchillende verdiennen en lotgevallen dezer afgeftorvenen, maken het 
voor mij, die de meesteu hunner niet genoegzaamgekend heb, Qnmo
gelijk hen naar waarde te prijzen. 

Zijn niet aIle d~ O1)S ontrnkte Leden In de gelegenheid geweest, beerlijke 
planten in Ol1zen luofte kweeken ,en vele vruchten van hUnneD arbeid televe
ren. Wij erkepnen ook dallkbaar, hetgeen ieder vall hun gedaan heeft: 

dit, 

ZESTIENDE AI.JOEMEEN'E VERGADERING. 1"11. 

<lit, betzij V'eel1:hetzijweinig-" be\\rijst,wat' zij 'gedaau'zouaen 'bebbefl" 
indien degeleg~tlhfltddallttoezichbadQPiedaan. LAMBRECHT,SEN en 
DIlj:R.:lpX,wlet: veiliesdeTweede KlisfebetreUtt; •. warel1 'ylijtige beoe..;: 
fellaren derNederlandfche Oudheden, belarigelooze vootftanders van kun .. · 
fien en wetenfchappen •. LAMBRECHTSEN behartigdemonderfcheidene 
betrekkingen ook de openbare belangen, en was feaert' jarendegeest. 
eh het leven van het Zeeuwsch Genootfchap del' wetenfchappen, waar
van hij Voorzitter was: Hij heeft aldaar, hij heeft elders vele bijdragen 
geleverd, voor vaderlandfche gefchiedenis en' oudheden. DIERICX, 
van Gent geboortig, had zoo weI alszijn Vader in verrchillende be
trekkingen en openbare posten' de gewoonten, regten en voorregten van 
Gent en Vlaanderen duidelijk leeren kennen en uit een zetten, zoo 

'als vele 'boel{deelenv!ln zijne Gedenkfchdften getuigen; door 13oel.ge
fdhenken en zelfs Eerepenningen, moedigde hijden jongenkunftenaaf 
aan, doch terzelfder tijd deed het gevoel van eenmaal ondergaan on .. ' 
tegt ~ fn zijne levenswijze en zijne fchriften.· te vergeefs naar die goed .. 
heid en welwillendheid zoeken, welke zijne bekenden als zijn natuul'lijIC 
'karakter beniinden. \ 0 

, Oak twee Korrespondenten verloor dezelfde Klasfe: VAN MUSSCHENBROEK. 
te Utrecht, door een taai geduld, in het navorfehen van Hollandfche' 
Oudheden, en zjjne· ervatenheid in de Regten ,zijne plaats' bij . het 
In fHtuut verdienende: en VAN L1ER te Asfen; deze' door meDlgvul
uige, beroep~bezigheden te veei afgetrokkell, en door zijne,eigene zedig.,r 
heid ~"~,,,:;rug gehouden, leyerde mede niet die vl'llch'llen op van' zijnen 
letterWHjfi.i4,oo.;(lie een grooter zelfvimrouwen en meer ledige tijd' vall 
hem zouden hebben doen G>ntvangen: dit bewijst zijn arbeitl, aan'de ge .... 
fthiedenis en aan den Haat,van Drenthe, eenvak, hetwelk va6r hem bijna 
ogeheel onbekend was, en. waartoe hij zich niet dan op fierken aandl'ang 
IH~eft laten overhalen, door den Uitgever van den Staat van'alle l70lkcm 

KEYSER en D. VERSTEEGH, de een Lid .van de Eer£;e~ de twee~e van ,de 
. " C Vier .. 
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In de eerne plants en hovenal zoude als zoodaltig moctehworden' 
vermeld een gedeelteder HalldfchriFten van CHRISTIAANenCONSTAN
TYN HUYGENS. Want offchoon het gefeh;enk daal'vatl d00rZ~M>is 
gedaan "~aritief:geheele 'Inft:icuuttvetmeeritecbtet:de:Kiasfe ·aanzieh 
zelve verpligt ,te zijn, om er 'ten"ruinfte ditvante zeggen:dafbet 
bebou'd '4iet hoogst.gewignge' l1:ukkenixfhultgeheelv.()or:deil Lande; , 
aan de wa~kzaamheidb'n· t()rgen dey iUasfe>ti:f regt illllgiw6rderttOege
fctiret-e~.Welke; de>lo6pdaarvangeweest zij , beeft men ,ten.nd'aste~ 
bij naar waarheid, vooral to en de Spreker deswege eenige opheldeJ:'in
gerig~geven' had, in der iijd kunnen ziell in het Tijdfchrift de /{ufJ:st-

1m 'Letterbode. 
Wijders ontving de Klasfe als z,?odanig, ter vermeertiering ,van' haat 

Penning-Kabirief, zoo van wege het Gouvernemertt,al's vande 
Heeren M~~ J j. RAEP'SAET, Mr. J. WALRAVEN, J. DE vos W1LLJl:MSZ." 
en Mr. J. DE VRIES ~anzienlijke bijdragim. " ~ 

, 'Oe:'l1amen &1' yerclienfieli}ke rllal1flen ~ 'wiej,' riledevVel~I{~ng'de Kla~r~ 
tot, bet vervOlgell van h.aarPenningwerk' ,mogtol1dervinden ~ naan 
lloofdzakelijkvernleld bij <deiple1dlng vim 'het/ tvJeede,Stul{~ onlangs: 
1J,1 h~t 'licht gegeven;:alleertlijk verdieht hier ,J,1o~iri'net 'bljtonder te 
wor~en : gewaagd, van ,eene, bijdrage, dool; den HeeriMr'J. Cl1>li 
j9~9E ",3:1~ Kprrespo~de,r~nd Lid del' Klasfebij haal' ing~lever~4en.be
fhiiftde'lneen'belangl'ijk Handfchrift van zekerenGER:d:tr, betr-effende 
de, Penningen, die tot de Gefchiedenis der Zuidelij1t~ Nederlandfche 

Gewesten behooren. 

Het laat~e ;<\vaarvari '11n 'nog inoet'gefproken Wofd~fi,::ts iiJgewone 

briefwisfeling met Euiten.. en Binnenlandfehe Geleerden, over onder-
wer-

werpen van Letter- en o udheidkunde. Dezelve is zeer l:evendjgS~! 
weest; doeh daarvan tedezer plaatfe vedlagte geven gedoogt noehd~ 
tijd ,noch de' gewone loop del' Openbare Zitting. 
,Endat ik~ bijhet befluiten van hetVerflag onzerwel'kzaamheden, tegelijk. 

rnijne redebefiniten. kohde! Dochmij .fiaat.nog eentreurige pligt te 
volbrengen:'het opnoemennainelijk van de verliezen;; welke de,J(.lasfe, 
zoo in Leden , als in KOl'respondenten, he eft ondergaan. Derzelv.crna." 
men eenter te noemen is voldoende, want daardoor aIleen verkondigt 
luen derzelver roem .,in Geleerdheid en Lettel'en. c. L. ,DIERICX im:
mel's, die vlijtige beoefenaar van Nederlandfehe Oudheden, wiens gedenk ... 
fchriften, bij ettelijke boekdeeleri :ian de wel'eld medegedeeld, van zijn~ 

uitgebl'eide kenuis in dat vak, alsmede in de Gefchiedenis van Nederland, 
gemigenis dl'agen; Mr. N. c. LAMBRECH'1'SEN, als Regrsgeleerde en 
als Regent de vl'aagbaak van Midd.elbul'g, en een der hechtfte steun .. 
pilaren van de welvaal't en den bloei diet stad, niet minder van de 
provincie Zeeland; ja, ook, in wijder uitgellrekte betrekkingen, van 
het geheele Vaderland; een ijvedg onderzoeker van Gefchiedenis en 
Vaderlandfche Oudheid~ en Lettel'kUllde. jarell lang de geest en het 
leven van het Zeeuwseh qenootfehap der Wetenfchappen; die daar
enboven. de Tweede Klasfedes Inftituuts door, veelvuldigen arbeid 
hoo:gUjk aan zich verpligt heeft gemaakt, en wiens Wel'ken., in deze 
,en in andel'e_ takken van men fch elijke k~nnis, aan al,wat op letteren ep. 
'geleel'dheid priJs flett, <wel'bekend zijn; Mr. IlHYNVIS FEITH, wiens 
onftel'felijke naarn dagelijks, geheelNederland dMr , Ja ook hij yre~mden 
van dankl;nire lippen vloeit; deze waren de Leden, wier verlies wij in 
den nu geeindigden tijdkring te hetJeuren' hadden. De Heeren DE BAST 
en'DE VILLENFAGNE; heidc li6bgstvel'dienfielljke manileii ,z~ri daaten
'b()ten,'mscnoon'door dend6bcf ,Mg' niet'v'an oris" itl-g6rukt'.; ~chier 
almed~ voar ons verloren, daar zij, van wege hunne hooge jaFeW~ 
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