
Rijhet hooren van Uwe nam.en dringtaan een iegelijk. (\)nzer zieh d'~ 

gedachte op aan hetgeen Gij z00wel voor Vaderlandfc.he Gefchiedenis.~ 
o.udheidkunde en de Historie d.er Letteren in het algemeen ~ als voor de. 

verbreiding van den ro-em der Nederduitfche Poezijbij andere Natien;.. 
gedaan' hebt.. Dankbaar v'oorde uitnemende pl'oeven van geleerdheid ,. 
fc,hranderheid, vernuft en fmaak " welke wij reeds aan U allen., Mijne
Heeren',; nie.uw b.enoemde L,eden en l{orrespondenten der TweedeKlasfe ~ 
verfchuldigd zijn, voegen wij onzen wensch hiernevens, dat Uwe ver
bindtenis met onze Inftelling moge ftrekken, om den roem van echt.. 
vaderlandfche kennis en kunst te verhoogen, en alzoo, naar het voor.
fchrift van ons Regiement, te bevorder~n "den voorfpoed en de glorie· 
vanhet Rijb:." Gij allen zijt geroepen, de plaatfen van waardige man
nen te vervaogen, die vroeger onder en met ons he.bben zamengewerkt 
tot het eeoe gruote doelvan onze Sticbting; Gij vereert met ons 
lulnne nagedachtenis, en het is voor U z.oowel als voor OIJS, e.en aan:"! 
doenlijke pligt, neen, het is eene bebo~fte, hun beeld ons voor den. 
geest teo brengen, en in dit heiligdonl van wetenfchap' en kunst,. 
waar zij zoo dikwerf bunne. gaven o~rclen, met dank bare.. erkentenis. 

tot hunnen lof te fpreken.. 

Het is alroos eene teedere zaak, de verdienllen' van afge0:orvenen 
oJ;lderfcheidenlijk te vetmelden, voaral wanneer dezelve zicb tot vakkea 
bepaleh,- waarin de· Spreker vreemdeling is; maar dubhe1 moeijeIijI\:. 
wordt deze taak; wanneer perfoonlijke l~ennis niet eenigzins te hulpe 
kornt, en het is juist dit, hetwelk' my ten aanzien. van de meeSlen. 
clef overledenen oritbre~kt. IntusiCben wordt het moeijeIijke in dezen, 

daardoor verminderd, dar ik meestal namen heb te vermelden, weIkert 
wister een' ieder in de oogen. ftraalt, en waarvan het uitfpreken alieeil ,. 
ook den p1ingeoefenden, de uitfl:ekende verdienaen van hen voor den: 

geest brengt, die deze1v.e eens hebben gedragen. 
, Zulk ~en ma.1l was CORNELIS LOOTS, de waardige. nay-olger' van. 
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VONI'YEL, federt het begin dezer eeuw een der ti.eraden van den Ned~l!. 
bndfchen zangber~. wiens vern~aardbeid als dichter met deN. letterkun .. 
tHgen roem vanOl1ze Natie verbonden 19lijv(m zal, zoolang men prijs 
Qelr op waarheid en fchoonhdd in poezij. Indien men een \'oorheelti 

;begeert van hetgeen 'Ware dichterlijke genie vennag; hoe zij door gcene; 

Qugunl1:ige omfl:andigheden in hare werking belemmerd en teruggehou-

den wordt, waar door eigen kracht zich, den . weg ba-ant die haar 
voegt; hoe zij het gebrekkige van opleicling en oefening zoo a1 niet 

verg<!ledt, a]tha,.I~S verzacht. en vermindert, en zicb eene heerfchappij 
over pe, taal weet eigen te maken, die grondige fl:udie vaak ac11t~r zich 
loaat· hoe 7U nieuwe denkbeelden, fchept, 'de voorwerpcm van eene , , 

l'lieuwe zijd-e befeh0uwt, dezel'Ve onder nieuwe beeldell·en vormen voor-
-ftelt, met nienwe verwen tooit ~ el'lalzoo het merk van oorfpr,onkelijk .. 

· heid op hare gewrochten drukt - men vestige het Gog op LOOTS, en 
voJge hem van uitzijne eenV'Oudige ouderlijke waning, tot dat hij zijn 

· Vaderland d')Of zijhe zangen opgetogen hit;ld. Die zangen dragen. wel 

de onmiskenbare bl~iken, dat de Dichter een N ederlandel' is, afl~om. 
lUg van een vrij en onafhnnkelijlf voorgefia:ht ,ja de Amfterdammer~, 
die met warllle licfde aan de l1atl Z'ijner geboorte en woning hangt, 
vnlt . daarin . dnidelijJ{ . te onderfcheiden, ea echter is oorfpronkelijkheid 
dermate het heerfchend karakter van zijne poezij, dat ook de niet Ne. 

dl!rlander ze daarom waal'deren enbewonderen za1 Met dezen.dich· 
terlijken aanleg was zeer naauw verbnnden het ronde·, vrije, en opge .. 
Fuimde van zijne geaardheid, dat hem zelden verliet, en hem, opzijnen" 
niet a1to05 effen weg fteunde cn fl:erkte, waarop hJj vaak teo worl1elen 
had ,niet met groote wederwaardigheden, die door hare verhevenheid 
z·el ve in fiaat zijn de ziel op te heffen,. terwijl 'zij haar dreigen, neder 
tle drukken f maar met die klie~ne en aUedaagfche verdrietelijkheden, die 
d.en geest zoo ligtelijk kunnen ve~duisteren, het gemoed ontftemmen, 

· til de kracht voor edele werkzaamheid verlammen. 

&e. 'LO(!lllS zijn kunstvermogen aan de opluistering van al ~at .gr~t 
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. en -ede1'is toewijdde, daarvan kunnen zijne rijke dichtQllndels getnigen',; 
diterken.nen dallkbaar zoo vele voortre1felijk~ Stichtingen van deze£1:ad, 

:welker VOOl'ganger hi) was bij onderfcbeidene plegtigegelegenheden. 
Oak onze Infl:elling heeft, bij de viering van baar vij:f <:0 twintig jarig 
heCl:aan~· in hem. eet:l~ walll'digelltolkgevonden,. e11 gedlll'ende de zes en 
.J;wintig Jaren.van zyn Lidmaatfchap zich dikwijlsmQgell verk'wikken 
:met "de geurige vruclnen van zijn talent. Gelijk het vuuI' de\"! jeugd 
iJemopwek[e, de grootf>che. daden en lotgevaUen van het voorgeflaelrt 
te bezingen.; waardoor hy m~er dan eenen Jauwer won, zoo voeldc 
hij zich als man vee-Ial geCl:emd, de-beIangrijke ge13euftenisfen van zijncn 
l~efrijd tot de (tof van zij.ne poezij te, maken. Hij was, het, die by de 
aanwezigheid van Zijlle Majesteit als Souvereine Vorst- in de gecom. 
·l)iiieerde Ve·rgadering" der Klasfen van het InCl:itLlllt in 1816, de herftel
ling des rader/ands in eell dicbtfiuk verheedijkte;; die daarna in on
llcrfchl!idene Zittingen deOverwinnifJg dcrNederle.;nder.sbij Palembang, 

4e!~ Doop des vierdcnZoo.ns 'Van Z.K. 11. den Prins van Oranje; net 
/J.r;l;tiud van net .Muiderflot,.. helj:.uitijzC11 'Van fllzepen door .bet Wi!· 
.Jem.s Etznaal bezong,; Aie denageda-cIltenis van den edelen FEITH. 

h(lldigde ~enin, 13~!1' toonde ii dat ,de fil'ljd,; op ,den. klasfiek,en bodem 
van Gfiekei;land gevoerd tegen dwingeIaIidij. :en barbaarschheid, hem 
terharte,ging, db 01; de, ,voorlezing. van een vers' op het in braTid 

-jlek.en"van het [cliip wlfJ"dcn Kapitein-Paaha, door. een Griekfch~n 
brQnrler. : ,In twee, Openoare,;VergaderJngen trad by' op als. ,Spreker ~ 

.,en [childetde ifikrachdge( regelen E'uropa /JIjden,t/ehtcfJdjJonrJ· der I 9~e 
e'eurw, en het 'Vo~r.()o:rrJe.d,,· terwijl bij in"vele gewol'le ·za.menkomrten 

. doorga:ans algemeeneoncrerw.er.peJ.Lbehande1:cle. BehaJv~d~j!:e 'werkzaam. 
. Jieden~·heeft· die,Heer. I:o'OTs;her . .Inai:tu~lt meermalen, verpligt ·c.ioQr: het 

I Ueillfigrijk. geet,;dat hij:.aan:.ohderfcheidene:IKommisfien ,b;epaalde!ijk 
all'il' die. over het l\1·uiderfro.t . .,. g-enomeI1i1:heJfft.:~. el.)_ :bij ,.zijQ , zeldzaam 
dicbtvermogen, de berinnerlng uan ,gedierlfrighe.id.:;,opregtheid en vri~nd· 
fcllapnagelatt'I) onder atIe~' die "he,ll gekend heboel1~ In een' zeven~ 
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dgjarigen oud'erd'Onl (to~d hij dlhtr, met ·eenc 'wi~beIT1ef!uwd:e kruin, nW~~, 
met eeIl hart, aat; van Jeugdig i vuur voO"r at wat grQot .en, g,oed is,; 
blaa!ne. Vereerd "dool'het :Lidmaatfchap van aUe geleerde,,Iu/lelJingen:, 
o~nzes Vaderiands,· en door"S' Koni'ngs gunst befhaald" eindigde 'hij ~ij~ 
levenop·denloden Oct0be-r d'es vor.igen jaars. Zijn .vriend, ons waar .. 
dig Medelid, de· tieer· J. DEViuES, fpt"akaan zijngrafals uicons, 
aller naam, 'eenige' werntge- mnar . treffendt:! wool'den ,: die Gij allen~, 
i\Hjnc Heeren,: als eelle welverdiende, hlllde: aan, dell. afgd1:orvenen , 

voorzel{cr met innig ~velbehagen 'gehool'd of ge!ezen hebh '. . 
. Offehoon wij niet dan" zijdelinglche kondfchap" bebhen" 'ontvangeil. 
wegens het' af11:ervell van ons Medelid',' den'; I~eerLollrs" DJEUDONl'\lE: 
1')SEPH OEWEZ t in leven Infpecteur del' BelglJch~' Athenaeaen Colle.~, 
gien te Brus[e!, zoo acht ik mij nogtans gehouden., daarvan,~hier, teo 

gewagen. De' !17tte October des vOI',igen jaars WaJS ,de· fierfdag ,val}; 
dezen GeJeerde" die een" vier en zeventig jarigen ouderdo1ll' ,bereikcn, 
mogt. De wereld been, in hem. eenen man van uirgebreide' kenn?s len· ' 
val~ cene zeei:' gematigdedenkwijze verrore~. Wat DEWEZ als (:}e .. 
fchiedkundige was, dat bewijst inzollderheid zijne llisloh:e cdc /(1, Be/4 

gique,' een werk~ dat omtrent de kennis '~atJ de vroegere'tijdvakkeri. 
onzer Gefc~iedenis, ,v66r KAREL V, en v66r den Belgifchen ,op(];and{ 
van 1789, en 1790,- _zoovele verdienfien bezit, dat men' daarYRll be,~ 

zwaarlijk de wedergade virtden zal. Sedert bet jaar I~ 16. was DEWEZ 

a,ls Lid cler Tweede Klasfe Qan het Ini1:ituut toegevoegd;, doch van. 
eel1ige werkzamnbeidte diel1Cl:e van onze Sdchting is mij niets, ge

bldtelh 
Indien ik gehoilden ware 9 en de bevoegdheid bezat, om de letterl~~n.

diO'e verdienCl:en van dell man naar waarde in, het Heht te fiellen, wiens, t>, _ 

overlijden op dendood van het' firales vermeld -Medelid gevolgd is, zoo 
zou' ik den toon van· eene lofrede bezwaarlijkkunnen verm~idcn , daar ~Qo 
"\teleen zoo fchitterende gaven als hem verfierden, nechts zelden in e6n~ll!> . 
me.nsch'v:el'eenigd gevonden w.orden.. Gij ge~.oel£,. Mijne Heeren". dat· 

" ,.~{;. 




