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ter, ars het er op aankwam, was hi] niet te min gepl1st vl"ijmoedi'g:, 
'gelijk bleek; toeri de verdien(1;elljke Korrespon'dent MA:XIMILIAAN'LOUIS 

VAN HANGEST ,Baron D'yVOY VAN l\IYDRECHT zijne verhandelingovel:, 
ete Ordt:. van den Tuin, een verdienfteUjk werk, bij de 'Klasfe me! 
regt in hare Gedenkfcbriften op~enonlen, had iageleverd, en KONJ<NG

daarop zijne eigene gevoelens en aanmerkingen' hand~aafde. 
Ook dezen waardigen man, den Korresp6nd~mt D'\l:VOli, verloor de 

Tweede Klasfe, . in den andel'dem va~'l 78 jaren. Hij was L.id van den 
HCtogen 'lhad van Adel, behalve' andere 'ltidde1'lljke waardigbeden· el
ders', Kommandeur van de' Orde van den NederlandfchellLeeuw', 
€>pperhoffchenker en Kamerheer van Z. M. den· Koning •. flij was· een 
edelman, zoo als er weinigen zijn; een waardig onderzoeker onzer oud.,. 
heden en gefchiedenis., een man van kunde en letteren , waardig zijnen 
hoogen: nand en edele geboorte •. Hier van getuigen, behalve hetz.o() 
evengemelde werk, zijne bi/a1'age lot de hiftorie vrm het ver-bond en 
net /meek/chrift. der Edelen, zijuemedewerking bij' het onderzock over 
~ de ~Jlettige: of 'onwettige geboorte van Witte van' HacflTjlcde, en zijne 
hulp~ vel'firekt aan het Utrecht[ch-e Groot Placailtboek, door MUSSCHEN~ 
':BROEK vermeel'derd en thans in eigendom' 'del' Heeren Staten van Utrecht. 

. Zljne voordr.agt en.- bedenkingen wegens hetf!.een over-de Ridderorde 
'van St. Ja(}ob door den Baron VAN: LYNDEN. 'Van liemmlJ.n was gefchre-

.} ven, 'zijn'hekend; minder,. dat o6k hij ;na dat Z. M. de. handfchriften 
Gil papieren van wijle den PenHonal'is I-mmSIUS had aangekocht, vep
zocht is, die' te lezen, na, te fporen,' en het b.elangrijl{e, v.ooral oroi\' 
H'ent Prins WILLEM DEN DERDE, uit te geven. 

Een aDder K6rrespondent del' klasfe Mr. ROBER~US, KEUCHE,l~HUS 
DRIESSEN overleed delt ~5(len Oc,t0ber 1831, oud 7'). laren. Hij Wa& 

(!'Cn man zeel; ervaren in de oude Gefchiedenis dezer Landen, bijzonder 
. 'j(J. de Oudheden van Groningen, waarvan de Monumenta Gronil7gana 
)"c~rh ae.vi ine..dit.a. l,8!21t-18ao, door. hem uitgegeven., kUl1l1en 'gel' 
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ruigen. Hlj 'WItS Archivarius derProvincie Groningen en' genoot al~ 
i"oodanig': de meeste . achting en' verdiende dezelve volkomen. 
; .. De 'geachte Rector .del' Latijnfche Scbolen, eerst te Enkhuizen;, 
daarna te Hoorn., eindelijk te Middelburg,E. EPKEMA, Korrespondenj: 

'cler TweedeenDerde Klasfe overleed .den Iilen Feb-l'uarij dezes jaars, in 
den ouderdom~ van 71J. jaren. Als Korrespondent del' Tweede Klasfe ftaa;t 
van h.em inzonderheid te vermelden' zijne bezorging der derde ttitgave 
vande gedichten van Gysbert Japis in I81J.1, welke hi} niet alIeen yet; .. 
'beterde', en met aanteekeningen verrijkte; maar waarop hij in 18!24'een 
'W.oordenboek vervaardigde. Bij de niet onbelangl'ijke werhaamheden 
til:! Klasfe omtrent debekende Drent/che brllg, gaf hij ook desweg!3 
,cen vertoog, en. verrijkte het Glosfarium van veroudel'de WOOl'

d:en ,tn.et die' uit de ()ude Ze.~II'W/che Keure 'Van. 1'256. Door, zijne 
llJtgebreidde oude. taalkennis , zijne uitgegeven poemata, en. alzoo zijni@ 

handhaving van deB oilden ,roem des Vaclerlands om trent klasfiek,.e 
oude Dichtkunde en Lrmel'en, verwierf .hij regtmatig de eer vanaI;s 
Korres.pondent aan de Derde' Klasfe te. ziJn toegevoegd'o IJver, fcherp..
~innigheid en taalkennis hebben ,hem de onderfehdding en achting van' 
velen, vooral de dankbaarheid zijner leerlingen, die met vele andel'el.l' 
nog zijIle nagedachtenis i!1 hooge eere, zijnen naam in zegening bou!" 
den, doen onde.rvinden • 
. ;Onlangs, op den If1:en de-zer maand, overleed·, de Korresponden~'. 
del' Tweede' en . der Dertle Klasfe onze Landgenoot PAUL < HENlU 

MARRON, in .den ouderdom van ruim' 78 jaren. Te Leiden geboren, ... 
naar DOl'drecht als Leeraar del' Walfche HervoJ'mden, en vall daar;' 
ullar Parys in. 178.(1. als Huisprediker van, den. HolIandfchen Gezant 
geroepen, werd hlj in 1788. aldaar openbaar Prote(1;antsch, Leeraar. 
Door Franfehen geacht, geeerd en gezocbt, bleef hij Holland bemin .. 
nen, Holla,ndfchl! vrienden helpen, als Hollander Oude en Vaderland
tc.he Letteren .hoogfc.hatten, en niet ongelukkig beoefenen. Hij. W~~ 
-\ C 3.. de.; 
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"a'/JoedwillighGid 'itlve:,' v{jl·V'tlUf, gei)st.,,:verAiift e1lt,gem$tUelijJt~!it:h 
Hij bandbaafde 50 Jaten d~ eel', der . Herv~rtnde Kerk" ·do()l:l~em 
in FrankliJlts hoofdfl:ad ge1ticht, en waa-rqigliJ\.{, bij eUte ornW~llteling, 
tegen geweld', dweepedj en onge'l06f \(.oorgef.b:an en mQedig verdedigd. 
Onder de dwihglandij van e'tn(fnR~Hu!1sP'JmRRBI, na tweemalen cloor hel 
Comittl Re:v(J/tilloiuJlil'irl J::794' aanle·hbudm t~ zijn.", wer¢l hij ,ap 
het loogenaamde IlleSt tdi' 'eflf'l!lJtli'I MIOppe.rWC2ten zeIn; gevanges 
ge:t;tornen:", De· welverdi:ende£baf'en 'dot!dvanlu.>M:&.PIEt\·RE was YOOil' 

hem een ftern\ tot leven en Yrijl'iei:d~ De LatiJnfebe poezij was eene 
~jner geliefdfte uitfpamJingen., Hij'wiictde haali' genoo~zaAm' aan ietfer 
:belangrijk voorval, aan ieder beroemd man, ook in het, biJ hem 
nooit ve.rgeten, Vaderland. Eene. verzameling daarvan; geUjk van eene 
':nieuwe Franfche vertaling del' Pfah'nen! werd dom h'em gereed ga • 

. ma;akt, ter uitgave. Do,Ol; ... eene. reeks Vl\Il. med.edeelingeJl in de:, .Eta-
81taphie Univer[(JlIe, 'Van MICHAUD gafhij .. Z'ijrtbart lud.t, .om Vader .. 
d'6dandfche mann en en·geleerde vrienden te huldigen.,. Hij. bad eene 
uitgebreiide kennis, hewees ve;len., dienst ;' was' niemand' tot last •. Zijne 
Goosvrucht was ongemaakt ~z1jne, .voordragt we,lfprekend, rae!enc[;; 
treffend, zijn .hart allerbeminneUj,ks:t, mja ·affter.ven Christelijk. 
~ ,lk heb \t:,l;n het overUjden der.Leden van· de TV\reeae Klasfe RAEPSAET 

.en HYE SCHOUTHEER. nog niet gewaagd. Wij he11hen althans.. geene 
dan' zijdeli:ngfche kundfcilurop. gekregen van ae,ze ZuideUjkebJ"o,eders; 
Broed'ers ' zeg· ik, -. in. bet Gemeenebest der Letteren toch mag geene· 
affeheiding of v:ijandfcbap li>etlaan. ik kan echter hier niet andel'S dan 
kot't aijn. ,. 

, JEAN' JOSEPH ahEll18AE'1:' o.'Vletleud.: in1.lJ;et d00r helIl zoo· .geUefcl:e OU'
de:tmerde, den 19del),,1tebltftl,1'!j;·JI:83!?)~·irt> h0QgieD1;ou,derd'€)ltti •. Hij \ws 
geheuht 0011 den 0uden" Rl!geril!igJ)vopm d."Oostenrijk.fche ll(eel.er.lah-
del)), eriwerd d'esniett:emilt door', alle,.vii~nd~regeTingert met 'onder
fQh;eiding behandeld;,.ell met hQ-Qge\ wa'al'dighedet1 i begiftigdL . Zijne Anti"; 
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lyle 'de J'ki#ol;:'C des DrfJilJuivi# et ,aI#ilf/ileI d~J.: Gag/e$" t;t sptDlalf/i 
m'Cnt des Pays-bas. zijne Academifche' g;ttdeOkfG!'btifteFr,'zijneliafp" 
ringen oiver de uitvindiI1gvan nl~ knken "'tIn ::de~Ii(i-N.!Jg , .. eve, de 
lIeerlfl1te rcgldon en inliuftligingcn dell NtMJerfandftlte8&iiV'~"'el,u$, aver 
tleliibtio'l/Je-ek,. genaamt/; dDe '!'1ltn BrJurgoMiefl,;-efJ. ~eneme~igtlef a.ndere 
tHeine gefchriften 'van dergelijken aard, doeh bp,vel1 al zljn: werk ,wet· 
de P'o~teffien of Gemeenlen'in de' Nedc.f"JlaflJ'en, . in de, Gede'nM~ll.J.fif.: 
t-eon v'an de Leidfehe Maatfchappij· van Lette:Jrkmr<:ie.; ·h!ebbe.n en MeldeR 
benHlan ons verbonden.Hij v.el!z:uimdemet, door de inzelldhlg' ~ijner, 
wei'ken, de verbindte.nis met:onsaan: te h@uden. 

Mindel" was clit het gevab met den' Heel" HYE g;GlJl1Jl1Tl;I'UR van Gent, 
die' 'OlilS, eerst over de Oudbeden diei Stad eeu.rge, belangm.ikec meded:ee.· 
lingen·. d'eed, ma·a..r'; naar meel'<ifere. vtu:cnteloos:" deed nitzien~' Z:~fl· 
werkzame post van Sekretaris der Staq Gent, zijne bemoeijingen OIn
trent het ·Armen- en' 'Werk.iruHt.t.mt a}daap" fchijnen: hem .dew tijdl tot· 
Jl).eetdere letter- en o1!dl1eid1{undige n:afporingen henoman te Irehibetli... 
De j:tl.iste tijd zijfls 0',v.erlijdens is otl!:l' ni'e~: bekend.'8ij was' nog in, 
bet h\!st zijos levens. 

De Derde Klasfl!: vet:1oG)r,. in: het Ittat1i¥e. In./.Htl:lutsjalll]! geew harer' 
Leden; maar het verlies van baren, in< 1815 ben'uemden, I{orr.es.p'Ondent 
JEAN FRANc;ors CHAMPOL:r.ION·, den Jong;-e.,. die in de: maa'1ld Madtt· 
dezes jaars, in den ouderdom van 41 jaren, overleedJ" trof nietl aHeen 
haar, maar de ganfche geleerde wereld, die zioh, en te regt, over 
zijne allerbelimgrijkf1:e nafp,oringen. ell< ontdekkingen onltrent de taal 
enh.et fcbrift der aloude Egyptenaren, en de ontcijfering van derze];. 
vel' HierQglyphen verheugde. Zijn werk, L'Egypte [ous les Pha'r.'4-

om, (JU Recherches stir la. Gdographi~, la Religion, la L(Jngue ,. /81' 
Earitures et I'Histoire de J' Egypte, avant l'invaJion de. Cambyse; m.jn:e· 
v:.oor:· Oudheid en Gefchiedenis allergewigtigfte reizen, en, Wilt' zulkiS'~ 

0011 bragt. tot, Qpheldering en. beve$iging;.,. 0ok. van! g-e,w;;ijde fulilliftem, 

ma-




