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haufde ook' bier 'dooreigen voorbeeId de eel' der Ladjnf<;he 
Dichtkuns~, door, onder anderen, de vrijheid des Vaderlands en 
den roem van KOSTER op het uimemendst -te ·bezingen. 

, Wie herinnert zich hier niet, bij de verl11elding van het laatl1:e. 
de befcheidenheid des mans, toen hij op deze zelfde plaatfe ge
zeten, bij de Open bare Vergadeting van ere Derde Klasfe ,. ooze, 
fiemmlng, bij de bulde op DE BOSCH, zoo uitnemend doo.r zijnen' 
vrie~d VAN LENNEP opgeweln, nie~ wilde -v~rOappeli en ~fwenden.' 
De L-atljilfche Regevoeringellyal1 B()SSCHA : Over de;heoefenillg der 
Latijnfche en Gdek(~bet.ettel'en., inzo:nderh"idaan te prijzen bij, 
Burgers van eenen vrijen Staat: Over de uitnemende -gefchiktheid 
der Nederlanders tot befchaafdheid, wetenfchap en letteren: Over 
den Koophandel; Over de Gefchiedenis det Midden Eeuwen, ja iedere 
vooraffpraak bij iedere balfjarige bevordering der Latijnfche Sc~ool
jeugd,' waren proeffrukken, van fmaak, zuiverheid van fiijl , en juist. 
beid van oordeel. Ook in de Vaderlandfche LetterkunCle was hij niet 
aIleen bedreven, maar daar in met roem werkzaam. Zijne vercalingen . 
van DENONS reizen, van de redekundige lesfen van BLAIR, en bijzOll. 
der de Oleesterlijke overbrenging van de Levens van PLUTARCHUS met 
zijnen getrouwen vriend, ODS hoog geacht Medelid WASSENBERGH t 

'wien wij ons verblijden nog zoE) weI in. ons midden' te zien, en 
'boven al zijn oorfpronkelijk werk van de Gefchiedenis der' cmwen

tenng' van ons Vaderland in 1813, zijn, wegens getrouwbeid, 
zuiveren enfra"ijen fiijl, de krachtigfie bewijzen van zijne groote 
geoefendbeid ill ODze tanI, let~erkunde, en gefchiedenis; ja wij 

durven gerust deinleiding van .het~aadle werk, als cen der keu.
rigfte bloemen uit onzen. leuerkundigen hQf, roemen. De derde 
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afdeeling dezer iDf1:eUing brngt, behalve het gemelde gedicht op 
de handhaving '" vanitosTEltS. eer ,als ,uitvinder ,der Drukkunst, 
openlijk in het licht zijn ttidfekendvertoog: Over de _ ten onregte 
verwaa~loosde l1:udie der' Lattjhfc:f1e Dic.htkunde. Ais leerling van 
sClnUDER, "a-}s'vriendvan<j)E "'BoscH , VAN' OMMEREN , VAN KOO
TEN; N'OJ)Ett ,HQ'tdFF'T;COt.r:.oT D' ESCURY ,VAN LENNEP en an. 
deren, beweerde hij, en bewees, als dezen, met zijn voorbeeld, dat 
de behandeling van de Latijn£che lier., weleer bier te lande zoo 
zeer en zoo' wel- befpeeld, die verheffing en fmaak aan onzen 
Iandaard gegeven' heefc, en nog Oloest en kon geven, welke, zoo 
noodzakelijk z~jn, am den roem van het Vaderland meteigen 
genoegen te vermeerderen. Over zijne .Bibliotheca clasfica, en 
andere nutdge werken ten be'hoeve der Latijnfche Schooljeugd, 
zoo veel aan Bern verpligt, uit te weiden, yerbiedt mij de tijd. 
Mogt ik mijne genegenbeid en de fiem der vriendfchap ge.hoor 
geven, ik roemde- zijaen vasten trouw, rOl1d~n aard, waarheids
lierrle, eli dienstvaardigheicl., met zoo vele andere regtvaderland
fche deugden. Deze en iijnen jjver voor deze infielling, heeft hij 
ellS ten voorbeelden Dage1aten. Dat wij dan, dat zijne, met zoo 
veel zorg onderwezene, Zonen, en veelvuldige Leerlingen, ftreven 
naar de kroon; vobr brave en werkzame Burgers fteeds opgeban~ 

gen, eene kroon, door BOSSCHA zoo roemrijk gewonnen. Dae 
ieder onzer, even kalm de rustplaats veler zorgen en, bekommerin., 
gen naderende, ook even rllstig anderen moge toeroepen: ,,, Ik 

, " heb mijn best, ik beb mijn pligt gedaan." , , 
De Vier de Afdeeling dezer inflelling onderging nog het verlie~ 

van den Heef JAN BAPTIST PISSON, 'beroemd Bouwkllndige en Di
rec-

Ger Dijkstra
Highlight




,., 

l'R OC ES- VERBAAL VAN~D£ 

recteur vande Klasfe van' Arc~itectuur bij de Koninls.lijke Akade~ 
mie te Gend. 
, In die fiad, ten jare I 7~ 3, -geboren, en van gemeen werk-

man tot ~ den hoogfien trap van eer"., aanzien en vermogen in 
zijn, vak, door eigen, verdienfien, opgeklommen, verliest inder .. 
daad het Vaderland veel aan eenen man, die nu in den ouderdom' 
v-an zes en vijftig jaren het zelve ontrukt is, en langer genot yan 
',zijnen fmaak en verdienfien deedce g,emoec 'zien." De' openbare .en 
bijzondere werken van zijne kundige hand tte Gena t en in ,den 
omtrek daarvan gevonden. zijngoed befiuul." van open bare werken 
in het Departement en de fiad zijner woonplaats, het dom ge
roemde. en op openbaar ,gezag goedgekeurde, ontwerp voor een 
'gedenkteeken, te Waterloo op t,e rigten, en zijne vee1vuldige he
haalde, eerepcmningen', maakten bern met, regt zeer geacht. Hij had 
:veel gevoel van eigene tvaarde, maar ook tevens wezenlijkekuu
de en fmaak. V 66r drie jaren woonde hij de algemeene Verga de
'ri;g dezer InfieHing bij, en gar' to en en naderhand blijken,van 
belangfielIing en. medewerking. Zijne verdienfien zu~len welligt 
nog erkend worden, wanneer het op te rigten marmeren gedenk
teeken " vol gens zijn eigen lalltfien wiI, en de fchets , door eigen hand 
daartoe ¥ervaardigd ,uite~lijk zijnen roem niet ~eer zal vermelden~: 

. . Behalve deze Leden verloor' het Inllituut nos waardige Kor
tespo~deilten, en weI de ,Eerfie Klas(e den kundigen en alom 
:geaobten B.i DOBBELAER DE WIND, vermaar9 en zeer, gezien Ge
neesheer en Lector in de Ontleed-, Heel- en Vroedkunde, Prrfi
tlent van de Provi~ciale Kommisfie ~an G:eneeskundig Onderzoek 

. van Zeeland en der St~delijke te 1Y.liddelburg; de Tweede Klasf'e 
,er-
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verloor den' gcleepden l{ortespol1denc, ZAHN, te Dielitz'; en de! 
Vierde Klasfe den HeerJ.p:u.UV'AGE>, 'Lid del' Akademien te 

Parijs,. Antwerpen, ''Gent, en Totdoufe ,,' en beftuurder van die te 
l)oornilt; van wiens Sehilge;we·rk de Kapel . te' St. Cloud, het 
Koor van: de Hoofdke.tk zijnet woonplaats ,en vele andere ge. 
boU\vengetuig~m. '~Hijoveileed in den ouderdom van. 75 jar,en. 
" Dab genoeg bioemeri gefirooid op het graf van dierbare ,overlede· 

nen ! . Is deze bijeenko~st dus verre gewijd geweest als ter uitvaart 
en tel'" viering der nagedachtenis van wallrdige medehelpers, zij 
is toch ook tevens tel' feestviering befiemd tot' verwelko
l1ling van hun, die gefchikt, b'ekwaam, en, zoawij vertrouwen, 
ook gezind. zijn, het gel~den' verlies zoo veel mogelijk. ce' her
itcHen. De Eerfie Klasfe benoemde op nieuw tot hare Leden 
A. vAN STJPRIAAN LuisclUS en J. A. iJILKENS ,bevorens Korres~ 
pondenten ~ derzel v~ Klasfe, den HElt TOG vAN URSE!., Ch SANDt
FORT, J. C. B. BERNARD -en CHARLE:S VAN HOOREBEEKE; de Tweede 
Klasfe., den Grave G. K. VAN HOGENDORP, de' Detde Klasfe N. 
CORNELISSEN, Korresponde1'lt der Tweede 'Klasfe, WESSEL ALB~ER'TUS 
VAN HENGEL en JAN HENDRIK VAN ltEENEN; de Vier de Klasfe J. ~: 
PI'ENEMAN~, JAN HULSWIT en LOUIS libELANDT. AIle deze benoemin~etI 
weiden door Konin~lijke goedkeuring bekrachtigd. Vergunt mij, 
Mijne Heeren! nieuw benoemde Leden, zoo verre gij hier tegen .. 
woordig zijt! U Dam ens deze ,inftelling' op: het 'welmeenendsc te 

begroeten en te verwelkomen; ,ce verwelkonien, niet zoo' zeet als / 
~ gekomentot OIlS, ~an wei als n~ader toegetreden 'tot het doel, 
dQor ons, doo,r U beoogd. ,Dat doel is geen ijdele praal,geen 

~ toe.voegfel van eeredtel, maar werkzaamheid en infpanoing va~ . 
-D knc~ 



M·iJ3', g~ne,;l~i'~u; wa~e.n:b~tu :;ee:n~ ~p;b},ats' Wa!W&g}Ol!de~~de;teritell61iW ... 
Ji,~~1~n3:llrIl:~!l,n .: d~n __ ~tegenwo.ordigen" :tiJd. ~.~: lit nil!g u·· ec't\t~ ·.!li6t 
,g~lie~Ln:-ta.r de g~me14e levensfChets :V:erwijzen.,hij .. velen hier'mbl.d:er'" 
l>eke1;ld,~e.n.a(:hte; mll verplJgt 'd:li:' -volgende le~ehsbijzbnde.rheaen ktirtelljt. 
'aau U:.m.ede~e. ~eelel1 .. .,· '., "', .' , ';:'c 'r .,[;/." "; ,lit 

JEAN BAPTISTE PISSON ,werd ilt .i7.6:S te,Oe1iWl:;itt:;'g~mige.h aitat'~ 
1>,oren:, ,ZQo'dat .~; zijne" O\1.OOrs .' f'llhi-er 'b uitea iftaalt "lW-irkn:; ':he,lil ·eenlbe
Ja~Q.d-ijl~e :QPvoed.mg'te< gev.en, eriihij tIs fchilljnw€rlters ge.iel uaiauwe;.. 
Jij~s . dell, tijekhai,oIDLde ·b.egmfelenv.anle~eae.n ;f€,'(qrijven t~ kUl'itaen . 
J;e¢Jzen., ',]';angzaam On~'l!'fitkeldeziclj) zJJtlr gee~ ttiJVe~fef0~icb;g.eens~ms 
1~~y:eUi 1iIett' (:iew0~.~ ~ook ' fcll.@l1f hi)' ge~n.e b~g&W0ff6I b61wa~mReUn, 
maar weI eenigen meerderen lust voor het teekenen aan ._tt:Ltntg;te 
:l~g~,.~,' G.~hul~,: YQ:nd:,;oeJ gflringe 'rkm.!ilR ::!eqenlbefcheri.nell';: il1t~ Bell 
lle~lr!>Qlt§S ~:Rtdd.e.r,vl\n;, L'Q¥~ndeghem;. :die;hem-idddr 'zijn-e ~VOOlrptaak 
·")~,1d.~ '. Kc;n»nk1ijh·· 4k1li1elnie." (dQol'tW,K-eizeli:tiMAl.Ukc Tit.Ea:aiSrA Qri.dar 
'MO~ :bef"ClJ~l1min:g; g~nQlnell):plaatfte-; :;tlwaalflhi,j kiQs.teleQsJ:orldelll~ ;in 
J~>n:.t~t!k~1,lel1;;ontv:tng.· ~Al~$l.Jl 15ehaalde.)~, jonge {kwe-~kelirig aah:11trvol'
gens deUL. tw#cdtm :Pm.9Sl;:lrtr l:184:~: 4n:;J1LI'e8Ji: de~;gJ!o:o1ien(:PJlijs '¥~;~ 
~~dxe', 'ld~,f~{>Q,(il1 ';Bptiwlumdell'; 'l :Q~e:::l?ekll:obni:iag;, > ,de; filuch;tneiner 
'Q1lIiV€iltl:uileide: "o~£ening ,': g;af:, den:)rO'Ye1~jnria;ar {tid·: bewustI:teid .•.•. Zijll(tt 
.b~cbt:en:':.ien.J III e1:' . g~M~gl\!tl;;:'zag~)hlj ;;\;dllarbp,i: in::! latallen' >tijc'f te .' rug- aJj 
.~lte··eem!oll~· herhln~g{ ~ljne::r) V,i'0ege: ij:e~d;:'aD!"de-, ~eeda:e:., fpooitllag 
tot ~ijn.f; Jater.e:,·vOfdwngen .. !U::Se1iertil'.\;Voerd:;rl~i»ouwkum¢i; i~e-1ido:fdo. 
Aroili~~ :en ': 1T;(»ld orbij in;:~ 79'3::! dOQr; ::der .1tilih,ting .:v~~ eeriif~::gel~ouwen:~ 
'\roor . rekanibg~. va~ t het :Engers.c'h';~6auv:.erl<tdl:emi','·'wieM;·lQi!ijg~be-n1t-en 
destijds Vda~l'efiJ }bew' liic21delli; de,:, (}qclte, gel~genihe'id;, tlitl '~ij~ 

li\lenteuE te:: o~~elel¥ ell;: .zijne· 'tijde:lijke l:lmftlO1tli'glte;qei1 te. Verbe~ 
J.eren~ .;~ i: ~.:: I "::'~. : .. " "' ,I ~ '. '. '" .·:~:~!c·:J}.: ~~::';',...~'. ,:":J,'), 

,Ue: ; S,taw . G.ent:;~opralf.1lt.U~ft f:y:e,je rhar.et veiltrailljingeu a:ag., ~liem ,t:e. "dan; 
T < "( i -'r. 1'.,. -;c, "-i /.~.~\,~\.~ ";l~ ~'·'i{'" : .. ~.~·,.~~,'\t·' ,.:';~~it'f."'""-4n."r~ ;('. ",. \.! ~ .. ~'< ." ' ~ _K..,~. 
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keti~" ~ 1'Iet~, is'''~J1t lt~i1\,f f&:t1 ~:'lij.l·&.are;: %bOGHe '~aaU~h " 'bruggeh ')ert~v'eiJ 
fd1tlide-ne:: ~pd6jteii':v&:t'fthtit&~d~~ is+ 11i~nigvu1dige ~~t06t~ gebb uwen iijit' 
doW:· ~tm;Sehi~lit~:0f":V$;~telit~':fetwljl'·~zine. ~ilf~h.:woning·iiIs· ieen . v06r~) 
~tfd j1\ri!w:(;rma'«'k,~mag;;'··~iJ.oijffi&\W'drct~i1;;;"~tefaUeeu· nluriten zijrte '61') 
db'rinant'i~::t.Ht :doer! ::-Wf£n'lltdi:gbeld:;~ ~MtltseIlqleid:'va.lf ~{tijI cfn1 eenbeJ 
wUig:;; uiterlijk I ~ila.n~l'tn f )~aar 'ptijten iic11 , rtiel:/'miiider" a!trl',door gere-" 
geldh~1d en 'gen'iak -vail :bintien.~~rk;,'Wedei·h0ttde· 'mij; de nainen·' van'· velen' 
detzef9'.e ,eVen·; at$' . .van' :ondetfclreidi!l'.re 'hititenlufizeri en· lustltoven, tot· 
'W~lkel' goeden aanleg :11ijt;ij~na~a';gMclln{tlieidhid~·. -op' te ndetrie:rf·,l 
~ti 'l'ilag :den Plil11terituln. nIH .·\r:ergerefi; ;dl~ van eeilen tiiigeftre1tten 
nl{)~tond, door ,Item :tQ.t eeh' der:r1jkfH:BotahifcJie mrlgtii1gett:~eriti!J ' 
~.fd;·' lfii~fchien de' fcllodfifte;' en : fcl'l:ilderachtig'fte '. van~Ellr6Pa'l(th g~: 
I1~I'1\d worden. ,-.'.' '. '\ . . 

Secle-tt net ja'ar IS06: ~erbe de H:eet:, l?ISSON minder V'oorbijZbhd~re~ 
~~n~fi,:;bwlVefJmtijt!f&tlit'Vrieridfeh'ap~:'ert 'hegnf' zii1i itt dednder .. ~ 
.m_en~'Wtt)Jieeil.Wiig·len;·o1ide\'f1oualderpu bliekeiVegelt;iIi' ,'bee: 
~i14rte'~ntlVtn)de' ;ScWelde.·;::Weidig:tiJds 'Qaiaiha~ w~rden 'heI11vclle 
a~~~il>:~4Mie groote"\'Vtl:tietf op~eatage:h :1iij,iTl.fi1eu{en· -en '~in cte:pcil-' 
~m:;van::h~t J\11(jijfmt11g) Stitat$,..;gra;band.:~Deze: Weri~eri~" waarvan 'de 
m.eesten ;.op-, 'eet1e/grfi0t~ "~'Hatil'liljn a~ngeiegd; i~in' inderdaao.'vbrstel1jk~· 
.~'<:'1:Je;Wl~~:4a~nh~~;:'()Qk~ra ~lt;1vak ·groote~b~k#.dalnhederi: bezat~ Rei 
9P~fgtJ nvei;cd:ezehe:>!i~'deJF:mol!rftSlfi geil' :g1>8fldr dierr·fti'~ken,; :'was:rivbllfgt} 
de; e~lfie:0'OrMkiltijBIt¥rWlgeiide 'lklVaai en' wnlifijiien'· eiridelijlten : d~od~' 
«~ijtie:blik\iM\fmh.lide;b/biy~ij'He:llJm¥ageriOOtelfalgemeen ei'kend;.·' gaVen' 

hell.l. bij de uitbreiding dezer inftelling eene plaats onder deS'zelfs'Leden 
$/datieri~' hemi) d6bl{;'~ljtle·:Majeste'it benbeffieh 1;6t db "!{ommisfle' ~ie; 
~'WMlr~~~ng.~tJ pJ!liJm\:!.jj;;:Vdor elin 'Paleis: teBtuste-i.: .'. .;.! j{: ,:s; 
.,,1 HM; dtria~er J ~:i~so'N"iklMe~ .I'hl!t( l156egere F'tanfch& n:enilil~ ;~ij~ ':{reti./, 

.,.. n\lftjIgGt(foftd':;~1i:i'/b4t<!t:)tftwerpen! eener:i'eus*htigrlHi;fir~:;z68' ~i1:~ de~';" 
d;da:;in~;f(1(Fjb~pat~e~fiten ;,tertlfere'Hg'r ;leg~rs" en rei: ~a'ieda2fii~hiS der'" 

.~. F ~ Krijgs .. 
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l{,rl}gsli~deg ~··vQ()r V.riiheid'en)Ge'lij~he-td:.gerfl:$lv~ld; a-lgemtel1,!«"erde1t?· 
0J?gerlgt ,. geen ,vpll~;er'l;~~ q-ij,[ Ul:1! 4(}.1 oYi~t~h}1:l1ng, blj: 'iVa1jerJt1Q:>~en,~ 
Ql~tw~rp vormde, :d~t i~.r~ '~l,\vdtlw:ghejd ~nglfO"OtsehbdJi( ;teven$ 'uit~ .~ 
nwntte.~ Tet'. zelfdergel¢'~n4eid·b,e:eft: ilijo~ee;. JUld~l'e ·pla~1:nen :V~f. ... 

. - "VaaFdigd, . het lienJlp1 Jrdl~t <pa.r~ t,e:Bl'usfelgeplQ;~t'$*,*:e : wor~l1 ,;, he~') ": 
andcr aan~dez~){la.sfe·;op ,tleiPrijsvll~a;g voo-r bet· MQnUtment Je Soest .. , 
dijk :ingezo.nden.;bet laatfre. is .~stijds pm, des:zelfs "vindi11gtb:ij- het~ : 
1:tappoct aan het >;G6uvernement, zeer aangepre.zen" hoe:weL men he~ t.Qt 
eel}, nationaal ged,enkte~ken minq.er g~r~hikt vondt. . . { 

, •• <."' '. "," :.. • • 

r;;H.et eejlftfi del: genoenide gedenlrt~ekellen, liet.gee.pop'.d!,!pI~i\ts vall~ 
4~,n Slag, ~ .. opgerigt worden., washet voora.l, w!l4raanhij demeeste .' 
vlijt (te koste. gelegq'bad; hij.zelye hield dit voor da~ ge.ne ,-wat zt}nen.: 
roem vereeuwigen zoude, zoo dat het ,in de laatl1:e dagen zijns levens ' . 
l)Qg het voor\~erpzijller aanhoudepde zorgen Pl~ef.~~ J'~ve!llS lli.elii..hij 
~ich Cicstljds onledig ~t>drIPhlllnen~o~';ee:llci·geb~nl\Y':~ge,fcb~~l:(\ifoo:r:~. 
'pr!mai~ Scholen,., het' geenafzon4e~lilk dpQr ~;bew, n\~gtl!?le:ven :,;~n';n~ 

, zijnen~ dood ill 't }i~ptdy'el'f<;hCl}en . is •. : t Belangrijk~ i-s oC)k )ll,}t w~.llk', J'Ma!t:r'!'f 
. QP hem in·J a17nc.d~·grQ9t~c .90 9.den, Ee}:ePFtjS;'~P~ 1lle;hl\Qninklij~ 

Maatfchappij v;m ~~ndbo'Uw: en Krui~kunded~: G~t w.er.d toege\fizel1':"i 
,!P <;l~ vrang ,ovel: .• cl~,y€rbetert~g·in de,fcbi~g'ell;~QJlWing;<dell::»oe,.".; 
Ie1l4oey~n '. t~, b;evord.ering ,. y.oo g~~'E;md~eid "g.€l'111alt jen;gen~m.vool':~ 
c1en~,ndman.. )Jit 'we.rk ,'W~artoe: 1l'\~ei( .nr ij.o»tleJ.l£t<):oprf"1i1i>Dkelijk~~o 
e?",,)!'el ,tlitgevoerde-:·tfekel1il1ge~ ~·l}oore~'~:Pio:ud~.,~jndi~'c'het: mel, de) 
v.ereis..chte· ~9:~g ~erd uitge,geve:J.l ,:~e fch9p~~e6Ji~lliJ,f~o~t zijne:l1~gl!. 
dachtenis zijn. < •• ': '. • • .,,: "t;, ',d :/; ! 

'~ Geen wonder dateenman van zulke hekwa:.~inheden ,) die,.~ich~~e-bleJl. 
als h~t waret~t'·.~l1tk.ieen~, lWogteijad: ppge:Vfter.d.:~ e~ge.y~e~jg.'was::,,, 
fp. mirfc;hien! : 9l?': ~jf.c l?lJnl ~ie,t vaA ~w~kht'Act(;W3S':V~ij, tEl ~pl~iten ;:.@lI;b, 
'Yie, d.~e he"t :mfnfche1ijl~ . bart k~}at tza1.: hier· t,e, 4lreng yviljen' ~:lOrdee,len,'f, . 
~ooral. da~, zijn, h~rt ~oo. g?~d was .,:enpijll}~ll~&I:A@!1:~~zelv~,de: eer~" 

. ~ was" 

was ;Oitl~ijn~ :i'q'debden,'11a{eenIge; vel'wijdti:1ng,)we'der: 
vet.zoel'l~l1l'Di6h~tl'Zutht<::d.eed:·'·llerri· ; d~L'Vrlendrcltap uvio, (jllllQalll1Ud 
Jrofistenalr$":ziitkett;ent op/prJjS'i lrteUeti, '~$tj;0hde;'he:mJ ge-d,!Rig .,$1ti . t§.Il 

JO.1feltjke6n~rbemiugetl'anibe2:ielde.;'he.mfteedt~lntt:· iJ¥~t~;;om cmmlm'eti. 
te boven;:te 'fbeven{zij deed hem ~ • fdh:obnf;'dn r: gel'ingell} fhil»3' gclJ.oreu:; 
ziebdooi' eigeriekraeht verlielfert;terWiJl zijhvilol'beeJdhet Olhfcliatbaat
nUt aantoont van' openlijkeinrigtingen, van,onderwijs,.:doordtet.::hqpgl 
Deliuut bef-chermd;' i daar i dijlf plaatfmg ',op: zlllk:, ee:ne::hkad.eflli~:itl'.i.tU~ 
geboott-eftad ;:de ; e6rft~ ftrap: tpt;' '~~ne;~:o~twikkcl.ing~;erl : NQImaking[:R1lJg: 
gel1iJetIld : worden; .... :Hi.j fiierfdn, Decembet.'l..'Sf~;.· :rin'·'>bQ.~l;5~i{1.~ 
faaI" zljns: otluetdoms ,?aan.:.de"Waterzucht ,na w~infg~ ,ldagen te.;~;y()'!· 

ten;~& .. gewone kunstbe.w:erkingttot.leniging, derzelve .te; Iwbbell::do91'f 
gefl:aan,;,;(betreurdti ' door ~zijnevriencle~·efi . allen-die de >edele 'kllnSt~ 
waarllanhiF .. ziCh hadfoe;gewljd, .en die .hij zOO;" lQtf~lijk beo~~nQ,~;.;' 
'''' .. :''''.' "'~_A,". L- .fll._11ft ", ,.. ·r:.,·' .... 1· , .. op ,;uen'··t"'1:S' • ....,.. P'J:i!JS·.·1~e.,. I.,., ~.,......: .. , ;..::,;, '; {, 0'.;.'~' .• ~;:YT1~~ (I() 

o:'jiHeef..ei de; ,$tid ~Genttan:n!erl Hl!eriPISsO:'N (\tele! VJltk lJal~ '\!e.:fm,mrtg~$) 

t~"d1lilkan~:ni~j:;mitldet,: isde~','·Stadtaan;.;den Haer.1 V4.W !P~~t]H~'" 
. ferp-li:gti,;idie'gedurende'iimeer:.\aan40 jaren.~' v.ek,aan~ienj9~ op,!n~ 

gel:touwel1 lidf.i~gerucht ·endaardorit.J~idA ge!egenheid ;W3S ~. ;h3~rui~~ 
lijk:ilarizteri tti.::vetheffell., .. Het is. dan'~ookr aan:>ha:relL4ie~t:;,qie:U hij' 
volgensgetuigenis van allen, om zijne vaste be.gmf.W~lhyl{n.L.fI§rliikijWi4' 
i~(f' getrouV¢';'l1!lS::;}1lt1geIijkTis ,: :vel'VuldoIieeft':,.~.t!)hij tJJiju; g~~e~~~, l~ten ' 
a\$~:t;iware::hee*b:tO'~ge:wlJd. nV..;lui ~n;;;;;a;7,:;h :';' .• '1 /.'0' 

'De:He~rnJ\tii::~N; DER ·HA.RT . .,~w.etdi:a}bierAden' !lJ7fteutMe>L~es ~ia!\l:s 
'1,{51 gahorttl.,infwaar,/zljn. ;:\?:ader" :efll ad1l)illlflr&.tiygn!lQ~t~ b~kl~eQde, ' 
tiie "zich, :fed~rt~,':l.n~··het ~iaffte.1W:en;;zijnet ~Ec~rge!l90te,~ na~r"Nijmegell 
~ei'.4e~:;woon;;!hfl:gac·en I a-ldaatiJrot;d1nfp~¢t.~lJr .'QyergebQuJ.¥e~,:9ijk,~1l . 
.en (;,wa,ter/wcrkell!;:wer.d1T:al\llg:efreJd,,: Wialifcbijnlijkj[heeft,:~n~.ft v 41'h D~l\ 

i.: );..i '''.' L .. ; !".<~<f:{ :;;:'~;Y'f :iIl;H4.,R' 
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