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maal gevestigdcn gang def wcrkzaamhedcn toch kan men niet vcr~
wachtcll, dat telkcn Jare, hel zij door de K1as1cn, hetzij door hare
ledcl1, zoodanige be1angrijke voorflcllel1 zullen tel' tafd gehl'agt worden, dat de zamenkomst van geheel het InJlituut tot derzc1ver overweging zoude noodig zijl1.
Doch hoe nuttig men die Jaarlijkfche Vergadering moge houdel1,
fchijnt ec hter het verlengell del' zittingen tot (lrie dagen vele leden te
hebbcn vcrhindcrd, dezelve geregc1d te komen hijwonen. IIet Kornmitte yall Voorzitters en Sekretarisicn heeft daar0111 gemeend, eCllC
prod te mocten 11 e111 el1 , of men dOCJr bekorting van tijd aan dit he"
zwaar nict zOllde kUl1l1en te gem oct kOl11en. Van welk voornemen
in de!l brief van beCchrijving dan ook reeds voorloopige melding is
gcm:lakt gcwordell.
l\a deze BU in het kort gevatte voorafflJraak vervolgt de Voorzittel' zijne rede aldus:
Thans, Medclcden, U moetenc1e doen eCl1 kort VerfJag van het
voorgevallcl1e federt de laatstgehoudcne algemecllc V crgadering, kan
ik inderelaad a1 zeer kort zijn. vViltle ik uitweiden in de verdicnflen
del' in het vorig jaa!' aan onzen kring Olltfukte Leden', dan had ik
betel' al het vorige weg~elatcn, ell ware terftond bcgol1nen mct derzelver lof te vermelden; en waar had iIc dan nog, zoo ik er al ge.
l10egzaam hevoegd toe geweest ware, den tijd kunnen vinden, om
over zulk cell aantal verdienfte1ijke mannen naar verdienHe tc kunnen
lim:kcn.
Dan, om met de EcrJle Klasfe te bcgill11en, die in VOLT A eCllen harer Geasiocieerden vcrIoren hceft, y\'ie die eenig be1ang Helt in de
kennis del' Natuur cn hare krachtel1, kent niet ook den 11aam vaIl
VOL TA, die mct onzc Natllurkunde ills venn:ven is geworden!
Hij Hied" te Como in hoogcn ouderdom; Cll de Klasi;; hoopte bij
dit verlies gecn ander meer tc moetcn bctreurcn,· t.oCll aan dezc1ve
wei.,
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weinige dagen gel eden , ook nog haar Medelid F. DE NIEPOlt T ont·
rukt werd; een man van zeer aanzienlijken fl:and en die te allen tijde
In de beoefening van Wetenfchap en Letteren zijn groot vermaak gevonden heeft: waarvan ook onze Gedenkfchriften zekerlijk getlligen
zouden, ware dezelve nid door den amand zijner woonplaats, gee
voegd bij zijnen insgelijks zeer hoogen ouderdom, daarin verhindcrd
geworden.
Gelukkiger was de Tweede Klasfe, bij welke, voor zoo verre mij
. bekend is, geene verandering in het perfoneel heeft plaats gevonden.
Des te feller flagen daarentegen troffen de Derde Klasfc. Had zij
zich, nog niet zeer lang geleden, bij eene gc1egenhcid als deze, met
ons mogen verheugen in het bijz~in van het ondf1:e barer Leden, den
waarlijk Letterkundigen en niet mindel' fmaakvolkn EVERWIJN WAS·
SENBERGH, wiens levendighcid van .geest, en opgeweklheid, ons allen
toen l10g ten frerkf1:e troffen, thans den o.uderdom van 84 jaren bereikt hebbende, werd ook hij aan dit leven, en aan zijne betrekkingen in hetzelvc ontrukt.
En van het groot aanta! zijner bekwame leer1ingen za1· het zekerlij~ niet aan eenen ontbreken, die ons .zjjn leven en Letterkundige
verdienfl:en naar waarde zal fchetfen.
Wanneer ik U thllns de namen R1NSE KOOPI\fANS en MAR TINUS
STUAR T moet noemen, kan ik weinig daarbij te voegen hehben, claar
heiden reeds elders hunner waardige lijk- en lofr·edenaars gevonden
hebben, maar vooral, daar wij op morgen eene Openbare V crgadering
der Klasfe t:C gemoet zien" die het best in fl:aat is , hunner nagedachtenis, als GeJeerdcn, regtmatige ImIde te doen wedervarcn.
STUAR T en KOOPlVIANS waren beide Godgeleerden en VOOl"gangers
in de Godsdienst, en beldeeedden hoogaanziel1lijke plaatfen in hunne
verfchil1ende kerkgeno0tfchappcn, doch waren voor het overige, wat
h unnen aanleg en geaardhcid betreft, mijns inziens, zoo zeer uiteen
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