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Ioopcl1cie, dat zij welligt naauwelijks in iets te vergelijkcn zijn dan iti 
die :braafheid, en naauwgezette huisfelijke en burgerlijke pligtsbetrach. 
ting, waarin beiden uitmuntten. 

STUAR T bekleedde daal'enboven van de oprigring des In{Htuurs af, 
den post van Sekretaris zijncl' Klasfe, in. welke hoedanigheid hij dan 

ook meermalen van deze plaats voar U gefproken heeft. Doeh ook 

in die betrekking, mag ik, nopen!! de vermelding zijner verdienll:en, 
de Derde Klasfe niet willen vooruitloopen. 

Het is om de eigen rellen, dat ik ook fleehts met een cnkel woord 

gewage van het verlies van een harer KoI'I'espondenten door die-. , 
zelfde Klasfe onlangs ondergaan, den gc1eerden GERARD TJAARD 

SUIUNGAR, te voren Hoogleeraar aan het Athenaeum te Lingen, een 

waardig leerling van SCHRADER en WASSENBERGH en een tijdgenoot 

en vertrouwd vriend van RrCHEUS VAN OMMEREN, en van onzen 
HERMANNUS )30SSCHA. 

Ook de Vicrdc Klasfe bleef in dit jaar niet vcrfchooncl van gevoe .. 

lige vcrliezen. Aan haar werden door den dood ontrukf hare Leden 

JACOB ER.NST MARCUS, die als Teekcnaar en Graveul' met veel roem 

bckend is, en WILLEM JACOB HERREYNS, een dcl' oudll:e Kunll:enaars 

in de zllidelijke Gewestcl1, van wiens groote verdi'enll:en dezer dagen 

reeds in de daghladel1 vrij uitvoerig is melding gemaakt, op ecne wij

ze, die de meesten Uwer met belangH:clling z.ullen gelezen hehben. 

Ook vcrIoor zij cenen harcr Korrespondenten in JOHN FLAXMAN, een 

Engelschman, die zich in Teeken- en Becldhouwkunde ais cen o(;r~ 
fpronkelijk vindingrijk Gcnie getoond, en in zijn Vadcrland cn elders, 

in beicie dezc vakken, altijd op zeer hoogen prijs is gell:eld geworden. 

Ziet daar Medcledcn! wat het Inll:it.Llut wederom verloren heeft. 

Bij de Eerfle cn Vierde Klasfe hebbcn geene nieuwe benoemingen 

plaats gchadi De Derek heeft onder Koninklijke goedkeuring, het 
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Sekretal'iaat opgedragen ann haar waardig Medelid. DEN T:&X, met weI .. 

ke keuze ik de Klasfe zelve, even zeer .als den nieuwen Sel}retaris, 

meen te mogen geluk wenfchen. Zij heeft tot nieuwe Leden benoemd 

JODOCUS HERINGA EL!ZASZ ,JOANNES BOSSCHA en JACOB VAN HALL, 

haren Korrespondent NIEBUHR tot Geasfocieerden, en de Geleel'den 

A. REMUSAT en G. L. MAliNE tot Korrespondenten. 

Moge de Klasfe keurigc vruchten plukken van deze hare benoeming, 

cn wie, die geen vreemdeling is in de Letterkundige wcreld, mag 

hicman twijfelen op het cnkel llOorcn del' namen, die ik thans heb 

mogen noemen. 
De Voorzittcr clk dezer Heeren, voor zoo verre zij in de Verga~ 

dering tegenwool'dig waren, hartelijk hebbendc verwelkomd, vervoIgt 

zijne rede aldus: 

Andcre bijzondcrhedcl1, het geheele Inll:ituutbetreffcnde, weet ik 
niet dat cr gedurende mijn Voorzitterfchap heb ben plaats gehad: 

want ik tnag het nict wcl als cenc bijzondcrhcid opgevcn, dat wij nn 

gelijk te voren van's Konings gunst mecr dan een blijk ondervon~ 

den hcbben. 

Niet flechts werd bij' 's Konings vcrhlijf alhier, in het vorig najaar hct 

Inll:ituut door Zijne Majcfleit met de gcwone ondcrfcheiding ontvangcll, 

aan welke ik, zoo veel in mij was, in deze mijnc benekking , heb 

getracht waardiglijk te beantwoorden; maar er werd bovendien ook 

nog aan cene del' Klasfcl1 eene toezegging vcrvuld, door mijnen voor

ganger in de vorigc algemeenc Vergadering, van's Konings wege 

aan 0115 mcdegedeeld, dat wij niet te vcrgeefs om buitengewone 

gddmiddelen aanvragen zouden, zoo dikwijls die tot uitbreiding der 

Wetellfchappcll en tot handhaving van den Volksroem zouden noo

dig zijn. 

De Eeri1:e Klas[e, nameIijk, op deze belofte fieu11ende, gaf aan het 

Hoog Befiuur haren wensch te ken11en, om het vervolg te kunnen 
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Y~UdetUig;j)n"'1iewig .•••. "!.Ji, >N:raenl ·.l1et:was,l6leen, 4e;c-.ik:".M 
~.~ni~:'~2.d=:;8ch.ou,~rgi :::Ul,filt ;.:~ .• Zangfch:QOl10114¢r.~ae)t:": 

d~·:=:=:{'::~=:~:~:::::;'i.QB~;;;~';;::;; 
mogt~ijn o,,~J'~blt!u ,;.;dIin; ~,~ :4~"j{k;afe: ,:p~~lir:9Qmd';;,1f.~r~~~ 
'reb ,(dltt:: jjj:t'Qt: de !V~. Jfthet :"nmflal:getl.itge'¢o~lm,zi(;hh~f~ 
bevestigd:: gewna.,.terwijl ~:.z1jj).}~t .,. vree~:ell,:.1ide·!'i~tiou**l~ ,~99Jl~ 
kunst' welke zij vooral had .pogen te verheffen ·enaan.teJm)Milm.,dpQl' 
dezil.: ihl'igtUlg,·llhet"geUjk"ij gew~cJit ba~l, :b:evQt;uerd .,"l:·1Vor~~: 
~.~~>heeft,: nog· gevrtta~,:' .wuromJie :K13$fe .b:ijhar~. ~orje.; 
zieh:'niet'~ven$ : over ·d,e .. aIidj!.,i:f~· MnzijkfeuQlenha-a t;litg¢lat@ tdocb 
behnlve; da1;.gee.nedetz.elyeaan een' Schouwburgg~vbegd:~$', ;(het~ 

. ~n;jn.) d,,¢n:d~.hQ:of..wakeljjke,a~Jm)el':kjn.guitlJjuu~k.te) .. zQpg¢loofde 
~ij ,bet.· a.an .. d~ . \Wjj:sheid:Zijp,er~~jj!£l;eit. ~e'UlQet@1;overlat-en;~w,an... 

- neel':.lfof>g~t4~~~lve.).~n<.~~~.~9.pthw··:.\T:9Ql'g~ft'elg.~.leije: .. uieerd",e;;llit .. 
breiding:ge.lldde .. tag~Y~lllJn.,en:ro ..... wen~da~~or:~ 
r~~~n~mn~D; '·lew:~:~t·~iju".4ie.h~t:Qub~klmd _~~ .. ~ll'die.zJ;j· 
.tlijzwijg~np, ,.b.fJ1J.QQl'de.te.;eerb:i~igfl;b ....,:>.: .:,:.. ...•.•.• 

ii;:~iall~ili.t~ . 
:t!nlwerpen. . . .. .' .. ' . '. ... . .. " .... c/'. •.• . ..x:'" '. ..';}:" 

iii~ii~'N?i~1i1 
w~tke hem' het"onderWljs 'in' de 'Werkdadige l3otiw~, Meet-en})ob~ ., .. .... ...... ,'. ' ...... ' , . '." '.' . ,. ..,', .,.. ,'." ... 1: 

. iigtkunde",tvefd'opgedragen. Eenigel1t1jcf1ater' zich' '!iIs HistoHetcllii. 

der 
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:~:h:~~:4 ••. :~ah:e:::i:-!:~en~::';:~:':'::!1ff:j~~:~ 
Dis ·c1~r .... B~lgif~he ,;J?~<;l~~ci~ ..• ~ ... Je~ .. c.i.i.el)., ein~~ ,dO()f .,d~ngr90~~,~ad ' 
ra~Jijeciie14ii.:d~l'\y~~~~~~f4~~~~'..4;4~a~.: ~i¢htte h~ tn .. ttll, .~ . 
Akaaemie'van Tee:keil';.~S~il~~~*I1,;t3e~ldhQu'Y~unde, . welke 'door Pnn~ 
itiiJiI.<V~:19t~~rj~8.¥W·lH·i,Mft4li~f11i!~i;·:~~·~~omG .~Ii waardoor 
hem de "~ere' ioekom£' 'vtUl in.' die ProvinaendeE:Rilattehebben her;. 
fteId, Jlang~k.w~e~f en~~*6fa~td.:,>· ~ '~.' .• "<;<">,.: ,;, 

". Necheien., 'zij~e ... gell~i'de.Akad~~~ '~i1iet .wi11el1~e· yer1aten,w~geT:~ 
hu .,. eene a;m.fl:ellingtotpiiecteutder· ·Akademi~ ,t~1Jrfl~[e1 .en. ~ " ~ij 
bet aanbod 'vanOUSTAAP In. Koil1ngvati' Zwe(fen:' at,' die' ~em In 

u'8ottachtteover te halen, zich in StokMlm te vestigen. Dete 
Vorst liet hem echt~r>een<Qv::~rtujgend·b~w~~n.(!rge~e!~hei9" door 
hem eene aanfteUing tot ~efftenat:bildef' tt.itte .. r~i~enenmei de uit. 
vQering van· 19,5childerij~~te beta~ten, .. dl~~e~etkw~ardiglle trek
tenuit .•. di·~'lefcbied~,is.·, Y •• ·Gus'ii\V 'WAZA :z()u~et1 voorfteIlen:.eene 

::=:=<::::~::::::=!~;~~=::~;~;~::, 
nen qomi ~ge&ak.t,i$,~:bijlla;te~el(den:'*. werd hij .to(;. eef~Schjl .. 
def del' StatenVaw:;8:r4kllltdhmoemd.: 1 .:~'.;/ ." , 

:;==E~;;:S!li:== 
~:. ;~::~'!::~:'~~::;;=:=:::=:~.::~':~~;-::;:;:~:~:!:~;;: 

:i .. ~~t_t~~mtta~?SI':~t~ 
r£1'eftillden. boogen Ollderdam vanS 5 jaren, hooggercha~va.n allen 
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·d@e;.'bem ·~·~en4eti~j}eh;hitrtenjft . fi4ttebrd/;~r;·iJjn~.Vfi¢n_ii:l\u:ostge~ 
ubtell:~:it~1mg4n;' (.J;t : .. '. . .. ... .;; I..: : ...... : ~/;;.; ......... , ............ , ....... , ...... , .... . 

:,~Ifi~; •• i~~~;;;~~":;,··%;''';:;j 
"Het]:&'de,ltluto::j'yooigek"men;. :dat, de:it1zendet het :doel! der:'V.g 

, nietj wel;begrep~n'heefl:, waardoorzijti wel'kniet:ini.nmerking .kan. 

:=:~~~~~~::l~:li~~e:~:~1:~:~:=!o:·::=~.'olltblQot .. ; .... met: 

,,;.;·De'llit&t~'heett: wijd't.s~beJlot¢n.,d#i~:vraal.,.;v.oo.r.~t::·tegetiWQQrdige 
ifVte~treltk'eg{~i¢~n,~lm1~t'e:;~·.Q~vaJtdtt ~Gitt'leerktinst.QPt~';g'e<t' . 
'v¢tt:·~··:weike!firilki~'rn.,;;~e:.:betIi:lfiilg.·.oiiut:ieItt:.de:'lng~omene· .aJlt~QQt'! 
•. .. • .. : ....••• ",., .• 11<:6l.. ·~1.···1:.,.·,'n .~,..c .. -. A·· :~'. .. ',~ .• A", . .', .. den. :Qp-ue'· "'y:J;~z~;lli.alQ':rrlJSV1$lI:"QOl' mig 't' .met;lIi,"neJw~re :!nbetvaro 
a~'Sohndetlmflst:l.t·aang~djidigd wor<1en.h.u.i,i;; :t; ::: .'., .. );,;},:; I: .:' 

··~I;!1!}~~}a~~~)~~~~~;; 
it-) den 10 APPltas i8t;.,' 
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