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:Ministcl' van Binnenlandrebe Zaken, IlCeft tocr;eihm. net In!1:ituut: heert d,li1 volkomcn 
vrijheid. om over dc gCl1leldc S0111 ten vo!len te befd1ikkel1. ell dus in zoo v()rre de 

z.lken, het jaar 18 I r betrcffcnde, te vcreiTenen. 
Indien men a] hctgeen ik de cere gellld heb, Mijne Heeren! UI. tot nu toe voorte~ 

dL1i;cn, <lIs in CClle Som bijecmbrenfjt, hoc vele Ze['eningcn zullen wij (L,n niGt kunncn 

optdlen, die het Infiitum in bet ai'gc]oopcn jJar genolCll heeft 
Het In flitll llt was over het voonc.iurel1 Viil1 beHtan ongerus1, dit be[tJan is op 

Het Infl:itLlllt voerde OIll mee!' dan cene red en twijfeling, of we! inJien het be~ 
wic:rd, alle de Klasfcn, eI: im~onderheid de TVyecde, onvcrmdcd 

zouden bJijven. zijn allc , moctcn alle op lbn 
VODrtgaan, de HoIl:mdfcbe en!, de Ho!Lndlche Letterkllnde, o Llclhcden , Gc:chL:6elli.sCCl! , 

moeten even beoefend boarbeid, b;.;fcJuafd, en, lOO Y<cel , LOl volrmlktilc;id 

worden, :lIs voorbeel1 en toC:ll het Land !log op 2:ioh zclf fiond , 

ZOlldc 

Hel Infl:itullt en reden 

Loc:wl. 1 h~t InHilLlut is in 

aIle dcszclfs 

door met den ILlistcr, weL . ..: de Dei'de SLId des 

, ovcrcc;nkon1t. 
onzckcr 

En, lncwel d:.: 

onzcn 
van dezclvo 

fi:Jcht.cr ontvcll1;2,cn zomkn 
vermccrdc:rcl te zicn, en 

aanwend::;n am het tee 

Aile deze wcldJdcn al.s 

Infl:;tl1ut 7.00 \'ele trapp::n mJcr doen kOL)cn 

maar nog ni:.:t is, 

van mcnfdicn hebbcn 

danken hce;t. 
J1, het Illn~tUL\t i11:111C1"S in 

, en VUOl'cl! in het 

hmdieile Leden 11(l\)l' d)Q,l ,,::ilorcn. 
InillLlmt tiLLS uitmJ.;clJ, 

mag befchomr en, die !let 

Iv~t (cl1l11:1:11 

die nil~t 

\ O·H'·' 

len dOCJr bUllllen 

\' 1J r D E A L G E 1\1 E ENg V ERe AD ERN G, 

./lruCid nan \\'ct.:rlCIJ:1;,pen, Lertel'1mtlde cn fehoonc T(unsten vele en dicnsCC!1 

rnogcn bc\\ri.,/.'~ll. J gocdcl"ticrcn ()pper\VC2Cn ilorte over de~c~ve de kCllre 

z\~gcllingen uiL 

De Dcrdc kbsIi) beeft, we! is wa:1r, het gemIs van een bcroemd Bllitenlandsch Lid 

tc bctrcurell. Dc verl1lJarclc Ii E IJ N J:, die meet' dJI1 cen halve cellW onder de grootii,_~ 

Letter- en te redt geteld werd. die del' geleerdc Wcreld door eCIl 

zecl' groot aam,]1 V crll:mdelingen en W i.!rken, in zijne vakkcn V:lU Studien 

onbedcnkclijk vde ,lienstcn bewczcn heeft, is VOOI' kurten tijd in den olldel'dom 

F::t1 83 j 11'ell overic(kn. 

Het verJcbciden VJIl nvce z,llke bcroemde m:1ntlcn aIs II E 1J N E en D B 0 ~ C!l, en 
zulks in den tijd V,.lll eClI jaar, is voorzeker cell overgl'oot verlies voo]' de Letteroef(!~ 

ningen, "nand] zleh beiden hadden toegewijc1, ell zoude VOOl" olll1crfl:clb~iar moeten 

g,~hollden worden. zoo er niet, en hier te land,) en elders, een aamal jongeHngcn, en 

dGsnietti?gellf1a~mdc bero l;l11dc , v()orhanLiel1 waren. alle7.ins gcfchiktc 
v,m de groote l1Lllll1en, die hun in de loopbaan del' Letteren zijn voorgegaanl Dl' 
k:cu::c, welke de Denlc Klasic gedaan heeft, om de pbats van II E IJ N E to vervllLi:ll 

blijve een gehel11l • tot dat dellelve door den Keizer bekr:it:htigd zal zijn. 
ilel'lt reeds de keu:?c van dell I·Iecr v A N L B NNE P, Lid van de Twecde KJasCe, 

, om den wa:Jrdigen J) E Jl 0 S C H te vervangen. Dc Wet vcroorlooft, dat iedcrc 

KL1S[C Vier Leden bezitte, die tevens Lid VJll eene del' andere Klasfen zijn, Bij de 

Vein het InHitllllt viel de kcu7:c zoo wel del' Tweede, als van de Derde KL~ii..: 

op dcnzelfdcn dag en op hetzelfct8 oogenblik op den Heel' M, c. v A N Il A L [,' <loch diG 

g'oedvond zicb enkel bij de Denk Klasfe te bepalen, en voor de Twecde, hoc 

en ook, om in dezelve eenc :l<lnzienliJke plaats te bekleeden, bed:tnktCI ThallS 

hedt de Derek KlasCe, bij eelle openJbande plaats een Lid van eene andere KI;'~lc: 

verkoren, en gij hebt, w:wrdige v A N LEN N E p! deze vereeremlc benoelPino' "j'ln'""J')" 
.i b <.. ~ ;-)'- L '-

men. Het zij mij g'Joor1oofd U. de bcide Klasfen, tot welke gij thans ballOon, hd 

gehcel Infl:itl111t, met die kellze, en met uwe bereidwilligheid 0111 II dezchc 1.C l:ll~n 

, geluk te wcnfehcn. De Derelc KIasic wect, w:,t van ulVe diepe kunJe 

in hct veik dcr olld'J Talen en Lelterell, van dJll rocm, dl' en l'ce> j . CIS l J~:ril1 verwur~ 

ven hcbt, V:111 uwc t;enie, v:.n \lwen k:e[c!Jcn i'maak. en Vlln llWC 

;;l'Lcidz;)Jm1)cid k"n vcrw;i~;:tr:n. Dc Twecde weer bij onc1ervinding, Wilt )'tc::d,) VdE 

Ii hCefl gC:llotcn, en zij hcclt ruim ... 
, (dl1 O(J~'; ']1 llW vu,:d'celd tc ziell, hoc \lcc;] UWl' kUl1.je in nude T:lle" .Cll it! 

,ken dcr (Jl1dc ScI-riin:rs, eemvi~~e l1loc\eJ!cn vall fl11:nk, v:m w 
r:eniJcid, v:w %:.iili':1':; , v.:n el!ie [oortCD \l:m , loe ill .. L: UV)t:r<-'111 
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