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;het geliefkoosde Vllik zljncl' l1udie was, belangrijke dienl1cll zou hebben 
ktmnen heWrrzen ,weten allen, die hem in zijne letterkundige loopbaan 
meer van nabij gekend en gevoIgd hebhen. Dankbaar aan hem was, 
kurtna deszelfs fl:ichting, het Infl:ituut, toen hij zich voor eenigen 
tijd met de zorg voor onze Boekerij weI wilde belasten, en later oak 
de Derde Klasfe, toen hij:h aar bekcnd maakte met cen hoogstge
wigtig, maar nag onuitgegevcn Verhaal over den KrfJlJstoge 'Van 
Keizer KAREL V naar Tunis; en hoe gaarne zou zijlater 's mans 
opmerkingen daaromtl'cnt ol1tvangen en zich vcrblijd hebben, wanneet' 
zijne fiaatkundige betrekkingen en andere bijzondere omfiandigheden 
hem niet verhindel'd badden, om al wat hij, tot de tijden van ollzen 
WILl-EM den We betrekkelijk, te Parijs en elders verzameld had ,aan 
haar of del' geJeerde Wereld mede te dee len ! 'Vat wi}, wat de Gi.!
fchiedkunde daal'bij mist, en welligt voor altijd verloren heeft, kan 
daaruit worden opgemaakt, dat onze zoo geleel'deals fcberpzinnige 
Landgenoot en Korrespondent del' Tweede en Del'de Klasfen , G. GROEN 

VAN PRINS'fERER nog onlangs verklaarde, dat hij", in de bope, dat deze 
arbeid van S'f!(A'fCNU50 eenmaal het Hcht zou zien, zich ontflag.en 
rekende van de Staatsf1:tikkel1 , tot de ol1derhandelingen van Ol1zen Staat met 
FRAN90IS D'ANJOU betl'ekkeJijk, in zijne verzame1ing op te nemen (*). 

Van tIUIrELl\ND te gewagen is mijn pligt; zijne verdienfl:en te ve!'
melden ligt buiten mijnen kring, en al ware dit anders ,zou hetzelve 
vel' 'boven mijnvermogen 7.ijn. Schoon meer dan twintig jaar Korres •. 
pondent van de Eerf1:e Klasfe vel'fieren echter geene vmchten van zijne 
1mndigheden en ervaring hare Gcdenkfchriften; en toch verhefc zith 
het InfHtuut nog op de eere, dat zij dellSchrijver van de Kunst om 

het 

('*) /!rc!zlves OtJ Corl'espondance in#ite de 114 tluziwz rl,O;'tluge·NaH(4u. 
iPtcm. Serie. tom. IP.p,.e/~ p. 7. 

( II ) 

.hct menfchcliJk leven Ie verlengen, en van 11et Enchlridium MerJicum, 
.onder deszelfs Korresponderende Leden beeft mogen opnemen. 

Oak VAN PRAET, die meer dall acht-en-tw.intig jaar Korrespondent 
van de Tweede Klasfe van bet In!l:ituut was, heeft aan betzelve nim .. 
mel' uit den rijken rchat zijner flibliographifche Kundigheden ietwes 
medegecleeld. Wij vergeven dit den Gr~jsaard, die het: amicus Plato 9 

sed magis amica Bibliotheca, tot aan zUnen dood ten zinfpreuk voel'de, 
C.ll wij trachten daarom, bij het noemen van den naam van dezen an~ 
ders zoo achtenswaardigen en geleerdcn Grijsaal'd, ook te vel'geten , dat 
hij, meer Bibliotbekaris, dan onpartijdig en regtvaurdig O'eene middelen , 5 ~ 

onbeproefd liet, om de Bibliogl'aphilche fchatten, door FrankrfJk, 

vroeger vel'overd, als herinneringen van deszelfs J~ andveroveringen voor 
he.tze]ve te behouden. 

Meer betreurt de Vierde Klasfe en met haar bet In!1:ituut ell allen 
die d~n beminnelijkell HOD GES mogten kennen en waarderen, dat zij 
van een' kun(1:enaar en k unstkenner, zoo begaafd van geest, als edel 
van hart, in bare Gcdenkfchriften niet kan aanwijzen de vl'uchten zij. 
ner overdenkingen en lange ervaring over en in de Kunfl:en, waaraan 
hij zicb gcdurende een lang, maar voor de kunst nog tekort, leven 
had toegewijd. Toen wij firaks de gewone gehoofzaal van het Infl:ituut 
warcn ingetreden, bleven onze oogen met weemoed en eerbied geves .. 
tigd op de afbecldingen van CRAS, TE WATER en BILDERDYK;,- welke 
namen.! Wij dachten aan die groote l1Janncn en aan hunne fchriftcn, 
waarvan zoo velen onzen gemeenfchappe1iiken al'beid verfierd en opge. 
luisterd hebben; maar wij dachten met erkenrenisfe ook aan v i\N 

KINtiBlmGEN, wiens edelmoedigheid de twee eer(le dier afbceldingen 
aan 011ze Stichting, onder meerdere, zoo mildeJijk fchollk; maar toen 
ook fl:ond voor 0115 de aan ol1zen krin,g ol1tl'UkrCll Kunllel)Uur , die het 
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beeler van dezcn vereeuwigden Vlootvoogcl zelven , door zijn pel1feel 
en graveer!l:ift Vaal' 011S bewaal'd had, en het (1;reelde ons, zooals 
Burgers van het groote rijk van Wetenfchappen, Letteren en Kun!l:el1, 
als· van het Land, waarin REMBRAND geboren werd, dat HO~GES t die 

in Britannie het [even ontving? in Oud-Nederland zijne kunstgaven vol
maken en (zoo als men van PLATO zegt, met de pen) aldaul' met bet 
kunstperifeel in de" hand een vaal' hem zeker gelukkiger leven heeft 
mogen ingaan. 

Zoo, Mijne Heeren! blijven '1001' de geleerde- en kunstwereld, zoo 
blijven voor ons de Wijzc en de Kun!l:enaar leven, wanneer wij hen, 
niet langer in OI1S midden mogen aanfchoLL we 11, Eere zij hunnen naam ) 
vrede zij hunnel' asfche! Zij hebben de Wetenfchapp~l1, Letteren en 
Kunflen bevorderd en d~n geleerden. en kunstroem van Nederlanel 
he1pen uitbreiden. Dat zij in de onderfcheidene Klasfen Ol1zer Stich~ 
ling lofredenaars, hunner waardig, vinden; en dut deze zich vereeni. 
gcn met of vooruitgaan het welverdiend lofbetoon, dat het befchaafde 
menschdorn h un allen heiligcn zaI! 

De onderfcheidene Klasfen van het In!l:imut heb ben derzelver verlies, 
door den dood van zoo vele \'oortl'elf elijke mannen in hetafgeloopen 
jaar en vroeger geleden, gepoogd te her!l:ellen; van hier, dat wij 
iedert als Medeleden, Geasfocieerden en Korrespondenren van het In
HituLlt mogen opnoemen: 

voor de Eer!l:e Klasfe, 

:tIs Leden, de Heeren J. fl. DELPll.·AT, A. UPKENS, vroeger KOl'l'es·· 
pondentcn;w. s. SWART en c. J. TEMMINCK; als Geasfocieerde, den 
Heer F.J\Rt\GO, te Par(js, vroeger Korrespondent; als Korrespon Q 

den~ 

clemen, de Heeren BECQUERE.fJ, te Pariis, C. M. VAN DYK, te Ut. 
recht,]. W. ERMER INS , te Gronlngen, RAMON DE LA. SAGRA, op 
Guba en P. G. SCHMERLINO, te Luik. 

Vaal' de Tweede Klasfe, 

als Lid, den Heel' J. HALBERTSMA, vroeger Korrespondent. 

Voor de Derde Klasfe, 

als Leden, de Heeren Mr. A. c. HOL TIUS en s. KAIUlTEN, vroegel' 
!{orrespondenten; als Korrespondenten, de Heeren K. o. MULLER, te 
Gii/tingen, G. L. VON MAURER, te Munchen en L. J. F. JANSSEN, te 

Leiden. 
Voor de Vierde Klasfe ~ 

als Ledeu, de Heeren J _ Z. lVlAZEL, D. D. BueHLER en z. REIJERS; 

als Geasiocicerden, de Heeren P. CORNELIUS, te Muncnen, vroeger 
Korl'espondent; F. RAUCH, te Bcr!yn en D. WILKIE, te Londen,. ali 
Korrcspondenten, de Heeren N. DE GYSIDLAAR, te Leiden, c. GOlJEFRO¥ ~ 

te Hamburg, J' c. MAR TENS? te Utrecht en G. A. SCHMIDT, te 
Dordrecht. 

A1 deze keuzen werden door de Hooge Goedkeuring des Konings, 
voor zoo veffe zij daaraan onderworpen waren, bekrachtigd; al de 
benoemden bevestigden die d00r eene aanneming, waarvun de wijze 
voor elk der Klasfen hoogstvereerend en welgevallig was. Met blijd .. 
fchap ontvingen wij in ooze reijen zoo vele Geleerden en Wijzen, be .. 
oefenaars en voorll:anders van Wetenfchuppen, Letteren ell Kunll:en; 
want zij ook zuUen waardiglijk vervangen die reeks van verdienfi:elijke 
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Bij diebefchouwing werden ere voornaalnfte christeiijke kerlqtebollwell 
van het begin desChristendoms tot op onzen tijd critisch onderzocht, 
derzelvet oorfprong opgefpoord, 'de voor- en nadeelen :van een en ander, 
zoowel als wat oosterfche eIr mauresque Kunst naaraan hebben ver
anderd en toegevoegd, met fcherpzinnigheid aangewezen en ten flotte de 
Bafiliqllen van de 12C tot de 15" eellW, als gegrond'op griekfche Kunst, 
voor cde beste type van christenkerken, aangeprezen. 

In twee nog beftaande kerken te Plorence werd de ftljl aangewezel1,. 
dien :!!len te volgenheeft, om, met inachtpeming vandatgene, wat de 
tegenwoordige behoefte en de christelijke cultus vorderen, tot de antieken 
terug gebragt te worden. 

En hiermede, Mijne Heeren ,zon ik mijn verOag van' de werkzaam
heden ·dei~ Klasfe, gedurende het nu be(chouwde tijdvak, kunnen beOuitell, 
ware het niet, dat ik nog moest gewagen van het verlies, datzij door 
het amel'ven vanden Heel' c. H. HODGEsgeledenheeft. 

Indien het bekende· gezegde van Mevl'. DE 'STAEL, dat de vool:ibreng
felen del' Letterkunde moeten beoordeeldwol'den naar den tijd, waarin 
ze gefchreven zijn, ook op de gewrochten del' Kunsttoepasfelijk is, dan 
zal de nakomelingfchap aan HODGES eene eervolle plaats aanwijzen onder 
de Kllnf1:enaars,wier tijdgenoot hij was~ . . ' 

Waren de omftal1digheden toen. HODGES in' de kracht zijns levens was, 
nlin gunfiig voorhistorieIe onderwerpen; had de mode zwarte kun~t en 
geponc;onneerde prenten, boven Gra veer. en Etslmnst doen fiellen: ais 
Portret-fchilder en Graveur in de manier van dien tijd, hieid hij met velen / 
zijner tljdgenooten· gelijken tred. I. 

Herinneren wijOl1S flechts zijne Ieverisgroote portreiten v~n den Raad ... 
penfionaris SCHIMMELPENNINCK en van Koning L.ODEWIjK; 'zijne zwarte 
Kunstprenten, naar eerstgenoemde, en· den Scheepsbouwmeesier naar, 
'REMBRANDT, 0111 van andereiijner veelvuldige werken niet te gewagen', 

- en wij zL111en niet nalaten,· zijne verdienften op wiJs te f1:ellen. 
Schoon 
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die meermalell' OllZe 
fOilltijdsitl tUltkOlorietmeerdere 

. mel1wuteh~t~jl1gonlHgeil1 dit opzig
t 

aan 
Olll.

del1 
destUdsberoemdell REYNO);,J)S na te volgen, 

VOQttgez~tt~~er~enmetcra:y(jn. • " ' Vee! o~i3""id WllS de k.mi' van .0vG", '~ ,u<le en modern< pralt-
konst, .."door veleo gall""'"' z!JD: , .. dgevmgen gebru

ik 
maakten en 

bem de eel' te beurt vie1, va)1indell1are IS15 tot' de Kommisfie te be
hoo"" , door weIRc de ,n" ontrooide KnnsUCb.·~r· va~~9ru' "r. ~ 
ge'/ilgtll!e!de!J.' ••.•.•. ' . . . ' • ../.W~ .' 

v",Je oprigtiog des In!litunts door deD Snel~ter tot lid d"erKJ,;;(~;;'· 
"emd, w.s iliI meerm,'eleJia;r Voo,.I,"" eD rD. onde.r:clreklen~'j!;~ 
6'" werlz!l>m; oak .ru zi) hem aeeJs .. des' bOle vwll~.~tgefi<>r, 
Wl1el1 bluvim tellen., . 

Vi! Vlfl
ue 

JO.st< .." het I>o.!hJdijk_J'/"Jerlal1drC?elnJlitu~, .. Vl'l) We. 
ttnfciiPptn,]."terkwide en ScM"," g~' berIgt bij llezen: . 

dBt 'ijop do PrlJsllidovlngen, door ll~' lJ.l de Open
bare V"gatl~g. 

van ,7 December 1836 gedaan, zijl.ld~ , " 
inbet Vllkdet BOllwkunst : '. '~ , ~&!3 Mufoutlf V~f1 OtItlhetl~f1; 

Om""" de Prg.vrai<ll heb i~, ~,,ntlJS (l!i~~!i~~y?lj>;ende 
Programma mede te deelel1 i . 
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