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Bet is UHedrn bekend, dat, reeds in de ml1and Julij vall bet vOl'ige 
jaar, de Kommisfle van erkentenis voor de Strijders' op de Citadel en 
01' de Schelde, zich tot het Inflituut wcndde, ten einde door hetzelve 
te worden voorgelich t omtrent de vervaardiging van den f1:empel tot 
eene medaille, befl:emd, om aan een iegelijk dier Strijders een dUUl'zaam 
blijkvan nationale erkentenis te geven. 

Eene Kommisfle uit leden del' verichillende Klasfen van het Inftitnut 
tc zamen geCl:eld, hield zich met deze taak onledig, en het was aan 
hare pogingen te danken, dat dit bEjk van erkentenis in de maand lVlei 
dezes jaars het lieht zag. Mijllheer de algemeene Sekretaris, een 
werkzaam dcel aan de bemoeijingen hieromtl'ent genomen hebbende, zal 
ill {bat zijn, bi] het f1:raks door hem voor te 1ezen Verflag van de 
werkzaamheden del' Vierde Klasfe, U met de nadel'\! details van dit a1 .. 
zins belangrijk werk bckcnd te maken. 

Het Inflitullt ontving door tnsicbenlwmst van Heeren Executeuren 
van wljle ons geacht mcdelid Mr. II, VAN WIJN, en nit naam van 
deszelfs famiIie, het Portret van dezen Geleerde: en werd daarvoo1" 
door den algcmecnen Sekretaris gepaste dank betuigd. 

Rene Kommisfie uit het Kommitte van Prefidenten en Sekretal'isfen, 
had de eel', ter audicntie van Z. M. den Koning, in's Gravenhage, te 
worden toegelaten en Hoogstdenzelven aan te bieden het Verf1ag van de 
werkzaamheden des InfUtuuts gedurende het vorige InfHtuuts jaar; even 
aIs later eene Kommisfie van Voorzitters en Secretarisfen, benevens Leden 
van het InfHtuut, de eel' genoten, aan Zijne Majefteit, tel' gelegenheid 
van Hoogstdeszclfs verbIljf in deze HoofdCl:ad, hare hlllde aan te bie~ 
den; beide reizen genoten die Kommisfien het minzaamst onthaal, met 
de verzekcring van de voortclurende belangfl:elling en hefcherming van 
dezen zoo verlichten als beminden VOl'st. 

De Boekgefchenken aan het InfHtuut geclaan, zullen UI. door bet 
Verflag van den Heel' aIgemeenen BibIiothekaris ftraks bekend worden, 
~n daaruit zal overtuigend bIijken, dat velen, die niet tot onze instei,. 
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ling in betrekking staan, voortgaan hetzelve met de vruchtcn hunnel' 
werkzaamheid te vereeren, Het Infl:itunt ontving bovendien vele on .. 
derscheidende uimoodigingen tel' bijwoning van Vergaderingen of feest
vieringen van verfchillende geJeercle, aan algemeen nut en kunften ge· 
wljcle, Maa t[chappljen en Genootfchappen, waarvan velen tlwer nag 
in het geheugen ligt en vool'zeker eene zoo treffende als aangename 
herillnering nalaat, de feestviering van het vljftigjal'ig henaan del' 
A1aatfchappij tot Nut van 't Algemeen. 

Thans rust nog op mij, Mijne Heeren, de treurige pligt, hun te 
gedcnkcn, wiet namen nag in 011ze laatCl:e Algemecne Vergadering, bij de 
viering van' het vijf-en-twintig jarig beftaa11 dczer Inftelling, de naam .. 
lijst harer leclen verfierdcn, en welke in de loop 'van dit jaar door den 
dood aan haar zijn ontrukt. 

De Eerl1e Klas[e verloor haar l11eclelid den I-leer u. HUG VENIN, op 
den Tden November 1833 te Nymegen in den ouderdol11 van 79 jaren 
overlede11; hij was l{orrcspondel1t del' Klasfe feelert 1816, en we I'd in. 
IS!!7 tot haar Medelicl benoemd; tot .,den rang van Gcneraal.Majoor in 
de Krijgsdienst opgeklommen, genoot hij door zijne crvarenheid, zoo 
weI in de JuUgskundige als wiskllndige Wetenfc!Jappen, groote achting; 
zoo weI in verfchillende door hem bckleeele posten als door zijnc uit

gegevene werken, bewees·hiJ·het Vaclerland en de Wetenfchappen groote 
dienfl:en; eene Verhandeling van hem is in de werken del' Eerfte Klasfe 
opgenomen. 

Zeer onJangs Ieed het Infl:ituut, het Vaderland en de "\Vetenfchap .. 
pen, een treffend verlies: Mr. GYSRER T KAREL Grave VAN HOGEN-. 
DORP overleed op den sden dezer maand in's Gravenna{!,'e, in den ou .. 
derdom van 7'l jaren. Hij was federt 1818, Lid del' Tweede Klasfe., 
Dit weinige moet ik, en meer zal ik. van den voortreffelljken Staats .. 
man, den grondigen Geleerde en den f1:andvastigen en moedigen Vader-

B lall .. 
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