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had hij op zieh gcnomcn, het Katalogiseren namelijk vau de
Oostcrsehe Handsehriften van den: Heel' WILUV,IE'I', thana in het
bezit van het lnstituut. Nadat hij in een bijzonder opstel over
dit Ollderwerp, geplaatst in het Institunts-Tijdschrift, 1844, bI. 60
volg., zijne meening omtrent zulk eene Katalogisering breeder
had niteengezet, was hij aan het werk gegaan ell was daanTI(~de
reeds tot zekere hoogte gevol'derd, toen de dood hem wegnam.
Het is te h06pen, dat de Hoogleemar VE'l'Il, hier tel' stede, die
op aanzoek del' Klassc, met de voortzetting dier gewigtige taak
r.ich wel heoft willen belasten, haar naa1' wenseh r.al ntogen ten
einde hrengen. Voor hem voorzeker r.al zulks ook daarom eene
voldoenillg wezen, omdat hij aIdns zal mogen voltooijen, wat
z~jn leermeestcr onafgewerkt had moetcn aehterlaten.
Tot voor nog zeel' weinige dagen had de Klasse onder hal',e
Leden geene andere verliezen te hetreuren, toen nu voor zps dagen de waardige SCIIRliDER, to U treeht, ook haar werd ontruh.
Wij allen
HOg gehed onder den indruk, (lien de7:t1 wuwmare
ook 011S deed ondervinden. Een teregt hooggeacht Gdcerde,
een cdel hurger en, wat nog mo!;!' zeg!, een streng waarheidlielievend en dengd7:aam man ontviel aan OflS Vadcrland. Doze
stad mogt hem, hocwel huitenslal1ds gehoren, nog Jongeliug,
zUno eerste vormillg voor
vordere Joophaan 7:ien ontvangen.
Het AmstenlamschGymuasiurn telde hem onder zijlle kwcekclin ..,
gen, loen het aanlrefii:m daal' van r.ijner waardigc jeugdigc lIwtlelnakkers, voora1 de wcdstrijd met cenen :FALCR, hem tot hel ontwikkelcn z~jner vermogclls krad1tig aampoorde. Een opgevolgd
verhlijf amI de Hoogeschooi te Halle voltooidede opleiding hier
aangevangen. En voortrefielijk werd
voltooid. Hoe veelomvattcHd was toch Biot de
in verschiHendc vakke!l van gelecrdheid, welke hem was te helll'l gevaUen! De groote verscheideuheid
del' bctrekkingen, welke hij in het openhaar leven heJdeed
heeft, of tot welker YCl'vulling hij 'was voorhereid, laat zieh al~
leen daaruit verklaren. Veel is er ovcr SCHRODER te zeggen, ook
dan, zoo wij ous al heperken tot die gedeelten vall meusche1ijke
kennis, welke meer hepaald LOt den kring van de wel'kzaam,"
heden dezer Klass\! llchoonm.
H~i waseen
, ZIJl1e
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SchrifLen getuigen het, die in alles, wat hij ol1derzocht of ondornam, twee grondslagen nooit verloochende, op welke hij meende
dat aIle onderzoek en iedere handeling hehooren te herusten,
name1ijk waarheid en deugd. Wat waar was, wat good, zie"
daar, wat hij steeds zoeht en tot hereiking en hevordering waar.,
van hij aIle zijllcpogingen iuspande. 'Zijne gelukkige heoofening
dol' Oude Letteren was ook in z~jne wetenschappe1~jko wijsgeerige
nasporingen l100it to miskennen. Hoe uitnemend de invloed
moest weZOl1 van den l:'ceraar, die van zulkc heginseleri sLeeds
uitging, op zijno jeugdige Akademisehe hoorders, laat. r.ieh wei
vermoeden, doeh her hloek 0011. hovenal uit die zoo voortrefi'el~jke en lwoggesehatte lessim over de Zedekunde, die h~j jaren
lang aan Utrechts Hoogesehool voor,een groot gelal hoorders heefl:
mogen geven" AIsWijsgeer, en hovana} als Christen WijsgooJ:,
kon hem een in7:igt
de afwisseling van het ondermaansche
niet ontgaan: » Oriri, adscendcre,
, oeeidere," ziedaar,
zeide hij, h~j den aanvang
Jan. 181 G, (Oil mij dUlllo iI, hoor die
ziedaar, wat
het lot is V<ll1 voorwerpen, die
op de
del' aarde
gadeslaan. » N ascuntur, creseunt, decrescnut, 111oriuntur."
SCllR()DER stiprf hior, zeker om zich
no"b
te
ontwikkdcn,
SCIIRii])EIl was ook Lid del' Ecrsle Klasse.
'fen
aanzien van zijlle kennis en
Wetenschap,
tot die
hehoorende, zal
cene
erkontenis van
venlienslen wd
Doeh nog cen' naam hell ik onder de
Le 1.'('1'mel den , den
del'
IS

loeraar GuS'rAV HUGO I
Hoogst
het Badenscho gehoren, in J
oIltvillg HUGO
die hom meer met taal, denkwijze en
Frankrijk hekend uwakte, als veelal Dnilsdw
ten millstc, le Iwurt vie!. Gcschiedenis (~n
vooral, met welke
zieh, zoo
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geschool zich op de letteroefeningen toeleide, hezig hiehl. De
nit.gavc van de Fragmenta Ulpiani had reeds de kritisch-historische rigling doen kennen, welke hij aan de beoefening van het
Romeinsche Regt wenschte te zien geven. De tijd, dien hij beleefde, was daartoe rijp. De gcschieclknl1cligc lessen van pu'rTER,
SPITTLER ell zoo vcle allde1'en, hadden de gemoederen voorbereicl.
Zoo kon HUGO de Regtsgeschiedcnis als een deel van de Geschiedenis del' Werelcl en del' Volkell voordragen; zoo kon hij de
ontwikkeling del' regtshegrippen en regtsinstellingen bij onder··
seheidel1e volken, hijzonder eehler te Home, met onderseheiding
del' versehillende t~jdperken, tot zel£s in vele hijzonderheden vervoJgen; zoo kon hij met de Gesehiedenis des Regts wijsgeerige
heschouwingen vcrbinden, die van den innigen zamenhang VgU
Regtsgesehiedenis en Hegtswijshegeerte doen hlijken. Het moet
gezegd worden, omdat de waarheid het eiseht, verre is het er
van af, dal HUGO'S verdiensten zieh tot het. geven van cene nieuwe
rigting aan de heoefelling van het Rmneinsehe Hegt zoudell 1epaaid hehhen, ~lOezeer reeds dit op zieh zelve zeer vee! was)
maar, hehalve zijne Leerhoeken van zoogenaamcle Instituten en
Panclckten ell van Geschiedcnis cles Homeinsehen Regts, waren
het ook die vall RC{;tsgeleel'de Encyclopedic, van het Natuurrcgt,
of'VVijshegeene des stclligen Hegts, en van de Ictterklllldige Geschiedeuis del' Hegtsgeleerdhcid, die zijn Lehrbuclt cines CifJilisfisc/wit CUI'SIIS nitmaahen. Levcndig ell frisch waren dikwijls
zijne inzigten en heschouwingen, want HUGO was alles hellalveu
een Kamergeleerde, hij minde lwt gezcllig verkeer en lieL lliet
na het levendigst aandecl te nemen in de gehenrtenissell des gemeenen levells. En hoe kraehtig hehhen niet zijn voorheeld,
en zijne School gewerl(t! Hoe vele en hoe voorlrefIelijke manlIell (laat ik aIleen nAunOLD en VON SAVIGNY 1I0emen), hehhen
niel, door hem opgewekt, in zijlleu geesL voortgewel'kt en de gesehiedkulldige Regtssehool helpCll vestigen, die de beoefening dcr
Rcgtswetellsehap iu deze onze eeuw als met een nieuw levell heeft
hezield! HUGO's naam was zoo hoog geeerd, en hij was ook
steeds hoog gevoclig aan de hlijken van aehting en gellegenheid,
welke hij yan zijue tijdgcllooten mogt ontvangen. lk was er U1(!t
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mijnel1 geluige van, loen, de laatste maal in den zomer van
1888, ik hem te Gottingen mogt hezoeken. Het waS weinige
maanden na het in dat zelfde jaar door hem gevierde Doclorjuhilaeum. Met niet weinig weigevallen spreidde hij ous de vele
wezenlijk fraaije geschenken ell welmeenende, soms I1Jet goud gedrukte, gelukwensehen ten toon, die hij hij die gelegel1heid had
mogen ontvangen. Wie ZOH daarh~j lliet met helangsteUing de
kinderlijke vreugde in het oog van den grijsaard hehhen opgemerkt? Onze Klasse deed hem regt, met reeds hij hare eerste
henoeming van Geassocieerclen, 29 Maart 1809, hem die hetrekking op te dragen. Hij was nu van het loen helloemde aehttal de laatst overgehlevene. Hij overleed in 80jarigell ouderdol1l
op 15 Septemher L 1.
De Voorzitter, hierna het woord hernemende, zeide:
Ill. hrcug mijnen dank aan den Seeretaris voor het uitgehragt
Verslag. lndiel! bet daaruit is gchleken, dat de Kiasse de aan··
leiding tot welenschappelijk onderzoek meestal aan zich zeIve
ont1eeud heeft, dan zulL gij mij wei willen veroorlovcu, J3eoefelIaars del' Letterell, die mij boort, U to herinneren, dat ook g\j
tot zoodauige mededeeIingen geregtigd, ja, door de Wet ouzel'
Inslelling uitgeJ!oodigd zijt. Aileen cle medewerkiLlg vall vetelJ,
ja, alJeen de medewerking van allen, kan in eell land als het
ouze iets goeds ell gToots te weeg hrengen. III onzo hijeenkollisLeIl
staan wij gereed 001" uwe wetcnschappelijke mededeeliIlgcu aall W
hoorell; Ollze uitgegeveu geschriftell kunnen 0011. door u, ten
Hutte del' Letteren en des Vaderlands, worden vcrrijkt!
Meer hepaaldelijk tracht de Klasse del'gelijke mededeelingeu
nit te lokken, door het voorstellen van Prijsvragen, en zij was,
gelijk U nit het lnst.itunts-Tijdschrift reeds hekelld is, seder/'
hare jongste opellhare Vcrgadering zoo gelukkig, cene vraag, over
de Kteedel'dmgt del' Araviercll, heantwoord te zien, oj> cerw
wijze, welke, naal' het oOl·dee! van deskundigen, vall de g!,OlJ~
digste kermis in de Arahisehe Taal, yan uitgehreide hc1ezoulieid)
van oorded en seherpziulligheid gct.uigende, j'/mc ]eelUte in (18
Ooslf1rsclie Lilteratml[ aallvult.

