
Weinige dagen voor HEl\MANN was, op den 13deH December des 
vorigen~ jaars, te Parijs overleden, onze Geassocil'orde JEAN AN'l'OlNg 

LETI\ONNE, Conservator GeneranI del' Nationale Archivel1 vnn 
Frankrijk, en Hoogleeraar in de Archeologie hij het College de 
France. De eigenaardigheid van de zen merkwaardigen Gcleerde 
sch~jnt daardoor hepaald te zijn geworden, dat in hern een uit
nemend Fransch karakte1', door l11athematisehe studiCI1 bearhcid, 
de grond is geweest, waa1'in classisehe studiell dicpe wortelen 
hehhen gcsehoten. Ten dnde zieh voor te bereidell voor de 1)0-

lyteehnische School, die heroemde Inrigting, waara an :Frankrijk 
zoo vele kundige mannen voor de verdediging des lauds en het 
algemeen bestuur to danken heeft, had LE'l'I\ONNE zieh weer dan 
gewone Wiskundige kennis eigen gemaakt en inzondcrlwid op 
Aardrijkskundige studien zieh lo()gelegd. Toen hij daarna, door 
de lessen van GAIL, hewaarcler van de Grieksche en Latijllsebe 
Hanclsehriften van de Koninldijke Boekerij to groote VOl'

deringen in het Grieksch had gemaakt, trok hij eerSl, cloor eenige 
gesehriftcn over oude Aardrijkslmnde, de aandacht van bel Fran
sehe Instituut, hetwelk hen'! de yoltooijing opdroeg cellcr F'ra n
selle vertaliug van STRAIlO. Doze arl)(Jid was yoor hem eClle ge-· 
wigtige oefenschoo1. Daartoe moesian oudcI'zoekingcll gcda::1II "\,1,'01'

den niet aIleen over taa1 en geschicdellis, maar inzonderhcid ook 
over de afstandsmalell del' Ouden, en niet lang daarna <werd 
hij, ten gevolge eener prijsverhandelillg over het Matenstclsel del' 
Egyptcnaren, verkozen tot Lid van hel Illstituut, voordat hij 
nog zijn dertigste jaar l)ercikt had, eene in Frankrijk zeldzame 
onclerseheiding. Spoedig gal' hij nu claar een eerste vool'heeld 
van die onwederleghare Dialehijk, waarmede hij later mccrma~ 
len valsehe meeningen op het gehiecl del' oudheidkunde heslre
den heeft, of cigene stellingen, die in den heginne wonderspreukig 
schenen, lot onloochenhare waarheid hecft verheven. De gcleerdc 
graaf GARNIER namelijk, had in zijne aanteekellingen op de staatshuis
houdkundige gesehriften van SMITH, en later in cen afzondedijk he
toog 1'001' het Fransche Instituut, met veel hekwaamheid een niellW 
stelsel voorgedragen omtrent de del' mUlltspecicn hij de 

Ouclcn, waardoor de waardc vall den 11omeil1schen Denarius 

- 29 --

en in het algcmeen van aUe andere munten, ook h~j de Griekerd 
en Egyptena1'en, vecl geringer we1'(1 gesteld, dan gewoonlijk was 
aangenomen. Tel' weerlegging van dit gevoelen heeft L}~TI\ONNE 

7.i eh een arheid getl'oost, welke ten hewijze strekt - gcl~ik er 
trouwens in overvloed zijn -- dat de levendigheid van den Fran
schen geest met een ollvermoeihaar geduld bij wctenschappelijke 
onderzoekingen zeer weI kan gepaard gaan. Niet mindel' dan 1900 
denari61 uit het Koninklijk MUl1lkahinet te Par!]s heeft hij daar~ 
toe naauwkeurig gewogen, vergeleken, in reeksen afgecleeld, en 
is alzoo gekomen tot ol1hetwisthare gevolgtrekkingel1, waardoor 
hij l1iet alleen plaatsel1 nit oude sehrijvers heeft opgehelclerd, maar 
ook de betrekkel~jke wnarde heeft lem'en kennen del' eclele meta
leu in versehillende tijdel1 voor de ontdekking del' goucl- en zil·· 
vermijl1en del' Nieuwe Wereld. De Verhandeling van LE'rl\ONNE 

('onsiderations Gdneralcs sur l'evaluation des JIlollnaies Cl'ec

fjlles ct liomaines, is cen voorbeeld van cle nitmuntcncle me
thode, door hem. in zijne studien steeds gevolgd, om, zonder 
cel1ige hypothesen aan te nemen, aIleen van hct bekende tot het· 
onbekencle op te klimmen; on zijne zeldzame gave claarin, ge
paard aan eon onheclriegelijk oor'deel, heel't hij later op tallooze 
wijzen toegepast, in het ontraadselen van grootel1cleels vel'gane 
opschriften en het ophelderen van duistcre pnnten clel' Ouclheid
kunde. De levencligheid van zijnen geest heeft zijne voorclragt, 
ook van dorre en ingewikkelde onclerwerpen aangenaam en dui.,. 
delijk doen en de gernakkelijkheid waarmede hij arheicl
dc, maakte hem de diepste onderzoekingen mogelijk, te miclden 
del' alleidingen van het gezellige leven. Groot is het aantal' 
zijner Verhandelingen , deds afzonderlijk, doels in geleerde 
Tijdschriften en in de werken van het Fransehe Instituut. 
uitgegeven. Ten aanzien van de Egyptische oudheid mag zijn 
naam naast die van CllAMPOLLION genoemd word.en. Vit 
hoof de van Grieksche stuclien hehhen meer bepnald de 
Egyptische mOllumenten uit de tijclen del' Ptolemeeen . zijne 
aanclacht getrokken, ml na daarvan vele afzonclerlijke punteu .in 
ollclerscheidene Verhalldelingen to hehhen opgeheldercl, hacl hij 

hel overige van zijn leven hesternd, om al clie verschillellde frag-· 
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menten lot den groat geheeI tc ordenen, toen to midden van 

dien arbeid de dood hem heeft weggerukt in 62-jarigen oucler

dam, maar nog in de voUe kracht zijncr werkzaarnheid. 

Ware het hier de plaats uitvoeriger te 7.ijll, de ontvouwing del' 

verdiensten VaUl,ETIlONNE in het rangschikken en plaatsen del' Al'chi

veil vnn Frankrijk, van zijne hervorming van de reeds claar NAPOLEON 

oIltworpell Chartel'~school en de 'wcrkzaamhcden van allel.'lci aard 

daarmede verbonden, van zijne pcrsoonlijkc hoeclanighedel1 ein

delijk, zoude het beeM mocten voltooijcn van cen Geleerde, 

die als cene eerhiedwekl<ende gestalte zich verlOont te midden 

viliiden strijd tusschen werkzame bekwaamheid en nietsdoende 
hegeerlijkheidzijner 011rustige landgellooten. 

Dc twee genoemde geassocWerden, welke de Derde KJasse ver~ 
loren he()ft, hehhen dit gemeen' , ant heide eelIe teregt-
wijzing lwhben moeten 

Klasse hehoorende. 
van mal1l1en, tOl deze zelfde 

HEflM,\NN had de verdienslel1 van 
VALCKENAER miskend in zi,' l1e 'I /')1 . . hcr fiOf!II£SSCII. van IlUHlPI-

DES: ons Medelid GEEL llCeft, in zijne uitgave, de cer van dien 

heroeniden Nederlander met de hem scherpzinnigheid ge

handhaafd. LWfRONNE had zicIt over de gngraveerde sleenen van 

het Koninklijk kahinet in '.I' op eene wijze uitgelaten, 

welke over de echtheid van vele diel' sWenen twijfel kon doen 

ontstaan: ouze ge1eel'de en ijvel'ige, Correspondent, L. J. F. JANS
SEN, Conservator hij het Archeologisch Museum te heeft 

de e(~r del' H aagsche VerzarneIing zoo verdedigd, dat en de \Vaar-
de diel: Verzamelille: daard.oor 'n d d I v , e. nan COOl' ee-
kunde van LETflONNE regt is gedaan 

Een derden Geassocieerde had de Klasse reeds verloren, zondel' 

het te weten, toen zij hare vorige openhare zitting hield. Het Was 

CHIlISTIAN FIlIEDH!CH ,\VIUlELM JACOBS, weinige dagen voordie verga

dering (30 Maal't 1847), te Gotha overledEm. Weinigen,hehalve 

de oudstel1 onder ons, zulIen er z~jn, die Grieksch geleerd heh

hen en den naamVll'll JACOBS uiet kennen. Maar het zal weI eens 

ge~eurd iijri,· dut . een Iezer zich· verlustlgd heeft met Alwin 

and 'P!H'()(ior, met de Nachlass ron Rosalie pon Alban, met de 
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Feierabendo in ]Vlainaa, met die boyde l'rIal'ia of andere ge~ 
schrifwll, ])ehoorende tot hetgeen men Belletric noemt, zonder te 

vennoeden of 01' aan te denken, dat de schrijver clie zelfde :FHE

n.1lH!K JACOBS was, wiens 1eerboek uu reeds gedurende 45 jaren 

VOOr eelle regelmatige leerwijze van de Grieksche 'faal gewigtige 

diensten l~eeft hewezen. Inclerdaad., de mannen, wier nagedach

wnis de Derde Klasse te dezer ge1egenheid te .venneldcn heeft, 

zijn meI'kwaardige voorbeelden van de verwondedijke voortbrell

gingsluacht van dell menschelijkcll geest, en .wanneer men de 

lange lijst afloopt del' geschrifi:en van JACOBS,' en men daaril1 zijl1e 
uitgaven van de (;'raeeu, van AELlANUS ovc!' den Aard 

del' j)ieren, de /f;.'te/wmerica van 'rZE'I'ZES, mel. taUooze gcschriften 

voor de jeugd, voor vrouwen, '17001' lcze.rs, als in eeno 

houle mcngeling vereenigd vindl, dan zou mCligeneigli worden, 

om aan JACOBS d.en prijs dnr productiviteit loc te keHnen., indian 

hij liiet in cell hijna 83-jarigen cen voorregl had gehad 
althans hoven I$l'RONNE, en meer nog hoven onzen to vroeg olltsla

'pen v AN LIMBURG BHODWEIl. 

III de plaals van dozen laatste is tot gewoon lid. del' Klasse, iu de 
Afi:leeliug vcrkozen de Hoogleeraar P. HOFSTEDE DE 

{;'Roo'r; in JACOBS tot 1l0ECIUl, tc Be/,-
l1jn, tot hiertoe del' Klasse; terwijl tot de\'ervul-

ling del' plaatsen, opengevallen door den dODd' van HERMANN en 

LE'l'IlONNE, de Klasse HOg in den loop van deze week denkt over 

te gaan. 
Van hare Correspondenten vedoor de Klasse JAKOB GRallEIlG DE 

llEMSO, lIEINHICH KARL ABRAHAM EICHSTaDT en 'JOIlAN CASPAU VON 

OIlELL!. 
De eerstgenoemde ,een geleerde ZWI'cd, is langen tijd Con

sul-Generaal van Zweden te Tangcr geweest; maar zijn menig

vuldig verblijf in Italiii, waal' hij ook overleden is, schijnt aan.., 

]eiding le hebhen gegeven, dat hijreeds in 1802 te Gcnua in 

het Italiaansch heeft uitgegeven een Maandsehrift. van Geogra

phischen cnStatistischen jnhond, en later lessen over de begiu~ 
selen del' KosmogJ!ufie, Gcografie en Sta~isLijk. Men hoe£'t voorts 




