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woonHjk de dank, dien wi] aan dezelven vel'fchuldigd zijn.CARTELLIEIt 
maakt hierin eehter eene uitzonde1'ing, en ik aarzel niet te verklal'ell 
dat de Vierde Klasfe, dat dit geheele Infl:itllut, ja d,at gansch Neder .. 
land hem ware verpligting heeft, en gereedelijk zult gijl. clit met mtj 
inLtemnlen, wanneer ile ul. zal hebben bekend gemaakt, .dat ons geacht 
Medelid GABRIEL onder hem gewerkt heeft, en aan CAR TELLmR een 
deel zijner vor111ing alsBeeldhouwer dankt. 

.DeTweede en Derde Klasfenhadden het voorregt in bet afgeloopen 
jUt aile hare L.eden, en voor Z(iOVer ik heb kunnen vernel11en, ook 
aUe hare zoo binnen· als huitenlandfche Krmespondenten tebelwu .. 
den, maar daarentegen betreurt de Derde Klasfehet verlies van twee 
harer buitenlandfche Geasfodeerden, heiden in bet vakder Gt,,: 
ichiedenis beroemd. . 

De eerae de·zer geasfocieerden is WLLIAM ROSCOe 1 op dengoaen 
Junij van dit~jaa!' te Liret:pool in Engeland, in eenen gevorderden.leeftijd 
averleden. Uit eenen lagen aand in de maatfchappij. geboren, vormde 
hij zich zelven,en wist 1angs onderfcheidene beroepen zich zoo zeer 
re verheffen, dat hi} alsverregenwoordigerder aanzienlijke ftad Live.r
pool titting bekwam in' het EngeIsch Parlement. Niee door gunst of 
vleijedj, veelmin dool'ku1perij was hij tot dit vertroLtwen geraakt;: 
2lijne lmndigheden waren algemeen hekend, en men wist dat die met 
voordeel konden wordentoegepast: wegens zijn.e beginfelen was geene 
bedenking en men llon rekenendat zi}n'e fiem altijd door de infpraak 
van zijn hart en geweten zOl1de worden .bepaald; enhij beantwoord .. 
de aan die verwachting met zooveel nadruk ,dathij bij de eerfie ge
legenheid niet werd herko:zen, omdathij zich fierkhad laten. zien 
voor de afschaffing van !len fla venhanclel ,cen gebruik, bergeen we.! 
de menschheid onteert, dochniettemin met de geldelijke belangen 
del' voornaamfie ingezetenen van Liverpool? als bij.den Wesc·lndi .. 
fchen handel grootelijksbevoordeeld ,gerekend went te firoken.< ZoO: 

zeer 
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zeer men de gemoedelijkheid en opregtheid van den gekozenen he .. 
wonderde., even. zoo haastte men zich hem hij de eel'il:egelegenheid 
terzijde te aeHen, om de fchandeIijke voordeelen van den negerhandel 

. 2;ooveel mogelijlc te behouden. Roscoe was de. voorflander van ver-
lichting, v)ln hefchaving, va11vrijheid; hij was aan die partij toegedaan 
welke onder den naam van; Whigs bekend is, en met FOX even als 
met a1 de. overige hoofden dier pal'tij beroemd. In de laatae tijden, 
hoe,Zeeruit aIle betrekkingen verw~iderd, heeft hijzich nag door.kleinc· 
gefchriften, aun den tegenwool'digen Kan(elier Lord BROUGHAM gerigt!'j 
doen kennen als een vooraander del' .. Parlements hCl'vorming, welke 
(brins in Engeland aller aanda.cht boeir. In de geleerde . we reId heeft 
ROSCOe zich do en kennen door zijne groote werken over Paus Leo 
tle.nlode),l en Laurens WIn 1l1ediois: hij is ais een del' beste Engel .. 
fche {jefchiedfchl'ijvers bekenddoorjuistheid van oordeel, fijnheid van 
fmaak en aangenaamheidvan voordragt, offchoon het 1.1iet is te ont
l~ennen, dat een gedeelte van het belal1g waannede zijnewerken 
olltvangcn zjjn en alrijd zuHen gelezen worden, moet ~oegefchre .. 
ven \v01'den aan de geIukkige keuze del' onderwel'pen, welke het meest 
fchitterend tijdvakderniellwere gcfchiedenis van Ita!ie, en van heJ 
o.ntluikender kunaen en wetenfchappen bevatten. 

De anderegeasfocieerde del' Derde Klas[eolitvallen, is de beroemde 
DldtTtlOLD GEORGENIE8UHR, op den 2..den Januarij Van het tegenwoor .. 
dig jaar te }JaMJI overleden; ZOOl1 va.n den be1<enclen reiziger t-1 IE flUHR, 
was deze anze ge,asfocieerde te ]{oppenhagengeboren, en genoor reeds 
zeer vroeg eene. geleei'de opvoeding: zoo in zijn geboorteland als in 
Du#sclJlanc/ en Schatland, bezucht hij de HoogefcllOolen en genQot 
voornamelijk onderwijs in de nude letterlnmde, de regtsgeleerdheid· 
en. .de gefchiedenis; dxie vakken vanweten[chap weUte hi} tot 
zijnen dood toe als onderling ten naauwae vel'honden befchouwde. 

Eerst. in debijzondere dienst der Deenfche Ministers Graven 
SCHIl\:l-
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SMIIMMELl\IANNen BERNSTORFF, werd hij naderhand in (6perilijkebe. 
trekldngen geplaatst, zoowel in Denemarken als in .Pl'tJisfen.'Bijhe't 
vak.der, geldmiddelen verhief' hij zich in dit laarste Koi11ngtijk tot in 
's Konings raad, tel'wljlhij naderhand zich meetbijzonder aan de uitel'~ 
li;ike ftaatsbetrekkingen wijdde, en in de diplomatie werdgebruikt;· als 
geza;1t des Konings van Pruisfen te Rome, had hlj het gelLlk ,niet 
alleen den K~izer van Oostenrijk gewigtigediensten te bew'uzen, maa,!.' 
oak dieonderhandelingen te leiden, waarop ,naderhandhet Concordaat' 
ttlsfchen Pl'tJisfcn en, den Heiligen Stoel is gegrond geworden. 
Aan zienl~ik waren debelooningcn in rang cneerctitels die NIEBUHR.. 
genoot ;en hij werd met de orde vanden RoodenAdelaarvan ,de 
tweede Klasfe enmethet Groot Kruis del' Leopolds-orde vetfierd. 
Dan geene ,ond~rfcheidingen, geeneambtsbezigheden bo[: gewigtig, 
ho,e fchitterendook, vexmogten NIEBUHRyan zijne geIiefkoosdeIhi" 
Jjien af te trekken; integendeel deed hij zijllcbetrekkingenwt debe~ 
vordering van wetenfchappen dienftig zijrt. In ltalie zoowefals in 
Zwitjerlattd~ Het hij geene gelegenheid voorbijgaan deopenlijke'en 
bijzondere verzamclingen van boeken en handfchriften na te 'fpol'en;<hij 
ondel'zocht aUe die .handfchriften zelve enonderfcheidelle kostbare ovei:. 
blijffelen del' oudheid, waarOlTderbijzondel' de Instituten van G~Jus 
,uitmllntch, werden door hem ontdekt, en uit het omhulfe1 ,waarmede 
dezelv.e in het duister der middenecliwenomkleed waren, aallhetlicht 
gebragt. Bij aHe deze nafporingen en ontdekldngcn,ftuittehij tegen gelijk .. 
foortfge ondernemingcn van eenen anderen Geasfodeerden del' Dcl'de Klasfe 
den Heel'. AN GELO MAJO, en de naijver dezer beide geleerden zoude, del' 
Wetenfchapnacleelig hebben kunnen worden ,zoo NIEBUHR door zijne 
belatlgeloosheid en toegevendheid dit niethad vdorkomen. Hetgeen 
bijzonder NIEBUHRa!Seen del' ijverigfte voorftanders Van 1Vetenfchap 
daet kennen, is de bijzondel'heid, dat hij, na in's Konillgs Staatsraad 
zitting te hebben gehad, den leel'f1;oel te Bei'lflnheeft,beklommcn§ 
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t111 vervolgens wederom verfcheidene g~zalltfchappen met eer hebbellde 
bekleed, ten laatften aan de Hoogefchool te Bonn zijne les[en heeft 
hel'vat. Bchalve Qnderfcheidene kleine gefchriften, nader door hem 
bijeen verzameld, heeft NIEB UAR medegewerkt tot de groote onderne
l11ing van de uitgave dcl' fchrijvers van de Byzantil1ische gefchiedenis, 
waartoe' hij het werle van AGA THIAS over de gefchiedenis· van het 
Westersch Rijk bijzonder heeft bearbeid. 
, Doch buiten dit alles, en hetgeen NIEBUHR'S roe111 vereeuwigt, heeft 

hijzich toegelegd op de .Romeinfche Gefchiedenis, Z0011 van ecnea 
reiziger, die vreemde lanclen bezocht en zijne reisverhalen .uitgegeven . 
beeft, . zelf in de diplomatie eencn aanzienlijken 1'01 hebbende ge· 
fpeeld , .was het van hem welligt, meet' dan van eenig ander, te vel''' 
wachten , dat hij niet alIes voor waar zoude houden) hetgeel1, daarvoor 
word,t opgedischt •. Zijn. verltand was te fchel'p, om a1les te gelooven, 
hetgeen LIVIUS en andere ol)de [chrijvers, door vooroordeel en partijdig
heid dikwerf gedl'evenen misleid ~ haddel1 te bock geneld. Door rijpe 
ftudien en grondige kennis del' oude fchrijvers voorbereid, nam NlE' 
lH1HR zijne plaatselijke kcnnis te hurp, en de befchouwing :van het 
tq,oneel del'. gebeurrenisfen deed hem de gefchiedenis van Rome nit een 
ander oogpunt zien, dan bevorens ooiLwas gedaan. Tweemalenheeft 
hij zijn groot werk verarbeid, en, daarin de diepfte l~ennis met fchran. 
derhcid en juistheid van. oordeel parende, geheel nieuwe befluiten 
voortgebragt. Jammer is het, dat NIEB UUR, even als zulks bij de 
Duitfche geleerden maar at. te dikwerf wordt aangerroifen, zich zoo 
zeer in bijzonderheden hecft ingelaten, dat hij. het geheel niet heeft , 
~unnen voltooijen, en z.ijn werk geene eigcnlijke gefchiedcnis van Rome 
'bevat, 111aar aIleen den weg baant, om ee11l11aal cene bctere Romeil1fche 
gefchiedenis te bezittcl1. 

Neemt men 11tl alles te zamen, wat NIEBUHR als lecraar, als ftaat .. 
ku;pdige, als gcleerde hceft gelcverd en vcrrigt, dan kan men eerst be· 
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sefFen, hoe groot bet verlies del' wetenfchappen is, dat een man van 
die veelomvattende kennis, van dien uitftekenden geest, van die voor. 
hec1delooze arbeidzaamheid, geen hoogeren ouderdom dan dien van vijf
en vljftig jaren mogt bereiken. Schoon a1zoo nog in den bloei van 
zijn leven overleden, mag hij' allen geleerden als voorbeeld worden 
voorgeftc1d, tel'wijl hem l1echts wein,igen zullen evenaren, geene weI· 
ligt overtreffen. 

Ik heb DI., Mijne Heeren, bekend gemaakt met de verliezen, welke 
het In!1:itllut in het verleden jaar heeft geleden: er is niets andel's 
voorgevallen hetgeen uwe aandacht verdicnt, dan de befchikkingen, 
eel'st door de ziekte en afwezigheid, naderhand door het affterven van 
den Heel' VAN DER BOON MESCH noodzakelUk geworden, waarvan ill: 
reeds melding 11eb gemaakt. Als den algemeenen Voorzitter verv\ln
gende, heb ik de gelegenheid van's Konings verblijf alhier waarge
nomen, om bij de gewone pligtpleging met een enkel wood te gewa .. 
gen van de betrekking van het Inllituut tot dcszelfs Leden in de op~ 
roerige gewesten, doch zonder deswege van Z. M. eenig bepaald 
antwoord te 1110gen erlangen, evenmin als op eene aanvrage meer in 

het belang del' Tweede Klasfc, betrekkelijk het Muiderflot en deszelfs 
toekom{lige bcftemming, gedaan. 

Er blijft mU aIleen over, deze Vergadering te herinneren, dat in 
ODze vorige algemeenebijeenkol11st hetKol111l1itte van Voorzitters en 
Sekretarisfell is belast geworden met het ten uitvoer brengen van 
cen befluit dier bijeenkomst, om aan aile Ledcn, Geasfocieerden en 
Korrespondcnten van het In {lit llU t diplomata uit te reiken. De omnan .. 
dighedcn des tijds hebben het Kommitte belct aan dien last te voldoen, 
en bijzonder hceft hetzelve ontmoet de bedenking, of niet, ten gevolge 
del' fiaatkundige gcbellrtenisfen, de inwendige inrigting dezer maat .. 
fchnppij ecne verandering zoude hebbcn te ondergaan, waardoor h~t 
tevens onzeker wel'd, wie als wel'kelljke Leden zouden moe~en worden 
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befchouwd. Deze Vergadering zal zonder twijfel in de buiverigbeid van 
het Kommitte deelen, en de uitvoering van den gegeven last tot nader 

en geJegener tijd uitftellen. . 
lk zal als nu aan de Administrative Kommisfie verzoeken, 11a1'e 1'ekening 

.e willen overIeaaen en neem deze gelegenheid waal', de Vergadering • . bt7 , 

te berigten, dat, behalve de benoeming van den Heel' VOUTE tot Lid 
dier Kommisfie, in plaats van wijle den Heel' VAN DER nOON MESCH, 

reeds vroeger door lnij vermeld, in dczel ve geene verandering is VOOTa 

gevallen, als zijnde van wege de Derde Klasfe de I-I eel' VAN HALL 

wederoin herkozen. 

Hierop legt de Administrative Kommisfie, in voldoening aan het 
ijde punt van befchrljving, hare Rekening en Verantwoording met de 
daartoe behoorende befcheiden over, welke door den Voorzitter aan 
eene Kommisfie ten onderzoek wordt opgedragen, beftaande uit de 
Heeren REINWARDT en VAN JJREDA uit de Berfte, VAN 's ORAVEN~ 
WEER T uit de Tweede, KINKER uit de Derde, en 13ERTEUIAN uit 

de Vierde K.lasfe •. 

111 voldoening aan het 6e. punt van befchrijving, vraagt de Voor
zittel', of de Leden, buiten Am!1:erdam woonachtig, eenige Voorftellen 
te . doen hebben, welke het geheele In!1:ituut en deszclfs algemeene 
belangen 'betreIfen; doch wordt geen zoocianig voorftel gedaan. 

Hierna verzocht de Voorzitter den Sekrctarisfen del' Vier Klasfen het 
kort Verflag vall de werkzaamheden hunner Klasfen, sedert de laatst.. 
gehoudene Algemecne Vergadering, te willen vool'lezen. 

Dit gefchied zijnde, brcngt de Kommissie, benoemd tot het nazien 
det Rekening en Verantwoording van de Administrative Kommisfie, 
deswege het volgend Rapport uit. 

C!:!. WEL 


