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Ioopcl1cie, dat zij welligt naauwelijks in iets te vergelijkcn zijn dan iti 
die :braafheid, en naauwgezette huisfelijke en burgerlijke pligtsbetrach. 
ting, waarin beiden uitmuntten. 

STUAR T bekleedde daal'enboven van de oprigring des In{Htuurs af, 
den post van Sekretaris zijncl' Klasfe, in. welke hoedanigheid hij dan 

ook meermalen van deze plaats voar U gefproken heeft. Doeh ook 

in die betrekking, mag ik, nopen!! de vermelding zijner verdienll:en, 
de Derde Klasfe niet willen vooruitloopen. 

Het is om de eigen rellen, dat ik ook fleehts met een cnkel woord 

gewage van het verlies van een harer KoI'I'espondenten door die-. , 
zelfde Klasfe onlangs ondergaan, den gc1eerden GERARD TJAARD 

SUIUNGAR, te voren Hoogleeraar aan het Athenaeum te Lingen, een 

waardig leerling van SCHRADER en WASSENBERGH en een tijdgenoot 

en vertrouwd vriend van RrCHEUS VAN OMMEREN, en van onzen 
HERMANNUS )30SSCHA. 

Ook de Vicrdc Klasfe bleef in dit jaar niet vcrfchooncl van gevoe .. 

lige vcrliezen. Aan haar werden door den dood ontrukf hare Leden 

JACOB ER.NST MARCUS, die als Teekcnaar en Graveul' met veel roem 

bckend is, en WILLEM JACOB HERREYNS, een dcl' oudll:e Kunll:enaars 

in de zllidelijke Gewestcl1, van wiens groote verdi'enll:en dezer dagen 

reeds in de daghladel1 vrij uitvoerig is melding gemaakt, op ecne wij

ze, die de meesten Uwer met belangH:clling z.ullen gelezen hehben. 

Ook vcrIoor zij cenen harcr Korrespondenten in JOHN FLAXMAN, een 

Engelschman, die zich in Teeken- en Becldhouwkunde ais cen o(;r~ 
fpronkelijk vindingrijk Gcnie getoond, en in zijn Vadcrland cn elders, 

in beicie dezc vakken, altijd op zeer hoogen prijs is gell:eld geworden. 

Ziet daar Medcledcn! wat het Inll:it.Llut wederom verloren heeft. 

Bij de Eerfle cn Vierde Klasfe hebbcn geene nieuwe benoemingen 

plaats gchadi De Derek heeft onder Koninklijke goedkeuring, het 
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Sekretal'iaat opgedragen ann haar waardig Medelid. DEN T:&X, met weI .. 

ke keuze ik de Klasfe zelve, even zeer .als den nieuwen Sel}retaris, 

meen te mogen geluk wenfchen. Zij heeft tot nieuwe Leden benoemd 

JODOCUS HERINGA EL!ZASZ ,JOANNES BOSSCHA en JACOB VAN HALL, 

haren Korrespondent NIEBUHR tot Geasfocieerden, en de Geleel'den 

A. REMUSAT en G. L. MAliNE tot Korrespondenten. 

Moge de Klasfe keurigc vruchten plukken van deze hare benoeming, 

cn wie, die geen vreemdeling is in de Letterkundige wcreld, mag 

hicman twijfelen op het cnkel llOorcn del' namen, die ik thans heb 

mogen noemen. 
De Voorzittcr clk dezer Heeren, voor zoo verre zij in de Verga~ 

dering tegenwool'dig waren, hartelijk hebbendc verwelkomd, vervoIgt 

zijne rede aldus: 

Andcre bijzondcrhedcl1, het geheele Inll:ituutbetreffcnde, weet ik 
niet dat cr gedurende mijn Voorzitterfchap heb ben plaats gehad: 

want ik tnag het nict wcl als cenc bijzondcrhcid opgevcn, dat wij nn 

gelijk te voren van's Konings gunst mecr dan een blijk ondervon~ 

den hcbben. 

Niet flechts werd bij' 's Konings vcrhlijf alhier, in het vorig najaar hct 

Inll:ituut door Zijne Majcfleit met de gcwone ondcrfcheiding ontvangcll, 

aan welke ik, zoo veel in mij was, in deze mijnc benekking , heb 

getracht waardiglijk te beantwoorden; maar er werd bovendien ook 

nog aan cene del' Klasfcl1 eene toezegging vcrvuld, door mijnen voor

ganger in de vorigc algemeenc Vergadering, van's Konings wege 

aan 0115 mcdegedeeld, dat wij niet te vcrgeefs om buitengewone 

gddmiddelen aanvragen zouden, zoo dikwijls die tot uitbreiding der 

Wetellfchappcll en tot handhaving van den Volksroem zouden noo

dig zijn. 

De Eeri1:e Klas[e, nameIijk, op deze belofte fieu11ende, gaf aan het 

Hoog Befiuur haren wensch te ken11en, om het vervolg te kunnen 
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