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Had zou be;weken, waal' de KoninklUke Inhuldiging kort te VOl'en ge., 
{chied was, in het midden del' Vertegenwoordigers van de beoefenaren 
van WetenCchappen, Letteren en Kun1l:en in zijn Rijk te verfch\jnen. Het 
is U bekend, Mijne Heeren! dat eene zoodanige Verecnigde Zitting del' 
Vier Clasi'en, met's Konings tegenwoordigheid vereerd, op den I4den April 
heeft plaats gebad, en het gedrukt VerOag dier Zitting, waarin al het 
toen gei'prokene is opgenomen, zal U eerlang worden uitgel'eikt. 

De Koning heeft, door die p}egtige \'el'fchijning in ons midden, niet 
alleen Zijne belang1l:elling te kennen gegeven in de onderwerpen, welker 
behartiging het docI Ol1zer In1l:elling is, maar ook aan de Natie den uit1l:e
kenden rang aangcwezen, welken Hij b~i voortduring aan het In1l:ituut 
wcnschte toe te kennen. Doch uit die ondericheiding, Mijne Heeren! 
vloeijen VOOl" 011S verpligtingen voort, welke wij ernil:ig behool'en te 
ovel'wegen. Die de eel' had, blj de voorl1lelde gelegenheid, als Voor~ 
zittel' het woord te voeren, veroorloofde zich, namens het In1l:ituut, den 
wensch te kennen te geven, dat onze Inf1:elling door de Regeri'ng meer 
ten nutte van het Rijk mogt worden aangewend; hij wist, dat hij, met 
dien wcnsch te uiten, de tolk was van ieder zijner Medelec!en; wij moeten 
het thans aan de Regering overlaten, of Zij van dien wensch zal willen 
gebruik maken. 

Doeh, behalve de verpligting van ons bereid te honden om del' Regering 
ten dien1l:e te 1l:aan b~i de vragen, welke zij voorf1:ellcn, en de inlich
tingen, welke zij verlangen mogt, fusten er nog andere op ~ns. I-let: 
Inf1:ituut is bef1:emd , om voor het intellectuele leven van ons yolk te z~in, 
wat in het ligcbaa1l1 het hart is bij den omloop van het bloed; en wanneer 
in WCetenfcbappen" Letteren en Kunaen, ons Vaderlan~ op de baan del' 
middelmatigheid geraakte of te diep l1ederdaalde, het Inf1:itullt ~ of ik begrijp 
niet ten yolle het doe! van deszelfs voortdurend beflaan - het Initituut lOll 

voor een groot gedeelteaanf'prakeJijk daarvoor zijn. I-Ictzij dat de overtlliging 
hiervan levendigcr is begonnen gevoeld te 'worden, hetz~i dat de behoefte 
om die naal' buitente doen werken grootcr geworden is, althans cen del' 
onderwerpen van beraadf1aging onzer tegcnwoordigc Vergadering geeft h& 

he,· 
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bewijs, dat het Inf1:ituut deszelfs verpligting ten deze niet uit het oog 
verliest. Mag ik die beraadflaging niet vooruitloopen, den wensch mag 
ik uiten, dat zij moge bevonden worden geitrekt te hebben, om van onze 
zijde het InlHtllut te handbaven in dien rang, welken onze Koninklijke 
Befchermheer getoond heeft, aan hetzelve te willen toegewezen hebben. 

Overgaande tot de verliezen, welke het Inf1:ituut geleden heeft, moet 
lk daarbij terug treden tot in het vorige jaar. Juist toen wij de laatfl:e 
maal tel' Jaarlijklche Algemeene Vergadering bijeen waren, kwam het 
berigt tot ons vun den dood eens llit1l:ekenden Geleel'de, met wiens naam 
onder hare Correspondenten de Derde Clasfe zich vereerd had, - den 
dood van KAREL OTFRIED MULLER. 

De geleerde wereIc! heeft in hem een man verloren, die het meeste in 
zich vereenigde, wat onze tijd in den beoefenaal' del' Clasfifche oudheid 
vordert. Die hem perfoonlijk gekend hebben, getuigen dat hij een edel 
karakter aan een aangenamen omgang paarde; zijne fchriften getuigen, dat 
fijne taal-kritiek en een krachtige historHche zin bij hem in juiste even
redigheid waren; zijn dood getuigt van zijnen blakenden ijver VOOI" naauw
keurige kennis en eigen onderzoek. Hij had het gel uk , reeds vroeg zich 
cene levenstaak te heb ben gekozen, die hij nooit uit het oog verlQor, 
maar die hij .niet heeft mogen voltooijen: het was eene volledige gefchie.. 
denis van het Griekfche Volk. Hij begon met zijne Aeginetica: dit 
bragt hem op Archeologie, en de Griekfche Kunst werd een geliefkoosd 
gedeelte zijner frudien. Maar tot de Historie - daarvan was OTFRIED 

,MULI.ER overtuigd - tot de Historie is .de toegang alleen door de Philo .. 
logie. Zoo behandelde hij de dorlte Grammatifche en Etymologifche 
onderzoekingen, en oudheidkundige nafporingen over fchijnbare kleinig~ 

heden , met even veeI gemak en belangf1:elling, als hij de groote historifche 
hetrekkingen .der oude Volken onderzocht. Op die wijze werd ,hij dool'
drongen van het innerIijke leven der Ondheid; en zijne Gefchiedenis van 
de Doriers, zijn werk over de Etruriers, bij de AIl:ademie del' Weten~ 
j~happen re Berlfjn bekroond, zijn voorbeelden van historisch onderzoek. 
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Hlj had zijneti wel'kkring uan de Hooge School te Gottingen, waar hO 
2. I jal'en Hoogleeraait isgeweest, aangeVal1gen met een Programma over 
den Dl'ievO'etvan DelphiCde tripode Delphico ):met een ondel'zoek over 
dat zelfde Delphi heeft 'hijzljne iloophaan gecindigd. Naat Ita/iii, Sieilie 
en Griekenlalid zich hebhende begeven, om op den Clasfifchen bodem 
zelven onderzoekingen te do en , was het te Delphi, waar hij, met al te 
veeldrifcen infpanning nan de bratlciel1de zOl1neichijn zith blootf1:ellende, 
0111 ()pfthriftenen andere overblijffelen derOlldheid na te sporen en af 
te teekenen, door eene kwaadaatdige lworts weed aangetast, welke hem, 
l1aal' Athene Ovetgehragt, 'op den ·If1:en Augustus des vorigen jaars, in den 
onderdom van 43 Jaren, deed'bezwljken. Zljn f1:oLfelljk overfchot is te 
Athene begraven in de beroenlde Akademie, naast den ve!'maarden hellvel 
l{oAwvo~. inet deaanWljzing van welks j lIiste ligging O'tFRIlW MULLER, 

ids ha.d hlj een duister v00!'geV'oel geJrad Van het lot dat hem wachtte, 
eengefchdft hadbeflolen, 'twelk hij te Gottingen had achtergelaten en 
'rWelk 1m zljnel1 d00d geplaatst is \1001' de Lijst det Wintet-voorlezingen 
det Gottfl1.gfche 'Hooge-School, waarvoM het beftemdwas. 

Beha:lve O'I'l!'RIEO MtJLLfr.R te Go/tingen, verlMi' de Del'deClasf(! van 
hal'e Korl'espondenten den Heel' R. w. J. Baron VAN PABST tot Bingero 
den, in 'J Gtavenhage, KOl1nnandeLlrderOl'de vah den Nederlandfchen 
Leeuwen Lid van den Raad van State. Door eene Lofrede 0PERASMUS 

en dobreen betoog over den imryloed tier J{ruisvaarten op de'1l toeftand 
van de Bt:trgermaat{cIUl,ppij in om Vaderland, de eerf1:e bij de Hol1andfche 
Maa1tfchappij van Ftaaije Kunf1:en en Wetenfchappen, het laatf1:e b\i het 
UtrechtschGenootfchtlp bektoond ,beeft hlj zich als Schrljver en Gefchied
vorEchei' gUllf1:ig doen kennen. In f1:aatsbetrekking heeft hlj, door een vOOl'· 
beelc! te geven van belal1gf1:elling in grondige geleerdheiden door f1:eeds 
aan te ddngen op derzelver bevordering, meer nut gedaan dan bepaalde. 
Ujk aangewezenof met W'obrden in het licht kan gefield worden. 

De Vierde ClasH;! verloor van flale Leden den Heer P. DE VOLOER te 
Gend. 
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Gelzcl. H~i was een dergenen, die het eeTst uit de Zuidelijke gewcsten, 
na del'zelver vereeniging met de Noordelijke tot. een Koningrljk, ill he.t 
jaar 18 I 6, als Leden van het Inf1:ituut werden opgenomen, en hij hacl 
die onderfcheiding te danken aan z~in talent van l1lUzijkale compofitie, in 
welk Kunstvak, de stijds in Be/gie weinig beoefend, hij bijzonder uit
illllntte. Met lof wordt ook gefproken van zljne kennis yan het wed~
tuigelijke del' muzijkale Techniek, en een orgel van zijn ma.al<\e1, 'twelk 
eene del' kerken van Gend verfiert, wordt ais een meefterL111k gel'oemd. 

Dezelfde Clasfe zag nit de lijst barer Geasfocieexden eenen beroelTlqen 
naam uitgewischt, dien van den Ridder D4. VIP WlLIUJ):, JJ,tJgelands groot~ 
{ten fchildel'. Nadat hij vroeger ftaM en Spanje bezocht had, had hij 

zich nu door Dttitschland naar SyriiJ begeven, om in het Oosten eene 
niellwe verfcheidenheid van voorwerpen voor zljne kunstbekwaa1l1heid te 
vinden, en hlj Hierf aan boord van het fchip, dat hem naar zijn Vader~ 

land zou terugvoeren? op den lf1:en Junij dezes jaars, in zljn 56!1:e leyens .. 
jaar. Die zljn talent willen doen kennen, fchrijvcn hem toe wat in 
OSTADE, TENIERS en BOGA R TB het meest wordt bflwouderd, en ~'eeds 
vereenigen zich in Engelancl allen, die de knnst waarderen, Qndfll' voor
gang van hoog-aanzienlljke manncn, om WILI<;lE na zijnendQod cepe hulde 
toe te brengen, waaraan zjjne l'egtfchapenheid te gereeder deelneming 
doet vinden. 

N og verloor de Vierde Clasfe eenen harer Korrespondepten ~ te weten 
ADRI.{\.I\N VAN DER WIL!..IGEN, den 17cien Januarij dezes jaars, in 74jfl.
l'igen ouderdol11, te llaarlem overleden. H\i wa.s een opmerkzaam Kunst" 
befchouwer, en heeft daarval1 blljken gegeven in de uitgegevene Aantee
keningen zijner l'eizen. De gefchiedenis del' Vaderlal1dfc;he kuust heeft hij 
met twee bijdragen verrijkt, eene Verhand()ling over de rrdet/ Win net 
klein getal Historir;/C:hilclers in Nederland, in de werken van TEYLERS 

Tweede Genootfchap uitgegeven, en zijn aandeel in de Ge{chiedenis der 
Vaderiandl'chr; Sehilderkunst Jedert de helft ?ler 18de reuw, door hem ge· 
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mengehragt, hijzonder oyer de h~v:oeg'seleli.tot hetzelve. Opmer
kelijk was de s()herpzinnigheid, .met welke, door'Verg~lijkiugen 
van anderscheiden voorkomende woorden,de geleei:'de riavorscher 
wist te geraken tot hepaalde slotsommen,. eu " dat .,ivel in>eene 
hem onhekende taal; slotsommeti, ,waarvan de juistheidJater, 
ook door erkentenis van den Heel' DOEFF zelven, meer'en meer 
is gehleken 1. Doch ikmoet mij tot daze mededealing 'hepa
len. Wie HERIN.GAWaS ·luhet.eigenlijk,,·vak 'zij~er studien, dat 
der Godgeleerdheid, welkeurang ~j onder Nederlanda uitsie
kendste Theologen l;!ekleeddejis hierdeplaatsniet1 tehepalen; 
daze taak is door anderen metgoed"geyolg reeds volhragt, eU'aan 
HERINGA verdiende hulde hewezell.·' 

Uit hare Correspondenten mist de Klasse den Baron:YAN PABST 
TOT BINGERDEN, Schrijver eener Lofrede op ERASMUS, in 1812, 
en ooner Verhandeling over den invloed del' Kruisvaarten op 
de Burger...;.maatschappij in OIlS Vaderland, in, 1814 nitgegeven.' 
Het was '. ook omstreeks denzelfden tijd, en w~l in 1813, dat 
hij onder de Correspondenten del' Klasse werd opgenomen. Het 
schijnt, dat' de voortdurende hehandeling van StaatszaJ\.I~n, tot 
welke hif als Lid van den Raad van State geroepen werd, hem ' 
naderhand van de' heoefening del' Letteren heeft . afgetrokken. 
Ten minste laterehlijken van zijne wC:'tenschappelijke werk
zaamheid·· zijn mij niethekend. Dat hij echter Wetenschappen 
en Letteren op hoogen, prijs hleef ste11en, bewees hij, zoo op an
dere wijzen, als hijzonder als Lid van de Staatscommissie voor 
het Onderwijs, die in 1829 in's Gravenhage was hijeengeroepen, 
waar hij, ook in vereeniging met andere Geleerden ,: Leden dezer 
Koninklijke stichting, zich deed kennen. als voorstander van 
grondige vaderlandsche geleerdheid en kennis tegen oppervlakkig
heid cn het onbepaald huldigen van huitenlandsche" instelliilgen, 
waarnaar de strekking, bijzonder tijdi'ms onze vereenigingmet 
Belgie, niet zeMen moest hestreden worden. 

lVlaar nog cen' ander harer Correspondenten hetreurt de Klasse 
in het afsterven· van den IJeroemden KARl;. OTFRIED 'MULLER, een 

I VgI . .J. JlElU!lGA".EL1SZ" door 'H, IJOUMAN. Utrec!i!, 1810. 'hI. '133 vo!g. 

Ger Dijkstra
Highlight




, op welken, 
het Institnnt 

reizedoor 

,. was overle
welke 'hij dien 
hem niet, z66 

dragen, als zijne 
der maand Julij 

l:e(Jillt~:ravin~ te Delphi, 
Had hij zijlle ga
de Tripode Del
Inwijdings-rede-
1820" had Uil

:K~!tiliel£de Delphi zoude 
id? .biitrekkeli;k zijn. Op 

toestand op de 
reed hij reeds 

i~~ja. ••• ~~l'~tiilSlt. Voor vele eeuwen 
'over'den dood en 

~1:~~:~1:f~~'~IV~~, ~E~p. 12): »Nos 
~ •• '. locum de-

curavimus', ut 
m~lrnlor,eUln faoien

in het. koele 

'::li:lisEfralldtls, tamen' in 

K ad Otfried' Muller. 207 

sepulchl'O felix." Men zou hijna ditzelfcle op WULLER toepassen, 
die, als de Beld op zijn schild,. dat hij niet wiI verlateu, zijn 
graf heeft gevonden op die plaats, , en ouder, die luchtstreek, tot 
welke de geleerde nasporingen zijns levens hetrekking hadden 
gehad, ware het niet, dat de eerwaardige JACOB GltIMM, in een 
hartelijk schrijven aan'MuLLER'S schoonvader, onzen Geassocieerden 
,GUSTAV HUGO, te regt had toegeroepen: » Welk een geriuge troos~ 
voor zoo groot een leeclt It ,,,,Hde liever, dat hij zijn graf in 

een of ander Barbarenland ge,vonden had ~ nadat hij nog een 

lang levell de~ W ~tenschap.~n iijnen roelU had mogen toe-
'''d " . .. ........ . 
WI] en. 

Over zijne verdienstElii h~il~ l(~rt zijn. Te Brieg, in Silesie, 
geboren op 28 Ang. 1797, gafhij zich eerst te Breslau, onder 
SCHNEIDER en HEINDORF, later te'Berlijn, onder BOCKH en BUTTMANN, 
aan Letter- en : Oudheidkundige ,s,tudien over. ,De, kUD~tschatten 
van Dresden haddell hem met den geest der Oudheid 'hezield. , 
Zijne Werken' over ,de, DorieI's, de Etrusken, zijne Pr.olegomena 

voor eene wetenschappelijke M ythologie, zijne Archae.ol.ogie" del' 
Knnst zullen, met zoo vele C andere stukken vflU 'minderen .om.,. 

vang, zijnen geleerden toi:mttot de nak.omelingschap ~verhrengen~ 
MULLER was Correspondent .onzer Klasse, omdater ge.elle :plaats 
van Geassocieel.'de open ~va:S;' ,Ook den hoogsten rang hadde:hij 
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