
. Tin 1~'~rl 11·~t gcl~lec1 Infl:itllllt ziet met v~.n modcl'nc Litcratul1l' en van DlCllwere a e. _ v -

O[)~;CI11CeIl genol'gen de banden, die verfehillende K.I'1s['el1 vcrecnigcn, door 

KellL:en l1aauwel' roetl'ekken. Het draagt e1' l'oem op, dJt in 011S Holland, wa~rop 
vl'eemden, die noel! hetzelve kennen, noell zieh de mocite willen geyen om 

. ~l . :l I an vier J' 'll'en 1 weemaa] het te leel'en kennen, zoo bag neel'Zlen, reel S 111 (en oop v, " ~ 

I b 1 . Fl'·' 11 j'riJ· k in den loop VJn 
mN veel 1'Oe111 heeft kunnel1 pl.t:ltS 1eb en, lC, geen men III . ,l A. . 

e\::nc ECLlW maar zeldzaC1m gczicn hecft, te v\lewn;. dat een en dezelfde man 

gcuordceld is tot Lid van twcc Aead emien tc ge]ij k benoemd tc worden. 

De Ee1'ste KbsCe, die voorleden jaal' den dood van de Heeren A ENE A E en v AN' 

Jl E E CAL K 0 E N bet1'elll'de, heeit in dcrzclvcl' plaaticl1 de HCCl'l;n C II R 1ST 1 A A N 

B R U" IN G S en COR N ELI S E K A M A bClloemd; die kell;~e bedt de goedkcming van 

I , . :l' III (len H;:er A E N I, A E verloren. lILljeil:eit den Keizer cn \.onlllg wcg:;{~ll';)ben. 

wii een kundigen \Vlskunslcna:Jl', eencn M'~eb:ll1icus. \tVij vleijen ons ,. dat 

de Ibel' B RUN TN G S door l1e kunde in de M,:lhematifche \tVcten['clJ,lppen, waal'van 

zljne \Yerke!} on3 waarblll'gen oplcveren, en dfJOl' zijne bedrevenhcid in de \tVerktuig

k:mde, Wilarvan hij federt vele jaren in de posten, door h'~l1l bekkcd. ten nlllt~! van 

d~n L.\nde, vck: bli ken heeft gegcven, het verlies van eene A EN F. A E in ODS 111lddcn 

ZJi nrgoedcn. Gclijk OUS ook vleijen, Uooggcleerlk E K A H A! ellen ik de cere 
1l I' h·" . 1 te 't l"Yf'let l'J1 (1 t door llvve heb met llwe eer"u vcr e IJnHlg III l eL:C J:,. ~" , 

zOl1d(~rlililge begaafdhedcn, vool'al wat maar 

worden, door lIwe groote crvarcnis in die 

hlIl~t van waarnemingen, voora1 v,~n Astl'eJl101111fchc 

handigheid in al wat pl'Oeven betrcft, door LlWC 

ken, door uwc voorbeelde]oze arbeidza;mlhcid, het 

, f" IZ 0 EN, helaas! in den bloei zijncr jaren 

, die in cene andere betrekking de Academic te 

onder \Vis};undc kan be6repen 

, door l,we b~(:rcvcnheid in de 

, cillO' [nyc bijzon

in Verrdl\.:idel1e vak-~ 

IIcC'l' v,\ BEECK 

bet tevens· 

.~ tot Hoogleeraal' aan ciezc~ye, 
elke Clwe llQdcr bij Amil:crd,Jll bellclllt d~'.l1·(jm bek:lollwen cds ook 

nut van her Inil:ituClt te zlll]en ill'ekke11. 
D:? Ecrste Klas[c h;;cft a1166n het tc berrcuren v:n h:lHD Cor , den 

('.cruemden, en door vvcrken zon bekendcn KruidkLlntli;,CTJ \V I L r, DEN () W tc 

Dc Twecdeoetl'cmt het ol'erlijden v:m IJ"l"cn den Hcell 

TeE N WIN K L, een ;.lel' bcrocmdilc en del" :lrbeid7,a~Ullfic U;,lDJlCll in ODze nllde 'faa! 

('n ;n de Ncdcrlandfchc Lettcl'kundc. V,.n bcdrevcnheid ill die vakkell heefr 

bJijkC:l1 geceven. 
v.m al her. ondcrmaallfehc, Groote 1l1~1llnen kO!11ca. 

V 1J1"DE AL GEMEEN E. V E RGADER IN(~, 

'.Ill en verdwijncn i zij worden door andercn, hunner vnwrdig. opgcvoJgd i en ook iI', 

die afwisCcling mUllt cb wijsheid ult: van Hem, die alles ten bcstCI1 heeft vcrordemL 

het L}nd, Wilnl'in, g(~lijk in bet ol1ze, allijd een voorraad van kllndigc mal1nen 

wordt, om anckren, ho~ bcroemd ook, welke van het Tooncel d<>!r \Vel'cld 

verdlVijnen, mct lofopt"voJgcn, 

Ik hch getraeht, Mljnc .1 1ecrcl)! InaI' mijn vermogen, U1. het VOOl'fl3:J.l11i1:e voortcdra

gen van hetgeen. fcd~rt de voorgaande Vcrgadcring, is voorgevallen. Ik hcb ecni;.~e 

weinige zaken 1'001' als DOg overge[]agcn, om dat zij cene betere plaats zullen vinden 

in dell loop del' raadplegillcien over de volgendc pllnten vall befc.hrijving. lk za: mij 

aehten, iudicn bet mij heeft l110gell gebelll'en, uwe goedkeuring te 

over dczc voordragr, en v(Joral over de wijze, waa.rop ik mij van l11ijnen pligt als 

Voorziucr gekwcrcn heb, in ,al het gccn de omfiandigheden mij geboden hebbcn 

'lien 

. Maar, Mijne I-I~crel1! alles Welt er in het gemelli tljdvnk tc verrigtcn frond, kon noell 

door dJ COi11mi.l1en, da:J.rtoe bij de vool'gaandc Algemccnc Vcrgadering benoel1ld, nod) 

door den Vool'zilter derzelve, 110eh door het Committe van Pl'cfidenten en Secrctal'isfcn 

dcl' KiClsi'Cll worden. Het Decreet. waal'blj Zijnc Majeftcit het bcihm van her 

Inflitlilit bevestigt. becft, bij ui(/lui ting', aan de Adminiil:l'ativc Commisfic zccr 

gc\vigrigel1 tauk opgele;!,d. Zij alleen lean tot uwc kennis brengcn tot nU to:: 

van lure verrigtingen llndegedecJd lean worden, en 7.ij hedt her Cummine van Preli

dCl1ten en Scej'~tarisfcn verzoeh.t, dat deze Vergadcl'illg; belChrcvf 11 mogt wordell, oc,[" 

.. om aantehooren zoodanigc voorflagen, als zij Allminilll'ative Commisiic in dezcn 1[1'[1 

" van zaken over de beiangell vall het Infiitllllt zOllde eloen, en om o\;e1' d(;;~e!ve 

l'aadplegell en tc beiluilen." Dit!1l1 111lakt het vijfde punt van bei'ehl'ijvin£; 

lk verzoek dan dell Heel' Prcfldent V;l11 de AdminiHrative CommisiJc ,n)ord 

willen opvattcIl, ten einde nan de Vergadering voonecklgen, 

nooi.lig oordcelt tel' kennis[e van deze1vc tc brcn!~~n. 

I-Iierop geeft de Heel' P A E T S V AN '1' H 0 0 S T W IJ K" als Prcfidcnt van 

Commisfie, aan de cen bcrigt vall hetgccn door "8 COl1lllJidic is, 

bckoming van cen behool'lijk Loeaal VOOI' het InflitlIur, VCl'll1ilS die L:1ak beilist IT,O:;;)t 

alvo['ens er plan aan den Minister van Binncnlandfclle Z:lkell k011 

v{orden, over de vvijzc, waal'op de Som van 20,000 Francs, door dell 

, ten nunc VJn hel InfdlllLlt zouclc' worden nangclegd. de \1 . 

wtlarop zij zieh, In eerst 111et Pl'efJdenten en Secretarisi'cn del' KJasL'll cc."r;:~ l:onfcr·:n·~· 

tieD d<l:.rovel' Ie hcbben, tot den Minister hecft , Il}(:t :;i.:JL: 

bcv;;ucndc cell van dcl' 20,OOD Francs voor dr: verCehi Ilc1hle vO'jl'lVcrjl'il 
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