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Geleerden benoemd, te weten, F. w. BESSEL, Hoogleeraar te ]{oningsber
g~n, door proefnemingen over de lengte van den eenvoudigen sec L1nde
flinger en anderen arbeid in de Natuurkunde en Sterrekunde door ge
heel Europa met den groot!1:en lof bekend, n. MOHL, Hoogleeraar in de 
Phyfiologie te Bern, en R. OWEN, Curator of the Hunterian Mufeum 
and College of Surgeons, beroemden Omleedkundige en Zoo16og. 

Het In!1:ituut mogt ook gedurende het afge100pen jaar, door de uitedl:e 
wilsbefchikking van wijlen deszelfs rustend Medelid, den Wel-Edelgebo

ren Heel' Mr. J. n, HOEUi~FT, eene vaste bezitting in rentegevend Staats
papier aanwinnen, welke rente eehter fleehts tot een bepaald doeI, de 
aanl110ediging del' Latijnfche Poezij, vOlgens nader aangewezen bepalin
gen, mag worden aangewend. De fom bedl'aagt zestien-duizend guldens, 
nominaal kapitaal z~ procents Infchrijvingen op het Grootboek del' Natio
nale'Schuld. Met dit legaat in Staatspapiel' ging gepaard de vennaking 
aan het InfHtuut, door denzelfden? van een Kabinet van Penningen en 
Munten, alsmede van eene verzameling van Handfchriften, over welk een 
en ander ik mij vIei, op de vriendelijke onderf1:ellning van den Heel' Bi
bliothecaris ter nadere toelichting te mogen rekenen; terwijl mij overblijft 
te berigten, dat het InfHtuut, na bekomene magtiging van Z. M. den 
Koning, de bedoelde erfmaking op de ge(1elde voorwaarde heeft aangeno
men en de befchrevene goederen heeft ontvangen. 

Na c1eze aanfl:ippirtg del' gewigtige voo.rvallen van het afgeloopen Infl:i
tuutsjaar, blijft mij over lwrte melding te maken del' verliezen, die het 
Infl:ituut heeft gel eden in deszelfs perfoneeJ. 

Onder de overleden Leden behoo!'t de Belgifche Scheikundige J. B. VAN 

MONS, in leven Hoogleel'aar te Leuven, in April 1809 tot Correspondent, 
in Mei 18 I 6 tot Lid del' Eerf1:e Klasfe benoemd, Dat dit ons ~ledelid 
eene gewigtige pla::tts in de aan afwisfelingen rijke Gefchiedenis del' Schei~ 

kunde van de laatstverloo.pen zestig jaren heefr vervuld, zal mo.rgen op 
de 
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de Openbare Vergadering del' Eer!1:e Klasfe kortelijk l110eten worden 
uiteen gezet. Hij bereilne den leeftijd van 77 jaren, en overleed op den 
8,ten September 1842. 

Onder de Korrespondenten del' Eerf1:e Klasfe overleed op den 15den Au
gustus 1843 de Heel' J. VITRINGA COULON, die federt 1809 als zoodanig 
tot het InfHtput behoorde. Oo.k ten o.pzigte van dezen verdienf1:elijken 
Geneeskundige moeten wij op de bo.vengenoemtle Vergadering verwijzen. 

De Tweede Klasle verloor twee harer Geasfocieerden, den Staatsl'aad 

Ridder F. VON ADELUNG en den: Engelfchen Dichter R. SOUTHEY. 

Eerstgenocmde werd in 1768 te Stettin gebol'en, en heeft te Leipzig 
in de Regtsgeleerdheid en 'iVijsbegeerte zich geoefend. Hij fchijnt met 
weetlust, fcherpzinnigheid en vlijt, die hem tot hoogen ouderdom bijge
bleven zijn, die gaven van uitwendige welfprekendheid en perfoon te 

hebben vereenigd, die in het algemeen, doch inzonderheid bij aanzienlijke 
en hooge perfonen, achting en gunst verwekken. Naauwelijks zijne fiu
dien volvoerd hebbende, werd hij aangezoeht om eene aanzienlijke vrouw 
op eene reize door Zuiddfjk- en Middd-Europa te vergezel1en, welke 
reize del'dehalf jaar duurde. Daarna te Petersburg, eerst als cenror, ver~ 
volgens als Direeteur van den Duitlchen Schouwburg werkzaam, genoo.t hij 
de eel', om door Keizer ALEXANDER te worden aangef1:eld tot Ondel'wijzer 
zijner beide jongere broeders, de GrootvorH:ell NICOLAAS en MICHAEL, 

welke betrekking doo.r hem zoo vele jaren is bekleed geworden, dat men 
mag aannemen, dat hij in dezelve geenen opvolger heeft gehad. Hij heeft 
Historifche, Arehaeologifche en Taalkundige Vilerken uitgegeven, over 
den vroegeren toefl:and van Rusland. veel licht verfpl'eid, en door eene 
Bibliotheca Samcrita en eene Bibliotheca Epiglottica of een Overzigt van 
alte bekende talen bewijzen gegevenvan eene groote mate van vlijt en ge
leerdheid. In Dec. 18 I 3 werd hij tot Geasfocicerde gekozen, overleed te 

St. Petersburg op 3 Jan. 1843, en bereikte alzoo den leeftijd van 75 jaren. 
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HiS 6lirdtBDE'witGArlilirit6<&ttEERSTE KLA.SSE, 

de.ee-Ia#""':()mMe:piy~iOt~gisob:tj}wetldng del' Electficiteit. tot 
~diilag'¥an,teli!i_p1ii~eb:e,mM:ed.Mling te nemen j :ni.etveel· 
vemUft:is::uitgtiw~pkt:,.ei:qer$riliiUende proefuemingen over 
M~gnet(l .. Elecu!~eit~iiTherrii~E1eetHciteit, en ~vooral 'zijn uit
V'aerig Hafulh6iMile" Zee\i&artltuude> <BiJ grondi,gesiudie voegde 

::::::;:=~~~=~~:,~:~;:':::" ::!:j~~:l=::~iig:: 
terkee:rs~A::':?'t· ,.:"",:';!:::%:) 
·,:.y:ne.'i{1~:hMioomdelieht"~i:rlgS8·::tot> Correspondent~ Bij een 
Imgeltl~ven~:,en:ongestOO~de::,gezolldh'eid" zon . hemhoogst waar
schiJttl~'k:biJd~eerstjroIgeiide:;gelegen'heid het 1 Lidmllatschapzijn 
tendeeigeV'allen en hij tieD dersieraden van. bet Instituut ge
wordeuzij#~: •••••• ,>:»·:, ·'··,·,,:··,··:· ••••• {,}:J ... :·::,"ik··· 
.:'Jvtlvs.:*:ltt<iUNGkc&rt.bN!·'Opi';f:en:'15~CI1;:A.ugustus 184;3, in ~6ja
rigen.:ouderoomteLeeuwarden.;Qverleden, : was, de eerste leeding 
aalidelieydsche' H.60gescltQot;die· ziJnen naam verbond r aan: die 
vli:ri:d'en: laterzoolierbei:ndeIi';BRua:lIf.A.iiS:, hij de verdediging ,zijner 
Akadethisdhe:rnssertlltiea(J;mtitata humotum in 'regno (Jrganico 
indole.· a' pi lIitali·'/f!;siiP.iJJi't,ilerlW1;nda, welke '. ;liij onder voorzit
tingzijns li!JermeesterS" oJ:rdentt~e~ .. .JnniJ.t~S9,i:n:et· vele to6jui~ 
ehing>vetdedigde. ;Eene ,groote ir.eeks C:faul1erl1uftiguitgedai::hte 
Ptbev~n op de &1paf$cheidingen'in<pl~titenV'erhoogt de, waarde 
deter ·verhandeling •. ··COt1LoNIDl;IgaIzd66riderde . ,eersten gerekel1d 
worden, die het begripdeI(le'Nnsvverkingin " gewassen, heeft, op-
geklaard., ." , ; 

.. ,Latette· Le.enwardEllidool'eene;,uitgebreide' geneeskundige prak
lljkvlUt zijii;geHefkoosd.'ouderw~i:p·afgetrokkejj, ·blear, hij .met 
:vnliigenjjver;de!ill~nemell :aarralle&,wat t(>t hetgemeen~ welziju 
in ·betrekking,$t6nd~A~~Voorzitter:d~r 'iProvinciale Commissie 
~anGeneeskniidig ·:;Onderz(jek'~n: 'I'oevoO:rzigt·in V riesland be
ha'rtigdehij:d~hem' toevettro:u,wde belangen gednrende vele jaren ~ 

. en hragt onderscheideneverheteringen' tot stand. In ,den laatstett 
tij(t ;echtel':]'#left;hij;~ideeld; diehetrekking te' moeten neder
legg~n. ··Zijne.·lantielijke· praktijkhoodhemmenige 'gelegenheid 
a~n.tot het; .. waken::van.nuttige:opmerkingen .ten aanzien van den 

'!alldhouw, en, deed hem oj) onderscheideneverbeteringen~ 'hedacht 

•. ",/het Vrfusch;.Gen.Oot5Ch~ v.an .'. proefonde:rvind~ijken .Land,;;. 
!:;,had·iian.,.'g;ijnehenmeiJiJlgen·in~()llde:t;heid .. :deszelf~, ontstaan , 
~;·danJien.,:Zijnjjverhleek.ookdoor zijnemet.~o~ hekl'oond:e' 
.y~handclinge~y .~oowel ~over,.de·r&iekten .van~~t:v.ee ~:a~.,o~ 
4~eigenlijlie'Geneeskunst:2:elve ,zoo ook d,00rz1Jll.f:l Sta~~s,tlekvan 
.¥~iA:1s~d'f.:ja..Op :vierenzeventigjarigen .ollderdom. gaf>hiJno~~~ 
'" r; > ..... 1. .......• _ .... 1,' • • ",..o~Ouders· poaral poor)YIoeders; .ollel'de.,oppped~nlJ .:I:i?/eSlI()f1J(, ..... .v'," .. . " , L • • 

l~.ktnderin ill; de Kraam-i·1and'er .. en Zzekenlcamer In:bet 
'licht .. hetowe~aan· Hare Majeste,itne Kpningin:d&Nederlande~ 
j;'~;gedl'agen'::geword,en •..... /L . t:':~>":' ~,,;, ..•... ~. , •..• :': 
.:Hij .. heeft, als/: Correspondentd'e1l'.Eersttl Klasae J!es:;(nSnmllts 
~ijne helangsteUing ook door deelnerrimg· aan hal'e'w~l'kzaamh& 
denaanderi dag gelegd,. en.is'haar bij ondersep,eidene:.gelt)genb 
lledeu vandie~st geweest, gelijk giju, geaohte,;l\1edcieden!.uJt 

vrpegere.'Ve~slagenzult herinneren. . ".' . . 
De Klasse mogt zich daarentegen verheugen lD de"~anWu)~t 

van drle'Laden;, :de Heeren' G;. :SlMONS,. Doct~rjn ~Nat(lurlijke 
Wijshegeerte:,Adviseur 'Voql;.Sohei- enWerktuigkllndehij 1J.~t 
D~partement van Finantien te 's Gravenhage, A. H. VA~ DEl.\. nqO))l 

:MiSCH, BQogleeraiu': in deSc.he:ikunde:; en . F .lL>\iI$~ ,;;buJtengeWQon 
RQogleBJ:aar in,' de. Sterrekundl;l;cbei,de te. Leyden .. :: .zij.,,b~nol;lrode 
ill:ie:,beroemde wa~nen tot. ha~ G~MS!loieetcl~ll,:teW.tt~n~!w ·.13.1i:$Slmt 

ij~l~@!a~ .. t~K.~:)llingsbe:rgen ;'l.)IO#~, Hqoglee:!;aa~:",iAde ~hYl!iq~ 
lQgi~Je: ~~1illillgellt eli R.OW:ENte:·,~Qnden., '.::::=~::: .•.• 

... ..;.. . .:".".; <':;:.:~~~.':;.:; .. ,,> ~'.:-, .:.:'.~B·:_,' 

. :Al$ rin:.tilij" b;lendetothet 'vorirna~e .<4>eldezer Openlijke 
Zitting , verzoek ik den Heel' Secretaris het Yel!slagderwerkzaam~ 
baden van:' • de: : Eel'ste Klasse:' .des lristituuts9ver ." de.: twee jo;ngst-
ve.doopeneJar.en :te willen'.IUededeelen. .: 

Ditluidde,.aIs.: voIgt.: . .' ': 

....... Toenv.o6x .~r" dan vijf endertig jaren het-Instituut. derWc,,
t~nschappen ,Letterkunde ;enSehoone Kunsten op.:hooggezag. te: 
Amsterdamwerd.gevestigd., ~was dit in ons Vad~rIandzoogeneel 
:Q;ieu:wenvre~md, dat mett naallwelijks' zich'konvoorstellen, 
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