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Van nadel' hij trof de Tweede Clas[e het vcrlies, dat zij op den 
Soften November 1eed van Mr. DAl':IEL IlOOFT, fcc;el't 6 Jlllij 1808 haal' 
altijd werkzaam Medc1id. Van zijncn oJlafgcbrokcn arbcicl getuigt de 

ve~'za!~cling van V t:rhandclingen en Voorlezingcn, walrmcdc bij' deze 
Suchtll1g ve1'l'ijkte, als dall" zjjn : 

Verhandc1ing over de gaaf van navolging bij POOT. 

Vool'lczing over het lcnigen del' zielsmarten, naa1' aanlciding van het 
derde boek del' Tuscuir!!2r1e .Q(ICestiones van CiCERO. 

Voorlezingen over den fUjI van den Ridder P. CORNELISZ. HOOFT. 

Voorlezing van eCl1ell Tl'Oostzang, gc:rigt aall den Heel' Staats~Minister 
Mr. w. F. n.ocu., '\Neg-cllS bet ovcrlijden van de5zelfs Echtgenoote. 

Voorlczillgen over de f'Jcdel'duitfc:hc Synonyma. 

Voorlczing eener van het AthenxHm cler Had AmH:edam. 
Lcvensi'cbcts van lllERONYl\lUS VAN llEVERNINGK. 

's l\'lUllS afkomst bcichouw ik in deze Ven:raderin o' liefst 
~ ~ b 

11: vel'uancl tot lettcr·"1l'beid en lcucl'-l'Oem; tot de edcle befchel'millg, 
dw de wdcnlCh;,ppcn en lettCI'.'l1 bij hem VOl1dC'll; tot den ijvel', die hem 
bezielde yoc1' het Doorluchtig Athenaeum zijner Vaderfl:ad; en tot de 
bhtkendc zilcht, die in hem tot ann zlju lcvenseinde uitblonk voor de 
bevol'dcrlnc~ en handbaving del' Nederlandfchc Taal, Dichtkuust en 
Gefchieden:s, waarvan onvel'drotcn arlleid aan hct Uit1cgknndig 

Woordcnboek op HOOFT;, zijt;e BIoemlezing del' Gedicbten van HUBERT 

KORNELlS7. POOT, met cene uitgewcl'ktc VO:)lTCde en aanrnerkingen 
van zjjne geoefende en pen, overvloedig getuigen; gclijk ook de 
Voorlez ing door hem in de Openbal'e VCl'gadering del' Tweeele Clasfe 
gchouden: Over eenige treH:cn wm oyerce17komst en ver/chil tus/chen de 
Dicht- en Schilderku1lSl. lV11", DANiEL lIOOFT gaf in a1 zijne fchriften bet 
1eerrijk voorbedd van ceDe verecni~;ing del' clasficke HucJien 
met cIe kennis en beocfenIng del' moeclcrtaal en Vaclerlandfche Gefchie~ 
dC1lis; zijn lantf1:e arbeid~ want het WaS ill zijucn zcsen zeventigjarigen 
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()uderdom, een al'beid, - het vervaardigen van zaakrijke Registers 
op de drie dcelen del' Nederduitfche Bdeven van CONSTANTIJN HUYGENS ,

terwijl zij derzelver gebruik verligten, blijft een duurzaam bewijs 
zijner belangftelling in de werkzaal11heden zijner Clasfe en in de bevol''' 

dering del' Vaderlandfcbe Letteren en Gefchiedenis. 
De Tweede Clasfe had op den 27 stcn Augustus van het verleden jaa!' 9 

nog een ander verlies te betl'cnren. De I-leer ALBERT TEN BROECKE 

HOE[{STRA; tijdens deszelfs verblijf te Haarlem en te Let/yen, federt 
den 8 ston Augustus 1816 Correspondent, en federt den Ssten September 
1824 Lid dierClasfe. Hij hcreikte den ollderdom van drie-en-zestig jaren. 

In Vriesland werd hij tot de lettereri, en wel bijzol1der tot de rcgtskunde 

opgeleid; hij was een naal'stig beoefenaar del' Grieksche en Latijnfche 

talen. In 1795 ambteloos geworden, vestigde hij zich op de kennis van 
het oud-Vriesch, en bragt daarmede in verb and het Mesogotifche, Angel .. 
faxifche, oud~Duisch en oud-Nederlandsch. De rijkdom zijner aanteeke. 
,tlingen, bij deze oefeningen verzameld, wordt gcacht, in 011S Vadcl'land 

lllthans, zonder gelijken te wezen. In J 813 gaf hij eene proeve zjjner 

voorgenol11en uitgave van GYSBER T JAPIX, die echter door dc ongunHige 

omH:andigheden d~s tijds gecnen voortgang had. Van toen af hidden 
1.1'0 oral EtYl1101ogifche nafporingen hem bezig; welke hij in letterkundige 
gefprekkc'n mildelijk mededeelde, met de fcherpzillnigheid en het VUUl' , 

bij groote levendigheid cn kracht, aan zulk eene oefening eigen. Koeler 

0!i1:deel vond welligt aan deze weeldedgheid wat te befnoeijen, doch ook 
V~tl" dat den toets doorH:ond en verdiende inhet geheugen bewaard te 
blijven. Midde1el'wijl verwierf de roem van zijne taalkenl1is hem den 
opepbaren 1eerHoel, aan Leuvens Hoogefchool voor de Nederlandfche 
lett'eren gevestigd, dien hij echtel' VOOl' zich we1dra mindel' gefchikt vond , 

.en. met den Hillen zetel in het boekvertl'ek, te Am//errlam, verwisfelde, 

wa,alluit hij iu de bijeenkomf1:en del' Tweede Clasfe j11iJdeliJ'k overbraot ' 
, h ~ 

rat hij harel' :wa.ardig keUl'de. Zijn SjJecimen Etymologici P hil% c 
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