
menten lot den groat geheeI tc ordenen, toen to midden van 

dien arbeid de dood hem heeft weggerukt in 62-jarigen oucler

dam, maar nog in de voUe kracht zijncr werkzaarnheid. 

Ware het hier de plaats uitvoeriger te 7.ijll, de ontvouwing del' 

verdiensten VaUl,ETIlONNE in het rangschikken en plaatsen del' Al'chi

veil vnn Frankrijk, van zijne hervorming van de reeds claar NAPOLEON 

oIltworpell Chartel'~school en de 'wcrkzaamhcden van allel.'lci aard 

daarmede verbonden, van zijne pcrsoonlijkc hoeclanighedel1 ein

delijk, zoude het beeM mocten voltooijcn van cen Geleerde, 

die als cene eerhiedwekl<ende gestalte zich verlOont te midden 

viliiden strijd tusschen werkzame bekwaamheid en nietsdoende 
hegeerlijkheidzijner 011rustige landgellooten. 

Dc twee genoemde geassocWerden, welke de Derde KJasse ver~ 
loren he()ft, hehhen dit gemeen' , ant heide eelIe teregt-
wijzing lwhben moeten 

Klasse hehoorende. 
van mal1l1en, tOl deze zelfde 

HEflM,\NN had de verdienslel1 van 
VALCKENAER miskend in zi,' l1e 'I /')1 . . hcr fiOf!II£SSCII. van IlUHlPI-

DES: ons Medelid GEEL llCeft, in zijne uitgave, de cer van dien 

heroeniden Nederlander met de hem scherpzinnigheid ge

handhaafd. LWfRONNE had zicIt over de gngraveerde sleenen van 

het Koninklijk kahinet in '.I' op eene wijze uitgelaten, 

welke over de echtheid van vele diel' sWenen twijfel kon doen 

ontstaan: ouze ge1eel'de en ijvel'ige, Correspondent, L. J. F. JANS
SEN, Conservator hij het Archeologisch Museum te heeft 

de e(~r del' H aagsche VerzarneIing zoo verdedigd, dat en de \Vaar-
de diel: Verzamelille: daard.oor 'n d d I v , e. nan COOl' ee-
kunde van LETflONNE regt is gedaan 

Een derden Geassocieerde had de Klasse reeds verloren, zondel' 

het te weten, toen zij hare vorige openhare zitting hield. Het Was 

CHIlISTIAN FIlIEDH!CH ,\VIUlELM JACOBS, weinige dagen voordie verga

dering (30 Maal't 1847), te Gotha overledEm. Weinigen,hehalve 

de oudstel1 onder ons, zulIen er z~jn, die Grieksch geleerd heh

hen en den naamVll'll JACOBS uiet kennen. Maar het zal weI eens 

ge~eurd iijri,· dut . een Iezer zich· verlustlgd heeft met Alwin 

and 'P!H'()(ior, met de Nachlass ron Rosalie pon Alban, met de 
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Feierabendo in ]Vlainaa, met die boyde l'rIal'ia of andere ge~ 
schrifwll, ])ehoorende tot hetgeen men Belletric noemt, zonder te 

vennoeden of 01' aan te denken, dat de schrijver clie zelfde :FHE

n.1lH!K JACOBS was, wiens 1eerboek uu reeds gedurende 45 jaren 

VOOr eelle regelmatige leerwijze van de Grieksche 'faal gewigtige 

diensten l~eeft hewezen. Inclerdaad., de mannen, wier nagedach

wnis de Derde Klasse te dezer ge1egenheid te .venneldcn heeft, 

zijn meI'kwaardige voorbeelden van de verwondedijke voortbrell

gingsluacht van dell menschelijkcll geest, en .wanneer men de 

lange lijst afloopt del' geschrifi:en van JACOBS,' en men daaril1 zijl1e 
uitgaven van de (;'raeeu, van AELlANUS ovc!' den Aard 

del' j)ieren, de /f;.'te/wmerica van 'rZE'I'ZES, mel. taUooze gcschriften 

voor de jeugd, voor vrouwen, '17001' lcze.rs, als in eeno 

houle mcngeling vereenigd vindl, dan zou mCligeneigli worden, 

om aan JACOBS d.en prijs dnr productiviteit loc te keHnen., indian 

hij liiet in cell hijna 83-jarigen cen voorregl had gehad 
althans hoven I$l'RONNE, en meer nog hoven onzen to vroeg olltsla

'pen v AN LIMBURG BHODWEIl. 

III de plaals van dozen laatste is tot gewoon lid. del' Klasse, iu de 
Afi:leeliug vcrkozen de Hoogleeraar P. HOFSTEDE DE 

{;'Roo'r; in JACOBS tot 1l0ECIUl, tc Be/,-
l1jn, tot hiertoe del' Klasse; terwijl tot de\'ervul-

ling del' plaatsen, opengevallen door den dODd' van HERMANN en 

LE'l'IlONNE, de Klasse HOg in den loop van deze week denkt over 

te gaan. 
Van hare Correspondenten vedoor de Klasse JAKOB GRallEIlG DE 

llEMSO, lIEINHICH KARL ABRAHAM EICHSTaDT en 'JOIlAN CASPAU VON 

OIlELL!. 
De eerstgenoemde ,een geleerde ZWI'cd, is langen tijd Con

sul-Generaal van Zweden te Tangcr geweest; maar zijn menig

vuldig verblijf in Italiii, waal' hij ook overleden is, schijnt aan.., 

]eiding le hebhen gegeven, dat hijreeds in 1802 te Gcnua in 

het Italiaansch heeft uitgegeven een Maandsehrift. van Geogra

phischen cnStatistischen jnhond, en later lessen over de begiu~ 
selen del' KosmogJ!ufie, Gcografie en Sta~isLijk. Men hoe£'t voorts 
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