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het goud uit hunne schalkamers misschien legen een gelijk ge

wicht in brood wHen willen vel'ruilen; terwijl zoo vele leger

hoofden in hun veldheersstaf geen waarborg meer vinden '17001' 

de gehoorzaamheid van eigenwillige krijgsbenden; terwijl zoo 

vele kooplieden het verval van handel en krediet, zoo vele amb

tenaren het gemis hunner betrekking, zoo vele ambachtslieden 

het stilstaan van alle werkzaamheden betreuren. - weet hy, die 

zich del' Wetenschap, der I.etteren del' Kunst heeft toeO'ewiJ'd , b ~ , 

dat hy daarin ---wat hy '17001' 't overige als mensch en burger 

lijden moge - een schathezit, die geen maatschappelijke om

wenteling in staat is, hem te ontnemen. - En is deze g-edachte , , 
troostrijk voor elk onzer op zich zelven, ook aan 011ze Vereeni

ging, als zedelijk lichaam beschouwd, moet zyeen stof tot te

vredenheid, een spoorslag tot dnhbele werkzaamheid strekken. 

Wa t in de politieke of financieclc waereld besproken vasto-esteld ,. 5 , 

vcrricht wordt, bJijkt morgelllicht vruchteloos en ydel; - maar 

l)estcndig en nimmel' verlorel1 zijn de scheppingen van kunst en 

,vetenschap. 

Doch waartoe u langer bezigte houdell met een waarheid Ie 

hetoogen, waarvan de overtuiging sedert lang in den boezemvan 

elk llwer is vastgeworteld? Heeft het hestaand gehmik 'Ian den 

Voorziltcr de taal,. opgelegd, om de werkzaamhedell del' AIge

lTICCllC Vergaderillg door eell illleidingsrede te do en voorafgaau, 

de hescheidcllheid gebiedt my, ill die rede de gewis door u al

len verlangde kortheid te helrachten: en ik vlei my alzoo aan 

UWCll wensch to vokloen, walilleer ik, zonder verdere woo1'

dcmpilliug, overga lot het meer zaakrijke dcel mijllel' taakou 

u de gcheurtcllissen mededeel, sedert ODze Jaatstc Samenkomst ill 
de verschillellde _Klassen voorgevallen. 

Aall de Tweede K lasse viel hel geluk ten deeI, in het afgeloo

pell tijdvak geen Lid noch Geassocieerde te yerliezen; het over

lijdeu van Iwren Korrespondeut F. v A;'-J 'I'llUCrEM is op gisteren door 

my herdacht gcwordclI, 

Aan de DCI'd!, K lasso onLVicl hanI' waard ig Lid p, VAN L1MllURI; 

BHfl!JWgR, van wirllS gpleerdhcid en \verkzamcn yvc1' hct Vader" 
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land en de Wetenschap zoo vele r~jke en veelsool'lige vruchtell 

genoten, en er nog zoo vele te wachten hadden, Van de ver~ 

scheidenheicl zijner gaven en van de wijze, waarop clie werden 

op prijs gesteld, getuige de omstal1eligheid_, dat achtel'eenvolgens 

twee Klassen van het Instituut zijue verdiensten erkel1den, die 

hem eersl tot Korresponclcnt, later tot Lid benoemclen. Redenen 

vau kiesehhcid, welke hem tot cere strekten, deelen hem eehter, toen 

hem het I.idmnatschap del' Derde Klasse werd aal1gehodcn, '17001' 

dezelfdc beLl'ekking hy de Tweede bedanken. Van ziju belallg

stelling in het Illstituut getuigen de Verslagen del' Denle Klasse, 

getuigt vooral de voortreHelijke wijze, waarop hy, lllt drie jarell 

geleden, zich tel' Opellha1'e Vergadering diel' Klasse van de hem 

opgedragen spreekbcurt kweet. Aan zijn nageelachwllis is door 

del). Heel' SYTIlIANDI hnlde geelaan in een treffelijk verwog, 't welk 

geplaatst is in den A(JIlsl- en j,etterbode van Septemher 1847, 

en my terughondt van hreeder in's mails lof nit Ie weiden. 

Nog had dezelfdc Klasse de ver!iczen te hetreuren Vau eenen 

harer Geassocieerdcn, den gcIccrden Filoloog FR. JACOBS, to Go

t/ta, die reeds in hetjaar ISO!} als Korrespondent, cusedert 1813 

als Geassocii;erde, aan haa1' verhoBden was, ell van J. CHaDERG DE 

,,1EMSO, te Tanger, haren Korrespondent sedert lIIeer (Ian dertig 

pren, 

Treffelld warell de slagen, welke de Vierde Klasse oudervond 

door het overlijdcll van hare Ledeu Ii. SIX VAN lIlLLEGOM en J. W. 

WILMS. Zy verloor in den eerste eell man, die als yverig \'001'-

stander en oordeelkulldig Beschermer del' Schoolle KUllsLCn door 

weinigen v"erdge(~venaard, iu den laatsw een kOfllponist, wiens 

lof niet slenen zal, zoolaug HOg trollW aan Vorst ell Vader-

laud ill Nederlandsehe harten levell en in Nederlandsclw yolkszan-

gen zal uitgestort wonlell. l\1eer over hen heiden w spreken, of 

over dell overleden Geassocieerdc di(~l' zclfde Kiasse, den door 

gelled Europa, wal zeg ik, cloQr heide waerelddeelen gcvierdcn 

ell helreurden MENDELSOHN llAR'l'HOL])Y, zo.wle my te mindel' voe

gcn, daar lnmne verdiellswll tel' ;'et" Vierde Klasse 

np morgen, door ITICel' hevopgde hcoordt'daars, ill '( 

hcrdacht ZUIlCH worden, 
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Vau die duhbe1e waarheiJ wonlt de eene meestal rniskend 

door de mannen des vredes, de andere door de mannen vall hN 

zwaard. En zon dan een volk, zoo weillig vatbaar als het onze, 

om onder de staatskrachten, welke hct moet aal1kweeken en ver

edden, ook een strijdhaftig element met zijne heginseif'll van 

Lucht en practisch overleg te erkenl1en, zich l1iet gelukkig lUogeD 

rekellcn van tot eene betere waarclering daarvan to zijn opgewekt, 

niet, als in de tijden cler vacleren, door een lloodkreet van het 

vaderlancl, maar door de heminde persoonlijkheid van cen held

haftigen koning? De horinl1cring del' helangstelling door hem 

betooncl aan de stille werkzaamheden van den geest is tl'effend en 

leerzaam: mogel1 de indruk en de les niet verloren gaan! het 

Institllut mag or de nagedachtenis van WILLEM n dankhaar 

voor zijn. 

Nogtans zal uieJ;nand uwer, MUne Heeren 1 te dezcr plaatsc 

eene levensschcls verwachten van den ontslapcl1 Vorst. Wat hij 
voor Neclerland, voor Europa gedaan heeft in het oorlogsveld:-, 

wie is or, dien het niet bekend is? En zijne achtjarige Rcge

ring, een voortdurend strevcn om de juiste rnaat te vinden in 

het 10slalen, naal' de inspraal: van zijn ridderlijk gemoed, en het 

hanc1haven, llaal' de lens vall zijn Huis: - de tijd tel' waarde

ring daarvan is nog niet tot rijpheid gekomen. Ell zijne pcrsoons

h(!schrijving: - het zou vool'zeker helangrijk zj;jn, in de iJlhorst 

van den Held, zoo als ons MedelidplENEMAN hem. geschilderd 

heeft, zwaaijende met den hoed te midden van den kruiddamp 

01TI. aan dappel'en den wcg te wijzcn naarlwt geschut, 

Iwtwe1k 
de Ie 

lwfLigen aard r,dven 

boedanighedcn, van 

ell 

III 

len 

ncr rn;ld.slicden 

lol de 

kic;nctl op 

mim.mllllheid. zcHs 

hij dreig-

om m diel! helcl-

van's Vorsten 

menschLievendheid 

;;1Ie1' , en hovcnaI 

hO;3 die uitnemcude hlik, den cch-

sHel het beslisscJl(l punt <loet opHlerken, 

hem d.e on en voors!.cllcn zU-' 

zondCf w.el. 

loch ook do 

gerillgste klcinigheid hem dced opmerken, waIl Heel' daarin hot 

aanwezen cener oorzaak van gewigtige uitkomsten lllogelijk !zOIl 

ondersteld wordel1. 

Maar zulke beschouwingen - deze Vergaderillg zaJ het he~ 

sefTen - vaHen huiten het doel en de t~jdshepaling van 011S tegen

woorclig zame11zijn. Zij hehooren tot de Geschiedenis van het 

Huis van Oranje. ZU "l>elloore11 echter ook tot de Geschiedenis 

van 0115 Vaderland. Want het leven van den Koning, wiens 

afsterven wij hetreuren, was een doorloopend hewijs van de 

kracht, welke de zamenhang tllsschen de lotgevallen van het 

Hnis van Oranje en de lotgevallen van het Nederlandsehe Yolk 

in den loop van cTrie ecuwen verkregen heeft. Moge het aall 

Koning WILLE)\'[ III gegeven worden, die kracht to verstel'};en , 

en Hij den zegen des Allerhoogsten onclervindon, orn yall 

roemruchtig Huis d.e eel' te handllilven en de te volgcn, 

cn rnoge zjjne regering voor het Nededandsche Yolk cen tijdperk 

zUn, lIiet vau hooische prach t verlooning a Is onder den eerstel! 

WILLE)\'[ HI, llie, vall op het sr.aaLstooneci 

als onoer den tweedcu WILI.EM HI, maar cen van volks. 
geluk onder cenc wl,lze ()n 

Met zulke maar niet 0111 het 

te miskellnen, mag in dezen 
kring de stelregel van het Slaal.srcgt worden toegepast, dat de 

Koning nooit stcrfL Ook sterft nooit, en even-

weI wanneel' eon onzo1' voor een opv()l-

gel', gedenken wU met een weemocdig Yllarwel. Dit uur 
zeIf rocpt mij lot die taak, en ik ga haar [hallS vervnllcn. 

De Derde Klasse heeft seder!' hare Opcnharc :lit-
ting, van hare gewone Jjeden r,ich door den dood Zien ont

rukken den PETRUS VAN LlMHUllG IJrrOUWJm, WI HI 

den l>cHocrnd, 

ovedellc1l op den 21 3
\Cll den7.clfden des 

Doctor iu 
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de BespiegClencle Wij8hegeerte en de Lelte1'en had verkl'egen aall 

de Univcrsiteit te LeMell. Die 27 jaren zijn vervuld geweest 

van eene letterkundige werkzaamheid, waarvall de vruchten zoo 

menigvuldig zijn, dat men zich verwonderen moet over de vele 

studie-uren, die dc dagen diel' jaren vool' hem moeten gehad heb

hen. Reeds hij een eerstc overzigt van de loijst zijner geschl'iften, 

zoo als zijn yriend Doctor HUflER en on8 medelid IUS'!' die, naal' 

tijdsordc gerangschikt, gegeven hehhen, - laatstgenoemde in d.e, 

yoor de Geschiedcllis del' Letlel'ell in on8 Land, zoo helal1grijke 

Handelingen del' Algerneene Vergadering yan dc Maatschappij 

yan Nedcrlandsche Letterkunde te Leidett, - staat men getroffcll 

door de menigte en ycrscheidenheid, Maar wanneel' men zich he"' 

kelld heeft gemaakt met den inhoud van dat groot aantal Rcde

voeriugen en Verhandelingen, waaronder twee met goud bekroond, 

en men geJezen he eft zijne twee hoofd werken, de in het Fransch 

geschreycne Gescitiedenis cvan de zedelijke en Gor/sriienstige Be

sdwJJing del' Griekell, in 8 deeleu, en zijn vccl omvattel1dcn arbeid 

over CESAR en /zijne Tijdgc1toOlen, en men let nog op drie 001'

sprol1kelijke en lwee nit het Italiaanseh vertaalde Romans, en 

men vestigt de aandacbt op de onderwerpeu van 18 andere 

boekwerken, en men bedenkt dan, wat al lezens en overpeill

zens er noodig gewcest is, orn hij voorhecld de uitmuntendc 

Proeve Ollel' de zcrlelijke sr:/woll/wid del' Poczij ()(Ill P1NDARUS te 

schrijyen, of zich vall de teedere taak te kwijten del' Geschie

denis van het lcvell zijns schoon vaders WISELIUS, dan yerlangt 

men te wetell, hoe de arheidzaamheid van (~encn man zu1ke 

rijke vruchten heeft kunnen dragen. Bet antwoord op die vraag 

is gegeven ill de levenshcrigten, welke reeds lwt licht hebhen 

gezien, en illzollderheid in de tl'effelij ke karakterschets, door 

BROUWEHS niend, den Predikant SYBHANDl, geplaatst in de Alge

meene KOllst- ell Letterborie. Dat antwoord komt hior op ne

del': hij hield zich onafgehroken IJezig met cen ollderwerp, 

totdat het gehcel was afgewerkt, en hij riglte al zijne stndien 

naal' een hcpaald doel. Dat doel was: den gang yan de verstall

delijl,e en zedelijke heschaving des rnenschdoms na te sporell 

en daarvan ill de cerste plaats d<~ na te gaun ill de be-

~- 25-

aenkstukken del' oudheid. Hoe hij e1' toe gekomcn is, dat doel 

bijzonder in het oog te vatten, zij den tegenwool'digen Spreker 

vcroorloofd uit de gemoedsstemming van den gevoc1igen man te 

verklaren. Gij herinnert u, Mijne Geaehte Medeleden, hoe hij 

de Redevoel'il1g OJJel' de '/Jcr/wuding, waarln de bco~p!nillg del' 

Ol1de Letteren staat tot den gees! dcr eeuw, die wij belelJen, 

waarmede hij onze vijftiende Openhare Vergadering heaft opge

luisterd, heslotcn heeft met deze hede van PE'I'RARCA: 

» Gij woet, 0 Heel', die aHe mijne hegeerten OIl aUe mijne 

I) verzuchtillgen kent, dat ik in deze Letterel1 nooit andel'S ge

») zocht heb dan een goed mensch te wordell. Gij weet, 0 Heel', 

» die harten en llicrcn pl'Oefl, dat ik nooit zoo ijdel, nooh zoo 

» hegeerig naar roem geweest hen (schoon ik niel ontken het soms 

» wel cens geweest te zjjll), of ik verlangde toeh altijd nog meer 

» good to worden, dan gdeere!!" 

Dat verhand, zedelijke heschaving ais eene vI'ncht van yer

standelijke ol1twikkelillg, gelijk in de Geschiedenis del' mensch

heid te leeren kenuen, zoo ook onder zijlle tijdgenooten te he

vorderen, was yoor hem even zeer ])ehoefte, als hij het in zich 

zelyen wenschte te yerwezenlijken i daarheen was de geheele 

werkzaamheid van zijnell geest gerigt; dat was vool' hem het 

dod del' philologische wetensehap: en d.at hij te dien opzigte 

op een eigenaardig standpunt slond, herinnert gij n almede uit 

de RedeYoeril1g, door een ander hooggeacht Lid onzer Klasse 

gehoudeu in de Openhare Vergadering, welke op de zoo even 

gernelde gevolgd is 1. 

Maar e1' was hovendien in den geest van vAN LIMBURG BROU

WER een aallleg, die men tragisch-satirisch zon kuunen noemen. 

Daarvan heeft hot t.ragisch gevoel inzonderheid zijne eerste schrede 

op de letterkundige loophaan geleid: zijue ongemeene teerge

voeligheid yoor mensehenlijden llCeft hem zelfs, zoo ik meen, 

voornamdijk op die loopbaan gehragt. Hij oefende te Botter

dam de gelleeskundige praktijk nit, vanwaar hij aan een vrielld 

schreef: »mijne uitzigten zijn zoo donker als de nevel, die in 

! .1. HAKG, Redevoering 0/'(;1' de Phi/%gie, ais e1:ll wel'li~aarn en Iwodzal'eiijk bes/mal, 

lied du legwwooICligc iJeschallilli/, in !tel Jam'boe!, yall 18~7. 
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» den stormigen herfstnacht LocMi/t's kale rolsen hedekt 1." Ge

heel z~jn medelijdend hart vcrelaatste zich lelkens in den toestand 

del' ]ijders, die hij te behandelen had, en nog staat den tegen

woordigen Spreker het gesprek voor den geest, waarin hij dezen 

verhaalde, hoe hij om de woning van een hedenkelijken hanke, 

voor wien zijne hulp was ingeroepen, in den lalcH hvond en tot 

dat het eenzaam was geworden op de straten, bad rondgezwor~ 

ven. Dat matte z\jne ziel af en zou ziju ligchaam ondcrmijnd 

hebben; en hij J)csloot zijn leven eeniglijk aan de studie del' 1et

teren toe te wijden. Was het wonder, dat de lezing del' Griek

sehe Tragici hem inzonderheid boeide? Te gereeder bragt hem 
dit tot het ol1derzoek naar den aard en de strekking yan het Too

neel in het algemeen, daar ook de andere hoofdsoort van toonecl

diehting eene verwantsehapte kienl yan helangstelling in zijnen 

geest vonel, waaruit 2ijne gave en neiging zijn voorlgesprotcn om 

person en en zakell te hcoordeekn met levcndig vcruuft. Dit sa

tirisch hcstanddeel van zijnen geest is vooral iu rijpcren leeftijd 

meer werkzaam gdworelen, en het heeft zelfs, mecn ik, op de 

Idem Vim zijncn slijl een merkbarell invloed gehad. OoJ, de 

aanwending daarvan hragt htj tot het doel del' PhiloJogie. » Ais 

) in de I(erk," sprak h~i -- herinnel't het 11 - tc de2er plaatse-

» Als in de Kerk J igtzi en de gell1oe-

» Jeren van het spoor , ITloetcn zij, die in de school der 

» oudheid gcvorrnd z~jn, als AlUSTOPIlANJlS, door den geesse! del' sa

l) tire, of als SOKRATES, door geestige ironie, de sophisten aan de 
)lkaak zetten, en zoo de jeugdige harlen hehoedcn voor het ver

» derf." Zoo is het gckomen, dat aan het hoofCl van de lijst der 

letterkundige werken van VAN UMBUHG ImOUWLR 2ijne doctorale 

Verhal1deling staat over SOl'lIm,LES, en dat die be810-

ten Il1et cell satirischel1 roman. 

Van zjjne het vooral 

ue ~Fransehe 
het ·Fl'allSch 

nen nalun 

l.mmtH;!; IHI011\YEr;, 1)()r)'}'(tl 

.L liCHEn. J (~~'OJL S~8, 

proevc over 1'INDAnUS, 1Il. 

hoofdwerk, m. 
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yen. Maar aile zijne werken zijn schoone gedenkteekenel1 van 

navolgenswaardige arheidzaamheid, van veel omvattende kennis, 

van eell levendigen geest, en van een gemoed, waarvan de ua

geelachtenis dierhaar zal hlijven aan velen, die het gekend hchben. 

Onder hare Geassocieerden heeft de Klasse het verlies te he .. 

treurcn van drie beroemde namen, JOIlAN GOTTFRIED JAKOB HER

MANN J JEAN ANTOINE LETRONNE en CHRISTIAN FRIEDRICH WILHELM 

JACOBS. 

GOT'l'FRIED HERMANN, den ouderdom van 76 jaren hereikt heh

hende, overleed op den laaLsten dag des vorigen jaars. Het was 

juist he!. jaar, waarin hij eene halve eeuw Hoogleeraar te Lelp-
was geweest, en in elie 50 jaren is, door een aanlal leerlin

gen, die wedcr op hunne lecrlingen gewerkt hehhen - de na

men van WINlm en mlETSCHNElDI,R 1m.IJnen hier genoemel worden -

zijno w\jze van kritick en intcrpretatie hij het hehandclen del' 

Grieksche en IJalijnsche sehrijvers, ook va or andere wetcnschap

pen, van onhcrekenhal'en invloed gewcest. Van zijne Akademisehe 

voordragt en leermethodc worth dat zij onovertrefhaar 

waren, en op dew doclde GOE'fJlE, vvanneel' h~i hem noemele 
» den meesterlijken kenner, die heL oud.e weet nieuw te maken 

»en hct afgestorvcne te hezielen," Onder ons is hij het meest 

hekcnd aIs grondJegger eel1er theol'ie van de 
Metrijk on door hearheiding van verscheiden tragedii!n van 

mmIPJDES, GOTTFRlED HERMANN stond'ten aanzien del' hesehouwing 

vall de ware slrekking d.el' Philologie, even als onze VAN LIMBURG 

JlROUWER, op een hepaald, eigenaardig standpul1t, maar op cell ge

heel ander dan eleze. Voor hem was de kennis van de talen en 

de litteraLuur del' voor hem vvas to loven te midden van de 

heerlijke bloemen harer poi:zV en wdsprekendheiel om er .de ve1'-

kwikkende en geul'en yan in 1:e ademen, dat was 

voor hem hN doel d.el' GOTTFRIED IHllLMANN stond 

in dat 

daar-in 

niiCKH en OTTFl\mn MULLER; maar 

VAN UlVIllIlllG- ImOUWllR overeen, dat 

hij in zijn Icven toepilstc waL m verkondoigd.e: 

)ea maxima est et non interitura bus, !lon utilem tantum ct 

»cloetum sed diam honum vimm 
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