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heid en vermetele inbeelding kunnen worden teruggehouden; wanncer zij 
namelijk zich plaatfen in betrekking tot dat Woord, hetwelk, tegen allen 
men[chenroem waar[chuwend, ons in het waal'achiigfl:e aller belangen op 
die voor onzen menfcheIijken trots vernederende maar eeuwig onomfl:oote. 
lijke Waarheid onophoudel~ik wijst: De kennis is hier ten deek flechts, 
ja, zff vergaat! maar hetgeen blijft in den mensch kan alleen zijn : geloo/, 
hoop, en lie/de, deze drie! 

En thands, MUne· Heeren! overgaande tot het gedeelte O!1zer werk
zaamheden, hetwelkbij gewone gelegenheden zonder zulke uitgebl'eide 
vooraffpraak, als ik mij heden veroorloofd achtte, pleegt te worden aal1-
gevangen, heb ik U van de eigenlijke Iotgevallen onzer onder[cheidene 
Klasfen gedurencle dit heden zich beOuitend Inf1:ituutsjaal' weinig nieuwe 
bijzonderheden te melden, doch maar al te veel treurige te herinneren. 
Vooral naal' de betrekkelijke kortheid van dit jongf1:e Inf1:itlllltsjaar zijn 
de verliezen van dit Geleerde Lichaam talrijk geweest: zeven Leden, een 
Geasfocieerde, en een Correspondent. Die verliezen zijn bovendien veel
zins beduidend. 

Het zal niemand Uwer bevreemden, Mijne Heeren! dat ik de kOl'te vel'. 
melding dezel' ons door den dood ontvallene Medeleden laat voorafgaan 
van de herinnering aan den insgelijks in den. loop van dit Infl:ituutsjaar 
afgeaol'venen voonnaligen Befchermheer dezer Koninklijke Inf1:elling: den 
Graaf van Nasfau. Ik heb als Vool'zitter van de TweedeKlasfe aan dezc 
hooge nagedachtenis een naal' mijn gevoel verfchuldigd woord van rouw 
gewijd in eene Aan[praak, federt in het Tijd[chl'ift des Inf1:ituutsgepla~tst, 
en bij welke ik vertl'OllW de tolk del' gevoelens ook onzer ZusterklasCen 
te mogen zijn geweest. Uw Committe van Voorzitters en Secl'etarisfen 
is niet in gebreke gebleven op de COl11l11unicatie van dit overlijden van 
wege Koning WILLEM JI aan Z~ine Majef1:eit met gepasten eerbied de. ge. 
voelens onzer deelneming fchriftelijk aan te bieden. 

De 
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De dood van Koning WILLEM FREDERIK werd binl1en weinige weken 
(het laatst van de maand ]anuarij dezes jaars) gevolgd door die van een 
Staatsdienaal', over wien, op gelijke wijze als het dezen zijnen doorluchti
gen Gebieder moest te beurt vall en , de oordeelvellingen in den laat
Hen tijd zijns levens nog al uitecn geloopen heb ben. Aan den Graaf v AN 

DEN BOSCH zaI intusfchen welniemand het zij bij zijn leven ofna zijnen dood 
in ernst een buitengemeen vernuft en groote bekwaamheden betwist hebben, 
of weI den lof van gewichtige dienf1:en, inzonderheid met betrekking tot de 
Nederlandfche Bezittingen in Oost-Indie, aan zijn Vaderland bewezen te 
hebben. Zijn leven en loopbaan zijn in de groote trekken te zeer be
kend, en de bijzondel'heden daarentegen van veel te grooten omvang, om 
in deze Zitting, waarbij eigenlijk aneen meer in het algemeen van de gele. 
dene verliezen del' Klasfen kennis genomen wordt, zelfs bij wege van 
overzicht te befchrijven. Geboren te Herwijnen in Gelderland aO. 1780, 

bereikte hij eenen ouderdom van vier en zestig jaren, in vele en velerlei 
openbare werkzaamheden en betrekkingen doorgebracht, die hem evenwel 
nooit belet hebben, bij de, ftudie voor zijne eigene vakken, ook die van 
de \Vijsbegeerte en andere verwante Wetenfchappen aan te houden. In 
1818 tot Correspondent, in J 838 tot Lid van het InfHtuut verkozen, be
hOOl'de hij bij die Afdeeling del' Eerf1:e Klas[e, welker zorg zich bepaal
delUk, onder andere vakken, over Landhuishoudkunde uitf1:rek~. Aldaar 
zoowel als· op ve1erlei wijze elders mag men te gemoet zien, dat hij 

tel' gelegener tijd naal' waarde in zijne betrekking tot de weten[chappelijke 
wereid zaI ge[chetst worden. 

Nog ondervond diezelfde KJasie een belangrijk verlies in het yak van 
Genees- en Heelkunde, door het affl:erven van den Gelld[chen Hoogleel'aar 
J. F. KLUYSKENS, op den Z4sten October 1843, in twee-enFzeventigjarigen 
ouderdom, een overlijden, drie maanien later (13 ]anLJarij dezes jaars) 
gevolgd door dat van Dr. c. G. ONTIJD in acht-en-zestigjarigen leeftijd; 
de eerstgenoemde dezer Geleerden, Lid des Inftituuts federt 1816, de 
tweede eel'st (ao, 1809) tot Correspondent benoemd, later (ao. 1832) tot 
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Lid verkozen, Van ONTIJD, die zich vroeg eenen hem feden altijd bij. 
geblevenen naa111 maakte door zijne Academifche Verhandeling: de morte 
ct varili 1IZorie12di ratiof2C, zullen bevoegde vrienden en ambtgenooten weI 
niet in gebreke blijven de fl:udie, praktijk, en wel'kzaamheden eerst als 
Lid en Secretaris, later ais Pl'efident del' te 's Gravenhage zitting hon
dende Geneeskundige Commisfie aan het geleel'd en belangO:ellend Alge
meen in b~izonderheden te doen kennen. Van KL UYSKENS befl:aat alreeds 
cene belangrijke Notice Nrfcrologiquc door JOSEPH GUISLAIN (ao, 1843), 
die hem fchetst als een del' merkwaardigO:e meesters in zijn vak, waarop 
Vlaanderen roem mag dragen, en te gelijk ais een door oorfpronklijkheid 
van karakter evenzeer als van vernuft allezins belangrijken man. 

Ik had mij gevleid tot VOOl' nog geene acht dagen, Mijne Heeren! van 
de Derde Ol1zer Klasfen te mogen berichten, dat zij van grievende ver~ 
Hezen gednrende dit jongf1:e Infl:itulltsjaar verfchoond had mogen blijven. 
Sedert vernam de geleerde werelcl met deelneming in den rouw del' zijnen 
het aftterven van den Heer HENDRIK ENGELINUS W.ElJERS, Hoogleeraar 
iedert her jaar 1833 in de Oosterfche Letterkunde aan de Leydfche Hoo~ 
gefchool ,Lid van het InfHtuut federt 1836, op den I slen April jOl1gstle~ 
den in den bloeicnden ouderdom van nog geen veel'tig jaren afgeroepen. 
J-:fij was geboren ten jare 1805 te \iVinkel in Noord~Holland, alwaar zijn 
vader Predikant was, maakte zich al vroeg eenen naam door zijne vorde
ringen in de Oosterfche talen onder den beroemden I-Ioogleeraar HAMAKER, 
en werd al zeer fpoedig onder het getal van Neclerlands voornaamO:e 
Orientalisten ook door de buitenlanclfche Geleerden geplaatst. Het vak, 
waarin hij voornamelijk geroemd wordt, was de Arabifche taal, letter
kunde en hoogere kritiek. Niet aIleen zijne uitgegevene Werken in dit 
vak, die wegens uitlegkundig tact en icherpzinnig oOl'deel bijzonderen 
lof behaalden, maar ook zeel" bijzonder de vv:ijze waarop hij doceel'de, 
hebben hem onder discipelen en deskundigen een grooten llaam gemaakt. 

Van de taak om de lJitgebreide en in vele betrekkingen werkzame loop" 
baan 
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baan van den Heel' CORNE.LIS APOSTOOL (Lid van de Vierde Klasfe federt 
het jaar 18 IO, en ovcl'leden in twee-elHachtigjarigen onderdom op den 
rodan Febniarij laatstleden,) te vermelden, ontflaat mij van zelve het uit
zicht op de Openbare Vergadering del' zoo even genoemde Klasfe, welke 
op den dag van morgen fl:aat gehouden te worden. Aldaar, onder andere 
belangrijke voordrachten, mag men zich ook vleien met eene Rede van 
den I-leer Prefident dier Klasfe, die ongetwijfeld 011S bij die gelegenheid 
met de hem eigene naauwkeurigheid zoowel het leven van APOSTOOL zal 
fchetfen, ais de verdienO:en van twee Schilders van naam: den Heel' lVf. 

VERSTE.EG, Lid federt 1808, en overleden den 8alen November 1843 in 
zeven-cn-tachtigjarigen ouderdom te Dordrecht, en den Heel' G. A, SCHMIDT, 
in die zelfde ftad overleden in het begin dezer maand, en Correspondent 
der Klasfe federt 1837. Op dezeIfde onl1liddelijk op handen zijnde 
Openbare Zitting del' Vierde Klasfe zulIen wij waarfchijnlijk ook reeds 
cenige beJangrDke bijzonderheden vernemen aangaande het leven en de 
kUl1stwerken van haren Geasfocieel'de ALBERT THORWALDSEN, den bt;!
roemden Deenfchen beeldhonwer, afkomaig van het land, waar de Hekla 
midden in het ijs brandt, en onlangs overleden te Rome in vier~en~zeventig. 
jarigen ouderdom. 

Op het grievend verlies, door de Tweede Klasie geleden, zal deze Ver-, 
gadel'ing van mijn gevoel niet verlangen dat ik zelfs met een woord terug 
kome. En toch! ik zelf verlang nog daarop terug te komen van wege 
een treurig genot, dat ik mij hier Dog wenschte te geven met betrekking 
tot mijn ontfJapenen hartvriend, Door de keurige graveel'f1:ift van cou~, 

WE.NDERG wordt thands een afbeeldfel van WILLEM DE. CLE.RCQ, vool' 
zijne talrijke hoogachters eerlang openbaal' verkrijgbaar, bewerkt. lk 
vraag vergunning om aan het Infl:itllnt een proefdruk van die plaat, zoodrrl 
zij in het licht zal verfchenen zijn, aan te bieden. 

Hetgeen VOOl'ts dit door eene aan den dag liggende oorzaak ingekrom
pen Inf1:itulltsjaar VOOl' de lotgevallen van dit Geleerde Lichaam kan ge .. 
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1111.11'11; ;i!ci:Ill~N, ZI"ER I}EAChTk; ThIEDEr,EDEN EN I}l,) ALI,EN, DIE nOOH 

UW1I 'l'Elil:r;WOORlHGllEm TOT IIIlT PLEGTIGE lJEZEll Ol'ENnAl\l~ VEII-

GAlllmlNG lJl.lllHAAtH, zg};n (;K~CIITl~ TOEIloommRS! 
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hreiding in hct Engelsch verlaald. Ook had hti reeds van zijne 

voortdurende werkzaamheid hlijken gegeven, door onderscheidel1c 

~bjjdragen in het Geneeskundig lVlcl{J'a.zijn,waarvan hij te zamel1 
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