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;het geliefkoosde Vllik zljncl' l1udie was, belangrijke dienl1cll zou hebben 
ktmnen heWrrzen ,weten allen, die hem in zijne letterkundige loopbaan 
meer van nabij gekend en gevoIgd hebhen. Dankbaar aan hem was, 
kurtna deszelfs fl:ichting, het Infl:ituut, toen hij zich voor eenigen 
tijd met de zorg voor onze Boekerij weI wilde belasten, en later oak 
de Derde Klasfe, toen hij:h aar bekcnd maakte met cen hoogstge
wigtig, maar nag onuitgegevcn Verhaal over den KrfJlJstoge 'Van 
Keizer KAREL V naar Tunis; en hoe gaarne zou zijlater 's mans 
opmerkingen daaromtl'cnt ol1tvangen en zich vcrblijd hebben, wanneet' 
zijne fiaatkundige betrekkingen en andere bijzondere omfiandigheden 
hem niet verhindel'd badden, om al wat hij, tot de tijden van ollzen 
WILl-EM den We betrekkelijk, te Parijs en elders verzameld had ,aan 
haar of del' geJeerde Wereld mede te dee len ! 'Vat wi}, wat de Gi.!
fchiedkunde daal'bij mist, en welligt voor altijd verloren heeft, kan 
daaruit worden opgemaakt, dat onze zoo geleel'deals fcberpzinnige 
Landgenoot en Korrespondent del' Tweede en Del'de Klasfen , G. GROEN 

VAN PRINS'fERER nog onlangs verklaarde, dat hij", in de bope, dat deze 
arbeid van S'f!(A'fCNU50 eenmaal het Hcht zou zien, zich ontflag.en 
rekende van de Staatsf1:tikkel1 , tot de ol1derhandelingen van Ol1zen Staat met 
FRAN90IS D'ANJOU betl'ekkeJijk, in zijne verzame1ing op te nemen (*). 

Van tIUIrELl\ND te gewagen is mijn pligt; zijne verdienfl:en te ve!'
melden ligt buiten mijnen kring, en al ware dit anders ,zou hetzelve 
vel' 'boven mijnvermogen 7.ijn. Schoon meer dan twintig jaar Korres •. 
pondent van de Eerf1:e Klasfe vel'fieren echter geene vmchten van zijne 
1mndigheden en ervaring hare Gcdenkfchriften; en toch verhefc zith 
het InfHtuut nog op de eere, dat zij dellSchrijver van de Kunst om 

het 

('*) /!rc!zlves OtJ Corl'espondance in#ite de 114 tluziwz rl,O;'tluge·NaH(4u. 
iPtcm. Serie. tom. IP.p,.e/~ p. 7. 
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.hct menfchcliJk leven Ie verlengen, en van 11et Enchlridium MerJicum, 
.onder deszelfs Korresponderende Leden beeft mogen opnemen. 

Oak VAN PRAET, die meer dall acht-en-tw.intig jaar Korrespondent 
van de Tweede Klasfe van bet In!l:ituut was, heeft aan betzelve nim .. 
mel' uit den rijken rchat zijner flibliographifche Kundigheden ietwes 
medegecleeld. Wij vergeven dit den Gr~jsaard, die het: amicus Plato 9 

sed magis amica Bibliotheca, tot aan zUnen dood ten zinfpreuk voel'de, 
C.ll wij trachten daarom, bij het noemen van den naam van dezen an~ 
ders zoo achtenswaardigen en geleerdcn Grijsaal'd, ook te vel'geten , dat 
hij, meer Bibliotbekaris, dan onpartijdig en regtvaurdig O'eene middelen , 5 ~ 

onbeproefd liet, om de Bibliogl'aphilche fchatten, door FrankrfJk, 

vroeger vel'overd, als herinneringen van deszelfs J~ andveroveringen voor 
he.tze]ve te behouden. 

Meer betreurt de Vierde Klasfe en met haar bet In!1:ituut ell allen 
die d~n beminnelijkell HOD GES mogten kennen en waarderen, dat zij 
van een' kun(1:enaar en k unstkenner, zoo begaafd van geest, als edel 
van hart, in bare Gcdenkfchriften niet kan aanwijzen de vl'uchten zij. 
ner overdenkingen en lange ervaring over en in de Kunfl:en, waaraan 
hij zicb gcdurende een lang, maar voor de kunst nog tekort, leven 
had toegewijd. Toen wij firaks de gewone gehoofzaal van het Infl:ituut 
warcn ingetreden, bleven onze oogen met weemoed en eerbied geves .. 
tigd op de afbecldingen van CRAS, TE WATER en BILDERDYK;,- welke 
namen.! Wij dachten aan die groote l1Janncn en aan hunne fchriftcn, 
waarvan zoo velen onzen gemeenfchappe1iiken al'beid verfierd en opge. 
luisterd hebben; maar wij dachten met erkenrenisfe ook aan v i\N 

KINtiBlmGEN, wiens edelmoedigheid de twee eer(le dier afbceldingen 
aan 011ze Stichting, onder meerdere, zoo mildeJijk fchollk; maar toen 
ook fl:ond voor 0115 de aan ol1zen krin,g ol1tl'UkrCll Kunllel)Uur , die het 
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digen Keizer, en Rusland is hem., voor befchavlng ~ng~leerdhei(i; 
veel verpligt. Nogy-erloor de Klasfe,twee :vati hare Korrespondenten '; 
den BibliothekarisdetKoninklijlteBoekerij te,Parijs, J •. VAN' PllA&1', 

en den vermaarden beoefenaar.·.der V:ad~dands:cbe enN:9.0rdfche Oud
heden, NICOLAAS WltSTENDORP, in \vien zlj eenen harer,Uverigfte me
dearbeiders . betreurt. . ZiJtte met goud bekroonde Prljsverh~nd~elingen .. 
over de Hr.mnebedden en de Noordfche MijthoIQgie,' om'y)nzijne: vele 
andere gefchriftenniet te: gewagen, verzekeren hem eene, c;!e].'vQJle 
piaats onder de Geleerden van mis Vaderland. ',En dat de Klasfe van 
zijne blakende zucht en z~nclerlinge.bel}waaUlheid . tot opheldering der 

I Vaderl!llldfche Oudheid- en ,Gefchiedkunde ,rljke vruchten mogt.in,oog: 
'. sten, zat ook voor het nagefi'ach t uit hare Gedenkfchriften, blijken, 
waarh}' .zijne geleerde VerhandeUng over de Morini, .Menapii; den 
Fonus Itius en de Toxand!'.i reeds is opgenomen, en die"eerlang (laan 
verrijkt te worden met' zljne hoogst belangrijke Vertoogen over den 
Y(J(Jrge'n(Jmet3 Doop "Ian K01?ing~AD:ao,QD dQorWlt.!ltAM ;..en over ihm, 
Koning B:IT~AR.D OfAURENDt:Tr.~US. 

Bij de IrerinneriiIg van zoo groote " en treffende verliezen ,mag ,de' 
aanwinst van nieuwe verdienftelijke' Medearbeiders. ons opbeuren.,.en be .. 
m,oedigen. Ter vervulling der,openftaande plaatfen verkoos de" Klasfe 
tot hare Leden de Heeren: w. DE CLERCQ. wiens hekrooiide ,prijsver- // 
handeUng ()ve.l,'~ den inv/oeti tier vreemde Letterkunde opdie 'V(ln (1)6 

Vatlerland ,reeds lang haJ;.(;! Gedenkfchriften verfiert, J. VAN . WALRi 
te Haarlem ,en J. H~LBER TSMA . te' Deventer; en tot hare Geasfoci
eerdell di! Heeren HOFFMAN ,VON FALLERSLEBEN 'te Bres/alt, ,G. H. 

PJl:RT~ te Hanover, Fe, SCaRQDER te'Upsal- en MAAR TEN'VAN BU
REN, Prdidentder ]7ereenigde ,staten' van Noord -dmeriktl;. .alJe 
w!;lke benoemingen door's Konillgs goedkeuring zijn bekracbtigd. 
V 9qrts vel'ko,os de ,Klasfe tot hare Korrespondenten de Beeren< A. ~o~ 

GA:\tRS, J. BOSWO~TH, J. A. STRESO~ G. ,GROEN VAN PRINSTERER, 

J.Vl~ .HOLTROP, A. VAl'f pEa 1IOOP JUNIOR ;G. D~J. 'SCHOTE:t,., 

Jrj;TJENMEIJER, a. G,El{LE te London en It. H. VAl,'( SOMERBN. Ont-
va.n~~ 

. . 

vangt .• onze<'Welkpl11stgro~tet •. ; GU··ol1det .. ·he!?·.;·.·· die· ·hie.fteg~l1w64fdtg··~jjt··! 
Op uw~.;tlit:tiek.¢nde talenten, bHjkbaarin' zoo vele,proevell·v~ri'geleemt 
heid_:{c~(and;i;l;rhejd, ,vernuften fmaak, rust 'on'ie hoop enonze;v~t;.i; 
~~btml.datuwe verbindtenis met dezeKoninklijlie lnftellingftrekken 
zal:l:ubevordering van den bloei der. VaderlandfcheLetteren" en alzoo 
terverhooging vanden' rocm van Nederland! ' 

En thans verzoek ik U, Mynheer deS~kretaris 1. het Verflag der 
werkzaamheden opzer Klasfe. feden . hare Iaatfte Openbare Vergaderillg 
te willen mededeelen., . 

De Sekretaris las nn zijn 
VERSLAG DER WERKZAAMHEDEN 

'over het aJgeloopen tijdperk(*).,:~~",: .. ' 
" .,,:. ,,", ",-'" ,.-:,".". . .... '::(f:::::. 

\ Door lde Tweede Klasfe van het Koninklijk.rtederlandfche· In!1:ituut 
belast zijnde, om aan deze aanzienlijke Vergadedng een dverzich rte 
geven van harewerkzaamheden gedurende het afgeloopen tijdperk ,heb 
ik eei1el1vQorraad aangetroffen, zoo gi:bot, ,zoo' rijken ~oogewigtig, 
date hetmiJ tot,· een··wezenIijkgen&~gen ·f1t·ekt;··· dcirizelven#~n,het lez.ellde 
Publ!ek "bij 'de~en"teitn6ge#rned(!deenfi(zijhefook',aechtsbiJ w~te 

'vaIi hoofdzakeIijItenittl'eltf'ek uft ~e vethandelde -onderwerpen.··' .. ". 
. Naar, gewoonte. eenen aanvang make'nde met hetMuiderjJot, een 
voorwerp " waaraan de {{lasre fteed~ een zeer ,grootgewigf hecl1t;zoude 
ikmoetenfpreken 'van ramp,en, aan hetzelve d60r {tonnen 'en ,andere 
ootzakell toegebragt, van hetgeeniot derzelver her(~elling qoor ·sLands 
Hooge R:egering, OIl voorf1:el det Klasfe, ll,let der daad is verrigt, vail 
deveetvuidigebriefwisfelingen me't Zijne Excellentie' den Minister van 

...... ,., ... ,;'..... '-. . .. Bin-

. (") Dfit !zeiS~ukk'4,.ui~$e/;f·eit1e,.~~rt!tgegeJlen.r1~nbijJe leaing 3fi"e 
k01i,pltiats kelJlJentzlJl Mj·delr~erjle¥e~~~tll(.terflond~e~tepen: -worden, a/zoo. 
om Itelaelve inzijn gebeel Ie teae,!,'I!etU;ii~r:en. ~JJi1,rt~1 lzethouden .(/ef'. 
Qpenllllre Zilting "ergtlniJ; iaai-'vod,. ~;iii."welillttCt()trliltinilei..4tdlen geU':esl iifn. 
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