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het goud uit hunne schalkamers misschien legen een gelijk gewicht in brood wHen willen vel'ruilen; terwijl zoo vele legerhoofden 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 ambtenaren 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
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dat hy daarin ---wat hy '17001' 't overige als mensch en burger
lijden moge - een schathezit, die geen maatschappelijke omwenteling in staat is, hem , te ontnemen. - En , is deze g-edachte
troostrijk voor elk onzer op zich zelven, ook aan 011ze Vereeniging, als zedelijk lichaam beschouwd, moet zyeen stof tot tevredenheid, een spoorslag tot dnhbele werkzaamheid strekken.
Wa t in de politieke of financieclc waereld besproken , vasto-esteld
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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' AIgelTICCllC Vergaderillg door eell illleidingsrede te do en voorafgaau,
de hescheidcllheid gebiedt my, ill die rede de gewis door u allen 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.
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Aall de Tweede K lasse viel hel geluk ten deeI, in het afgeloopell tijdvak geen Lid noch Geassocieerde te yerliezen; het overlijdeu 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"

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 belallgstelling 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 Got/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' voegcn, daar lnmne verdiellswll tel'
Vierde Klasse
np morgen, door ITICel' hevopgde hcoordt'daars, ill '(
hcrdacht ZUIlCH worden,
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