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tn~~l~e~~e tot .hetgroO,te. doe1 voor het.geheel, en in het verfchil der vakken 
.en;werkzaamheden onzer·lnfieIling - liet is 't niet minder in de on
qGrfch~jdenekundigheden en per[oonlij!<e hQedanigheden derLeden. 
Qok. Cih~ wllr!<ttof het gront geheel weldadig en aangenaam mede. 

cUe iTweedeKlas[e verloor, fints onz.e laatficbijeenkomst, en weI QP 
gen ~Blten October, ccn hareroudffe en meest beroemde Leden, den 
I-le~r ,!/i,C?BWS SC'f!ELTEMA. V~n den beginne af met de hem zo,o bij~ 
~ondeI e!ge~e,. dflft·.en Iettermm werkzaam, was hij vijf en-een, half 
Jaar Sekretans der Klasfe, deelde destijds en ook eenjgzins later in 
pnderfcheidene Kommisfien, en gaf 011S vele bcJangrijke mededeelin "en 
welke •. in zijn Menge/werk en elders vecJal, federt opgenomen en aIO'e~eel; 
gemaakt:i U bekendzijn. Het isonnoodig. de meriigvuldige w:rken 
waarmede hij ~nze Letter'eIjen Gelcbiedehis verrijkt heeft, op te noc: 
men ,den' vur:tgen en vOQrbeeldelQozen, ijvel' teichetfen, waarmede hij 

~en vaderl~ndfch:I1 l'~:m, vOOl'al ook regen vreemden, handhaafde ;het 
lsovertQllIg., dren nJkdom van kennis, die uitgebreidheid van Voorne, 
mens en inzamelingen , diehlakende lust tot onderzoek en me'dcdeelilW 
~elkehem, bezielden, na te gaan. De hulde aan de Ietterkundige v:r: 
dleni1envan hem, door ons medeIid JilN KOP~ , )"! b ' ;:" open 1J { toege rage 
spreekt betel' taal, dan wij hier kunncn bezi O'cn en rLelt ' ' 

b IL SCHFLTEMA S 

. groot~ b:kwaam:- en begaafdheclen op eene ol1verbeterlijke wijze in het 
]H:ldeIst hcht. Ook anderen [praken tot ziinen lof en no" !. t r. 1 
" '" , b oe er 1 pre {en 
s ~lans :lgene werken. Zij zijn vol Vaderlandfche Gefchied. en Ond .. 

heldken111s; zij toonen uitnemencl Qns het verband van ons Vadel'land 
met andere volken, helderen de ]evens van beroe d I 111 e mann en op· 
te~:enenons ~e zeden en geWQQl1ten onzer vooronders en zullen i1eed; 
bllJven :aardIge, Gedenkboeken van onzen en van vroegeren leeftijd. 
Al wat oroot, Ultnemend, edel, vooral wat VaderIandsch T 

SCHELT ' hI' . l\ as, nam 
0' < • El\fA S ge ee e ziei m. Hij was niet trotsch, en toch op zijhe 

wlJze haog en moedig; hii verborr:r dit niet doch n' t . I 1 . b , Ie zoo zeer om' 
:lIC lze ven; als weI om de eel' des Vaderlands· d' h'o. d '.' 

I ~. le U e zlJne rekencle. 
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Zijn eigen belang k6n' hij Qm ha~r !hinder ac11ten; maar waar hij beide 
met elkander vetbonden rekende,' zweeghij niet." Er was iets kindei'~ 
lijks in hen}, oat den opl11erkzame moest bekQoren.' Bij was een regt 
braaf cn edel 'tilensch, een mii1Zaam zorgend huisvader en bleef in 
alle, ook in dl't1kkende oml1andigheden, des levens,een echt Christen. 

De Oudheid·en GE![chiedkunde hebb'en dit jaar, en weI op den 5cten 
Julij, ook in N1I{OLAASWESTENDQRP ,Korrespondent del' Tweede Klasfe, 
eenen ijvel'igeh vootl1ander en' beoefenaarvci"loren. Den 1I den Fe~ 
bruarij 1773 te Fartfifum in Gront1zgengeb'oren, te Appingadam tel' 
Latijn[che Schoie en te Groningen ill de Godgeleerdheid geQefel1d., 
"vas zijne eerne fl:ttndplaats alsLeeraar te Seba!debitrcn~ Hij fchreef 
daar in 1809eene eerl1e oudheidkundigeverhandeling. IUl8x2ridfar 
het naburig Losdorp verplaatst, gaf hijaldaar uit h~t oudheidkun~ig 
Tijd.[chrift: de .dIu/quite/ten, waaraan de aan ons en ain de wefen
fchappen te vroeg Ontrukte R E UVE NS medewerkte. In 1819 wel'd zijrte 
Verhandding over.de Hunnebedden l11et Goud hekr6ond, gelijk: in 1829 
die over het ·'gebrufkder Noorrifche Mytho!ogic. Dit Iaatile rekende 
hij zelf het bestezijnel' werken. In dat zelfde jaar zag heteerl1e deel 
van zijne JaarboeKetJover envoor de Provinde Groningen hetlicfi't, 
het tweedein 1832. BOU\~i1offi.!ll voorl11eerdere liggen gel'eed. Er Is 
'door den ijvcrrgen,cn;ktindigenman eene Plaatsbe!chrfjving deT Prov{nclo 
Groningen afgewerkt, die met andere nagelatene werken 'eerstdaags, 
zoo, men wil en \cvijhopen,' het lil!htzal zien; De Tweede Klas[e heef!: 
in hare Gede11kfchrifteneene zeer geleerde Verhandeling van hem over 
de Moren;, de Menapii ,den Po~tus liius, de Toxandri en Sam en 
naat verder hare Hedenkfchriften te hrT(jkell. inet eeb :Verto'ogover 
den voo;'genQ'inel'i d90P van; ,l{oningldtDB61JlJ door WILIIRAMeb o~e~ 
den KQning lUTSARD df AUREND'uLIirs:' Bijdeelde'ndg meerdei'ebiJe 
dragefi, van mindel' belang, haar mede'. Ookgaf hij de Derde Klasfe ian:" 
leidirigtot liet onderzoek van opfchdften opbeelden van Javt. hel'kohl~ 
ftig. AIs·Ridder del' Orde van denNederlandfthen Leeuw, als Doctor in 
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de Letteren, als Schoolopziener in l1et vierde district van Gt'Ont'nge7!" 
als Lid van vele Genootfchappen ~ ook buiten '8 Lands, te Hal/i<. en 
Koppenhagen, deed men hem welverdicnde hulde. Hij was echtcr de 

man niet, om er zich op tc verheffen. Stil ell eenvoudig, was hij 
~och een echt kenner, ijverig beoefenaar, getrouw helper. Met 

. REUVENS, SCHEI.TElITA en an.deren was hU in gedurige briefwisfeling. 
Hij mbte het blakencle vuur van SCHELTEMA , maar was niet mindel' 
grol1dig. !-Ili ging zijnen, dat is eenen mUen en vasten, weg. Was 
er verfcheidcnheid van gaven, gef1:eltcnis en middelen bij SCHfcLTEMA 
en WESTENDORF, er was toch tevens eenheid van doel. Het leven, 
de bezigheden Vdn SCHELTEMA waren woelig en afwisfelend; die van 

,.WESTENDOIU? eenzelvig en kahn. WESTENDORP onderzocht aIles be
daard en naauwkeurig, vooral wat onze Vaderlandfche Oudheden betl'eft$ 
Hij decIde niets mede, dan na rijpen rude, zondel' zwier of verheffing, 
maar regt zakelijk, zoo als het een' man van diepe kunde, van zijnen 

}!and ~ naal' zijne afzondcrIng, tijd en Hemming voegde~ Bet InHituut 
)s ,vecl aan hem verpHgt en heeft vee! aan hem verloren. 
: Is eenheid van doel, verfcheidenheid van middelen, van karakter~ 
en ";,,ijze yan medcdee!en ill het aJgemecn opmerkens waardig, treffend 
lS dit bijzonder in twee mannen beroemd in hetzelfde vak, welke de 
percle Klasfc in dezelfde maand, October 1835, verloor in HENDRIK 
.AREND HAMAKER en ,IOANNES WILLl\1ET. 

'; Er is bij cnke!den eene zekere ooripronkelUke kracht, een innig ge~ 
,:v.0el van eigcl1waarde, van 'Vrijbeid en onafhankelUkheid , die, schoon 
niet altijd overeenf1:cmmcnd met het believen ven anderen, niet zelden 
~oogstnoodig is om het goedc door te zetten , het warc licht op den kande
la~r te Hellen, vooroordeelcn tegen tc gaan, kennis en waarheid te doen 
zegepralen. D~zulken minnen, en zoeken de kern en pit~ maar werpe~ 
n1et zekere verachting de omkleedfelen weg. Hunnc uitfprakcn hebben 
zekeren toon van beflisfing. Menschenvrces merken' zij aan ,aIs een ~e 
~week uitvloeifel del' al te verfijnde befchaving. Tcgenfbnd verho<?gt ze~fs 

hun~ 
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hunn~ O:outm.oedigheid.. Schoon nict afkeerlg -: e"nwie is het? ..... van 
's naast~n lof, fchijnen zij dien van zich af te wenden, 0111 er zich niet 
doort.e Jatcn verleidetl ofverblihden ; van velen geacht, van mcerdel'en~ge* 
Vl,'eesd, worden zij omringd van weinigen, maar die danookte inniger 
aan hen gehecht zijn; is hun ,ecne fhelle bevatting gegeven, am de ge~ 

bl'eken v~n anderen te .. zien, Houtmoedigheid om die aan hetlicht tc 
brengen ~ al ware die vel'borgcn onder het {"child van cene wereldgroote 
beroemdhe.id, zoo worden zij'l1uttige en wiIIige breekijzers in het gebied 
del' letteren, onbcfmette priesters del' waarheid: ,- die cchter, nit den 
toon van hun [preken en fchrijven, tot hun innerl~jk karakter ~ hart en 
\wezen be11ist, bedriegt zich niet weinig. Zij zijn dikwerf regt goe.; 
de, brave engevoelige menschcl1, hoogst getrouwe vrienden;, hUl1ne 

\~ , 

dieHe gcleerdbeid ontneemt niets aan het wezcn, weI iets aan den 
,VOrlll. 266 mcen ik was ten minften HAMAKER. N a eenen GEEL, 
'~Alm, SI~GENBEEK en andercn, is het niet noodig veel tot zijnen lof te 

zeggrl1. Bij in~ en uitlanders geacht" gecerhiedigd en gevreesd, bragt 

hij nieuw licht in oude en onbekende .zaken. In de kracht z\jns levens 
werd hij aan de letteren, die hij eerst Iaat had begonnen te beoefenen, 
.ontrukt. Hij was reeds zecr veel, en beloofde nog meer tc worden, 
Bet I~1mtuut erlangde van hem ontdekkingen etZ ophclderingen over 
Puntfehe Oudkeden, aanwijzing van de liggi11g, taal en ket lent'ift; van 
parthago,. hU fchonk het eene door en door geleerde Verhancieling over de 
~orlogen del' Ckristemtl bfi Damyathen, eene andere over de Oudheden 
in h~t Vader/and, w~leer apgedolven en' 'Van Romeinfchen oorfprong of 
voor Romeimen gehouden., Hij helderde Phoenici/cke muntJlukkm op, 
~ntwikkelde de eigenaardigheden det' drabifche en Aethio'pifche talen" 
i~rak over het vet'Jlanden de gelfikheid tusfchen Perzif,;he en Get'..: 
~'aanfche talen, over den inYlocci del' g~bet{rtenis/en in.de laatfte helft, 
~er vorige eettw op de uitbreiding ,det' Ooster/eke Studien:, ten gevol.., 
ge vooral del' bezittingen Van (le,l~nge,lfchen in .deQost-lndien.cnc:dtn 

veldtogt det Ff'a~fchm in Egypte. 'Vie herinnext zich niet ;?:ijne 
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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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