
beid in' de 'vol1wng \1\il~, de jongeliagen z-ijaer zorg t@c;velrtoouwJ ~ mAlJ,k..j 
te!;l 'dep. map de.r ondelifCheid:fl1g waarcl:ig" die hij. genoot.. Be Hooge, 
fehool te Groningen, waarvan hij een del' verdienllelijld1:e leeraren was~ 
1;>etreurt zijn .vierlies, en. 'op; zijn ~lIafhebhen de mannen, die meerderen 
6mgang met bem bielden, zljnelL nage.cntenis, deverdiende lmlde b~ 
\Me zeD , 

Onv:erw.achterwas, defia.g."aie de Klasfe" of); den !lO.~~'» del'; afgoelo% 
pene inaarid Julij tllof, toeD. baar een plotfelijk toeval derzelve; haar medelid 
JAN MEL€IUOR K'EMPiER, 'in. del .. 'ouderdom van. naauwelijks 48.jarel1 
ouu1ukte. I Hi} was ilok eeG dergenen, met' dew,ell{e· ik mijne Iludien heh, 
yotbragt; tegetijk; de-leafen filer Hoogleeraren8l\n dit Athenrelln1'Va,n, VAN 

$WIND.EN, vau. W"£i'B'T&NBAOfI:, en vooral van CRAs,hoorende, beoefendel1 
w'i;} te' 2lttuen de wetenrohappelijke leafen, die wij van deze tl'e:ifelijke 
meesters ontvin@en; te zamen wierden wlj aau' de. Leydfche HQog1t 
fchool bevord.erd; te fumen bewerkiten w1j de proeven onzer vorderin,. ~ 

gen, die wij hier te Am!l:erdam .in het openbaar verdedigden. Wat ~.a:1. 

ik ul. yap K;EMP,ER zeggen ~ Zal ik fcbetfen den man, wiens open, glli 
em hartelijk gemood ,wiens 'zedigbeid, wiens genoegelijkheid op zijne we,. 
zenstrekken te lezen wa.ren, welke bern in den gemeenzamen omgang 
zoo al.gemeen bemind maakten~ Zat ik opnoemen de_ prijsverhandelin •. 
gen., ae deelntmling in'd,e w:erkzaamheden v.an het lnftituut, 'de uitge.
gevene werkem., ~ie zijne 'geiecrdheid, zijn oordeel ,zIjne hefchaa·fdheid:, 
en bo.vena.l ~iJne eckle wiJze' Van cl,eFlken, ee·J.1 aandoen;~' Zal ik [preken 
van. zijn;€- gerehiktbeid tot onderwiJs., di~ Z\iHe veelvuldige leerli~ge~ 

l11et greti>gheiij uJ.t zljnea m>Olldde begiJilfelen VQn 'wetenfehap en deJIgd' 
deed ontvangen ,en beJ~ altem met achting en dankbaarheid V ervJ,lrJ de " 
ZaL it\: gewagen gen w.arm.en m;innaar van zijn vQdel'land, die de groot
fie geval'en niet ontzag om Nederland van dienst te zijn, en door dieu 
dienst· lire}} genoeg 6.etoond! achtte 'l ~al ilt' v·(Ulllelden den, ijverigen 
itaatlimall,. die in aUe gelegenll.eden z.ijll-en V:~rst te rade was, ell< ll·iet-

te-

ZEVEN'-flENllE ALGEMIENE ylt&GADEltING. 

ttmiU'lnet roildbOirftige-vrij4lloedigheid Ili de-Rrfre cv~rga.dering ;d~'S IUjks 
tljn'geweten en ptlgt 'ait~l't:QP~0~efl:;,ZaFik aa.llhaten·gijne gr0'0tc 
Verdienffen 'Ian .:eUautd-ero,pgev01gd'e ont.W'er{1envan wetbGeken voor' di1; 
Rijk, 'omtrent welke ik ids regtsgeleerdeam.ters' nrogedenltei1 t dock 
di'e ni<lttel.'nin yanzijne hed;reve~heid entevens zijne toegevendbeid en 
gefchiktbeid .,zljrre me'e'ldng voor die van anderen t'e buigen, een on .. 
wederfprekelijk bewij'sopteV'eren. Neen ,geachte medeleden, niets, van 
dit aUes;' mljn gevoel is teteer getroft'en, mijne 'ftem is te z'wak, van 
KEMPER i'ets ·natrW4Ul1tfe te 2e1g:geiu Hij Will) lid dezer vergaderingen 
van vele tHere gtteerd~ ;gent:lotfdrappen; hij was in 'den a'deU1:and' yer
ltevell; hlj WaiS ·kommandeur tier Orde van 'dell Nedertalldfcben.Leeuw, 
hlj was" It0&e'el' in huirengewonen dienSt, lif<i van den Raad van State; 
hij wasafgevtardigde in de Staten GeneraM;, enMte deze betrtkkillge.n 
orttlreendei11lleeit luisterv41'l bem~ emn zij h~mk0nden bij:ettin. Vtede 
en eettYeJid ~:Zij .• er l1agealiicl1~ni$! qlij l1eeft Idie in tuime fifate \l"er
liend.; 

De vierde.Klasfe bleer mooe :tli~t v~l'~bO;o;hd ~ -ert 'teedsm de m~ana. 
Novetn'bet des 'VOl'lgen jil'il'tsveif'tooT zijdoOtd:en ttf:)o'El d'~nfl~~r J'- VAN 

WESlfEiNHOU'T. Tot· defik:t>\igsdiefl;st bHtemdheoef:end'e' h\i :t:>:ijz()n~ 
detl1et \vetenfcbappelijlt ~edeellte d'eri;elve,~' e~ Was rals IngenielYr ;ill 
dtenst der toetlltbllUgeRepruMiek. Zijne' ltlUndi:ghltden; -ge:paard met een 
ItllDzlttm k«tatit~r ~1\ dG«<O'pv-oed'ing b'e'fC:ballfd''dl bmgang, ck<ten li'embelo 
Memen:als den l:eidsintm; 'llIie 'l1u wtJf~n P,MNS ~R.E~ERlrK V'~N ~RANJE~ 
den btbetler V'il~ OO'eeh geeetbieaigg~n Kf()ni~ ~bP e:eh:e teim mude vet. 
gezellel1 ,:bijzonder melt o'O~metk, zi-eh ~t !Ie 've;sti~~Muwku:rtde'g€WlC'tlt. 

,zaam te matten; ,de 1qo~ vtu-gt; i!ie<Wze Vbt.st, 'cloot I!~he'n ()titijdi~ 
goo dood aan ;gelqe-e:l EIt1!'topa t>ntt'uKlt, ib:dit 'Vaik geniJlllnem. ;:heeft~ g~'tn:ig'~ 
va'll 'de'sleerfil'ees4:ie'rs gefch'tktReld. ,Door wr!Metde ·emfhtl1dighe'deft 
totvreedzamer betrekkifigen teMggeke'erd., legde· zkh'v"AN WESTi:~" 
JIQilUif op ~ ~-eWOHe lrouw.kuh1i!e 'to&'., en 'vW'Wi~f zicll 'Clarafin ~e" 
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welverdienden roem; nis zoodanig werd hij in de vierde KJasle opgeno. 
Inen en vervulde h~ deieive meteenen vreemdeling; destijds hier te la~n:fe 
igevestigd, het,. bijzonder in ollze Noordeiijke gewesteil .zoo H:haarsch 
voorziene, val;: der bouwkunde. Behalven zijne' wetenfchappeI~ike ver':' 
dienflen, herinnert Gijl. U voorzeker, welken dank ditlnO:ituut den 
Heer VAN 'VESTENHOUT verfchuldigd is, en vOor zijnegedl1rige zorgen 
als Lid' der admillifrrative kommisfie, ,en voar-het; gefchenlt eener !ian:" 
'zienlijke [om' gelds, befl:emd om een d¢r vcr.dienltelijkfte leden van dez~ 

maa~fchappij, lla deszelfs dood,. een keurig aandenken'te fl:ichten. 
, Later overleed de, Heer MOLKENBOER, die- alskenner, liefhebber, ver .. 
zamelaar en zelve" beoefenaar der fchilderkunst, 'lid der Klasfe was ge .. 
,worden, ,en te' meermalen het Voorzitterfchap derzelve had bekleed. 
Gebeel vreemd aan het vak zijner beoefening, 1<an ik daarvan nlets' met 
eenigen grond zeggen; maar in den gezelligen kring',' in' het bnrgerlijk 
levell, was hij om zijnen aangenamen otngang, zijn juist oordeel, zij
nell go eden fmaak algemeen bemind: ook deze Vergadering, die hij aIs 
aigeme,en. Voorzitter beftuurd heeft, kan daarvan getuigenis dragen. ' 
, Het gemis dezer zoo verdienftelijke leden wordt ons vergoed door de 
aanwinst 'van onderfcheidene mannen, welker reeds ill verfchillende 
vakken bepl'oefde kunde en ervarenheid cns de hemp geven, dat 'zij. 
datgene zulleat ,doen voor den bloei en luift:er dezer maatichappij,' het
geen wij van de overledenen' mogten 'verwachten, Z00 als dit fommige 
hunner reeds aanvankelijk betoonen. De tweede Klasfe ,heeft door Z .. 
M. goedgekeurd gezien hare keuze der H.H. KONING en VAN'S GRA
VENWEER T ; weinige dagen geleden heeft zij nogeen nieuw lid ge
lwzen, doch welke keuze, eerst zoo korteling hebbende plaats: gehad 

, ' 
naauwelijks aan het Gouvernement heeft kunnen worden bekend ge~ 

maakt, zoo dat wij alsnog de bekrachtiging derzelve te gemoet zien. 
De derde Klasfe' heeft als' 1.eden opgenomen de H. 'H. J. VAN 

VOORST en c. J. VAN ASSEN; devierde Klas~e de H. H. 'J. c.' SCHO .. 

';l'EL', 

ZEVENTIENDE ALGEMEENE VERGADERING. 

TEL, J. BRAEMT, J. CALLOIGNE," H.n" K1..YN en J. J. vOLLEfmo
"'EN'; vootts' :aJ5 <geiisfocieercl:eh de,H. 1-1. yo tONGH! enlVt.KESS1l:LS, 
~,nals korrefpOlldentde Heer J. o~ BENJ:)ORP~ .' Omvangt ,tMijneHeeren 
en geachte medel_eden, die voor de eer1l:e . maal, deze plegtige zitting 
bijwoollt, mijne hartelijke gelukwenfching met uw lidmaatfchap; betracht 
oe pligten, die U, als leden des lnftituurs, ter voimaking van weten[chap, 
letteren en kunften met ijver; en maakt U waardig, die mannen te ver~ 

vangen, in .wier plaatfen Gijt. opgetredenzijt. : Deze 'maat[chappij door 
,l1are keuze, onzegeeerbiedigde Vorst door zijile goedkeuring ,hebben 
UI. een bIijk gegeven, wat men. op uwe kundigheden en werkzaaillheden 
vertrouwt: GijI. zult die gegrcnde verwachting niet te 100r fiellen. De 
eerae KiasTe heeft geenenieuwe leden gevonden; dat wij evenwel des 
'fliet . wanhopen en haar toewenfcheneenen aanwinst van mal1nenwier 
kunde en ijver den tijrl weder .aanvulle, gedurende welken zij htinne 
l1uJp heeft moet ontberen. 

En als nu overgaande tot de: eigenlijke werkzaamheden dezer Verga;' 
dering ~ zal ik eerst, naar aanleiding' van het zevende punt van befchrij .. 
ving en art. 4!1 van bet grondreglement, zoodanige der leden buiten 
Amflerdam woonachtig, welke eenig voorftel mogten willen doen, het 
geheele Infrituut en deszelfs algemeene belangen betreffende uimoodi. 

, , 
gen, m~i hunne voorfiellen te willen mededeelen, ten elude dezelve 
beboorlijk in overweging te kunnen brengen. 

Geen der leden eenig voorftel tedoen hebbende, zegt" de voorzii:ter: 

Ter voldoening aan bet zesde punt van befchrijving, heeft deze 
vergadering in 'ovetweging· te nemen de vraag: ;, Of het den tijdelijken 
'" algemeenen fekretaris in bet vervoig zal vri}fiaan, om voor de' des 
"verlangende leden des .Jnfl:ituuts, ten hunnen lwste, te doen flaan 
" exemplaren van de .prijsmedaille, betzij in brons, hetzij in eenig' 'an. 
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b~sm JfQftenltaifS' ;in~idl\t}v:ak ,t' .die~ :~d¢J1:;~n~:~dal\clg"BQttep; itt ~~ ~~~~~1Z 
ftm't~d:'ge:Q1oeidhbetbben;~ gem1teud w:~ett.r~;; liLll~?'::;;; ;j~:~ 

',Dtn H<eeniJQ!BANNBisi<lY:;Ol;:'V£lST~!lW"rt7,)im~fdIjtli)d~}bj!\1.~:JqS4~,;4n 
deftad Brielle geb~1'!en.t:"alw:aat:"ziju .~;c ~;:;PR~1hvan:,fj1~r1iHhPk 
ftl'ds:;nr(11ri:l:ect~beldtredde.;. '~an. zijne? yrq.eg~,;,j:eug.thJ\tirQ '11i}"!ot;.;,}~·~t. 
zetfde: !a'k lim; zij.ne~ va.aeri'opgel#.i.;,~w~'l'bijvMi ~j)ll~ tt¥~:~~~~~~i 
'''' . "iI.J.. r' '.I~t·,·· ·S~;':'-'1I-";~..t_ .... A"I" ' ..... ': '·......&or~",.,., aeJ"",?';'n ..1Ah""-,.;v1l:itilQ.I1:,"'rOll,'",",, lr.1/",~·.tt.,._ ,(-,uc. ;o..,.al4Wu~~t.~I.~"'.-·A04 ... ,Il;.",y~. ~4~'~':';"'~""":~'~:'!L '-:-~~.""~'~::"'~'i- ~:sY.,:y'"ri"~ 

Na de eerfte theoretifcbe gronden gelegd en _!~r~k:~1tf~i;:~~, 
~r.jg1niV\uiniVe.rkbill{:~Clll~stPrIl:;:~P1Pl~1'J:t~»!l.b~~n~T;yl{ls!~W ~ijne 
lbgplman ~ irl~J~rbUl'~:rlij~~ :i1N~~ijl1@,~t~h;j 1U~:i1et!r$e~~p~g~';Q¥~~l 
dett"amib-Otl\\u ell'nsl1ieuw~"Jl f\V'lel'tg~l$r:Yln;~~~ J.l;i~9?jlijk< kw~~: ~p; 
het' . binnenllOf('ewl VW1'l: theil, :t!\3n(oi>.r I~MI-';a,thinr"'~4,G~ve~~J}ge~ J [i ',;'! ; > "I 

,;O:ffcti(jlllT };let •. i ,vaki .der r, b]l1'geJ'~j:jlte; holJ.\Y.k~fJUlttl;ruln~ude~d.eklVel'4 hiJ 
vel':v{)lgen&;~ittlN~llll;Jgeblwlt~JJJ~:.iJA~.Jlr ~1l~<!lel1'jlYq,\liJlcla~(w~r~!!p rM~ 
H61Iatldful:ii1'0rtifioiEtien:.;'; !In ~~jl~lff:ae,-ibe~kku V~f:M.f!r.f;{hii..dq9'!:('~::' 
rten iJvel"ieivzijn~ bemev&beict 'ib;,~¢t,beMl1ctfllell)lil~ 2l!(tS'e'lt, ~WJbij~Qn~rtf 
aebiin~~.lVan::.d¢H·~0'1&ml~:f)ir~kte-UJ!'i·v'4'k~'VE~~;!}:v.Ji';~'.dQ()f ~nwe;lk,e~' 
hi} :ook; 'bekend werd :,bu.. ,den.' tQe~$i.g~n-,,, IDi~.ltt~llt.-GeQ:er~!ll , _ Yiil-lJ 
'5 Lands 'fortificatien, den,. Heermn~~m 'D!fJ~uIi:rN';i' h~geen. gen gevolge 
had-, dl'lt :biJ ill den jare' i'78-7, 'tot exti'ao'rdinalr I:ngenlellr'W:'erjlJ1.en~(\!md,,, 
.en kort dal'lrna ddol' den .generaal i)U,\MbU'l..I~:~ftot oes'zdfs ~'diudant~ 
:met ,den rang van kapitein,werd bevorderd. In.deze betr.ek:l,dng'was h~ 
onvermoeid werkzaam, om zich met den geheelen 0mvang va~ den, 
dienst del' fortificati1in en in het ,. bijzonder met ~s'Lall<l~defe"I)fie bekend 
~e malten tot de grootl1:e voldoening van zijnen cbef, die hem deswege 
nietalleen l1oogfchane, maarookmet zijnebijzondire vriendf<=ihap vero( 
eerde~ Na' dendoodvan dien waard.igen 'bevelheb:ber , die in denjal;e 179i~ 
()p-het eilahdDordl:'ecbt" 'ter verdediging 'vall Breda on~er weg ;zij-nde ,i1\ 

j , .', "Zii., 
.; ,",. (~ . ? , .. , >. tI,t 

,I 

". 

fljn&;I' l1itlnit'iJ< liverr&d,.,,:lj6l1~ide j\:>A~ 1¥E~1fHNHbtJr:r;~ez~lfd~::pt-l#~a ;'tfjij , 

diens opvolgt:r den Heer Generaal- Majtiat:iItJE1vFi"¥E1ttofS;bitLnjJvai 
d.el' 1bmwentieltutf! Iii ')lU~ i"' ;jtt~5' ~ ~~dim g~F;'!hiJ f" b«it!v~ftltr:aijn ";ett e~)en 
veleandereoffidtlr-tUl, ~1iarl'ti'ei :t!o:tP§' 1le,j'rGtnilt,'X2ijit &11t£hig tlh m:"j;: fij<; ,,; 

:'Hij l¢~fde vervolgeriS'antbta.IOOs:fEit den lailtvi80lZ ,wan:neer bem:de 
post, 'V!lll·. tweedenkommisfaris': bij >bet.De;partem:ent ~v~n : Qodog';' vooi 
ile:n'd1elistder;fott1it~tlmt, ;We:r.diopgedt¥gen~ :;fn ifie;;b~trekkingdHind6 

, .... .... i ~ 

luj:tbt:dw tij4;;,'i dit;KtiujU~(!LOOi~iY:k;:Zijli.lcFWitt-d:entie' nita\- l\mfttidam 
, verplaatfte, wanneer aanhem bet oppert<>~.zigt :6\'t~r tte-lifibduW:-e\l:i:a:';; 

~ • .Jl!'\ ., ... -.., 10 9 

dgllit.tg' der ':]jl~uwe' (oka~:en \tbor ue;(imdeilfclleiden~":'Mii1ifl:&ri~ri>weJ:!d:"toe. 
vertrouwd, .: va:tf~wgllte'tat;k hijeidi, met' zOQv-eelijfer Inveet ~Ii waat'; 

, ''>.. 

blj hiJ !zoo' vele bel~wa.am1:ieid 'ilf:hetvak>dci,.t: U-O\'lwldindtf' ahn aen:Uag 
te:gde ;dat ':hij 1::na'~het:;; v&lb~wge1f'defZel\1' ,;,beii&eln,F"Wlitft6~ '·Intpek
tear ... GeneNill,:;v:awt ,!' ~ s::R1:tk-s' Fge\ic)\twtfthi:'Det.ert:; l,os't" 'treen' hU'" ~b1lkl:eed 

, tot' 'de: inlijvingc V{Ut;F-itlHan4'!Il b:eiiFtailft1te';Rijttr~lil'H!grhW'zljn!6rlt";; 
1lag nit dettzilvtti . <vet~()lllit>'en'~ek\-iafu l Wttariia; hij tdtattl\'z~ife1ie1d~lle* 
geen;?' atideren;:openbaretf ~:p"st •••• of'ittfit1taahv-aard: 'been ,~dacf{ ~Werd 'hij 

-, \>ij:Cei', getJlkktge"6tnw.6ndifi~}val¥~:;zak(!n in;: ':f8't3; dOor onzen . gellefden' 
, Koning;:{ tbeil: ;SOt'iveirfinen •... 'Voi<s~ 'fef.~fkefi tertis' ·zijriervro.egetedien" 

• t ~ r ... 

tten ,.iveree~d'rnet de-If! rartg':Van, K<>-11'>l1el',blj (le::a:rm'i:e., :.;' ;<", " '. 
,i.:;O~fohOon",hij ! :rtit"aml!ltelo~~'; blief~ t:msc;:lUjf'eebter ' i'iiefhwe.rl{elbos'J 
:ijlaar'~betoondii, ft'e:eda- ~oo;4n ~tl~ jb~tl'tk-ldng 'valtclid;'dezer l{Iasfe ~l§ 
ill' ·onderfo'lteiclene lrerl(el~ke:eil:al'i£lel'e rROmmis-fien', .' dieti~elfdeJ:1: ijverc• eu 
}foogimi ernst~, "welke" hem "111-~ne ; siJne' ;betQepspligten ; haddm~t{en .. 
f¢het$t'. en, ,hem de achting VI'Ill' a1JewMtlenke;nd'en deden, ~erwerven., . 

.. , ' .. ~.Bebalve'~4~:diitmfifJ:1:<aal};~dez:e~'l{1a$fe Th~etoGna ·,.dotlti bet 'waariteRien 
ha:re.r;':fimu1ti~re~ belahgenbij cde'-Ildmilii'ftrafivel kdmfuisne~izar hef[geh-~bl~ 
Illfiituut :fteeds':aanAr A~ \wksTEi'mo:.oir v~~~lfgt Zi3~ l dahr het zd~ !aa:rt~ 
genaam.·r~efc.h.~nlt' t\~It:btifte'VaH: deW~Orlv(h~ge'elijken:: <VAN' "SW.fNt;Ek, 

bet-
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betgtel1 zij aal) hem te danken· heeft, en :wa~d:()or~ook zijnnllamin, 
vere~r-end, ;aanden~en ,zal blijven, , " ., 
',Gewis, Mijne fl~erell' zuttgijD1ijn~et Van gl'ootfpraak be[chuldigel) 
wannee,ik (j.d~n Heer .DIRJ( ,VElt,&l'EEQHdurf voor£l:ellen ais het to(Jn, 
beeldeens echten beminnaars en voorftanders der kU11£l:en. Algemeene 
kennis" langdutige ftudie t eigene. oefening, goede fmllj1k., all.cs "veree .. 
nigde ~ch;' om 'hem ;dit, te<l9,en" :fljn; en;all~len.Jlie." b~Ill .. g~k~n!;l. 
bebt,zultmlj toe{l;emJltcn;dat: l1ij de o'pgepo~mde ho:edilnigheden ~n: 
meer dan:ge~oll'e:Ulate ;bezat.·, ,) ;r ." f " ". "I ,~,: '1:'/ 

.' Vall, ~goedeouders h~e.r~-er L1:ede, , lnden ;ar-e'175Igeboteu,"f 
mogt hijreeds vroegtijdigde<;>pleiding: :genieten van z\inen, oom' 
PUTMA~~ Leeraar der ijefvormq:e ; gemeente: te ,Louden;; waaraan nij ziF 
ne ge11'leen~aal1,lheiq".roe~ <;ie l!,ngelfche Taai"ell'naderhand den omga~g 
met v"lell d~':'V'Pqf:PA~tq~~~~ge)"c~hfl;;·.k.unftellaars ted,a·nken "had •. Bij 
latere ;" 'r,i~~p ,;nil-a.! .Londepk~eel~te "h,ij~ie b(\trekJdl)g~n,: ~an;:e»; qe na~ 
latenfcba.p zijn's ooWs A.~lde pem; 1,l~,ejgelly~rtUQg~l1, :in'fiaat, 01'11 ~an 
~ljne zucht tqt verz~meling van :kun~t; te! k~nnenvoldoell. Die, verza-, 
meting ,1.lit alltieken, bron~en; ,cameen; ,oudeenmQe:ierne. pennmgeIi·. 
fchilderijen, tee,keningep eup-renter. benaand~, )en, .bovendie,n de V:oor. 
naamfte werken oy'erknn,stbevattende~. welk,'eene algemeene"kennia: 
'I.D0est zij ,ni~t· velifchaffen ,aap . een man ~ die metoorde.el, van derdeugd 
af, alles vergelel{en ,en nagezocht ,h.ad:? i.het is waar, die verzameIiug 
mll,ntte meer uit, iQ kunstwe~l{en der Italiaanfcbeen Vlaamfche en oud 
Duitfcbe dander)atere Hollandfcbe SC~lQOJ ,doch devroegere bekenCi .. 
heid ,met deklasfifche ol~dheid en ,1Iate, voortbrengfelen, hadden aan' ZU
nen geesteene neiging tot het meer verhevene. der kunstlgegeven. Van
(la,ar" dat kUllstwal\rdebiJ b;em~ ~eeds hoogergeilelcl werd, dan' enble' . 
1l1a-.rde V;1n oud~eid" te~wijl. ~et tegeJ;l,t1;eJde, .bij ~ele archeologeli 
J?l.~t&.b~.eft •. 41ti~ ~~th~t onderzgeki;'.4ier.olldh'eid: beaig. waren hem " 

de 

( 49'; ), 

tlj!,Allt¢t:~: ·Q\'l~~kk~ng~n ... van.'.Egijpte welkom ~';en 'm.eendehij: {tnisf~hiefl{ 
lli~;t.ten' Qnl"~g~¢}~da~ deae eenniet~w.,n,chtoterdeOriekfche kunst; 
ZQ!ld~¥L,y~rfpi~W:en.:94g~lljl~s.'V:ond m~Hl b<ll'llllie:ril1 'Werkzil:ltmf'elI~ebij"'T 
4tig~,:~!\trtQ~"W~$' . hem ·,be:la,ng·r~ik;; 'll;etwas: »liIt ooder\'terp :aljner' g~~ 
Ij~f6~.,~~fpt¢~k~nfen ~elden:v,erliet'mell hetll ,.zqnd~l" i~g'eleerd .t«: 
b~t;.ben. : .",. 
"Met: de F',ltnfc.he,; Jta:li~allfcQe en eenigzins 't11et 'deLatijnfche, taal be ... 

k4ilt1:9 ".J>~lq{l:~g~~ .blj ;zicb,'J dU~wljl$del.a t-e-re( J~bdf;t:en;,deri:Ouitfehers .ov~~ 
Qf.lAh~iqtnln91ge:. :9.n4~rw~rp~ni" uie ~",.; teo ;In,l~J)en. veraaan ',:.'! daari de" :¥en' ' 
f1li~~ide;u~ttre.k(~l$' 'V:~l:l :,.:r~\nl1}:igend~fz:el,v:enj}ll.em ,., naar. den gelieelen 
inhoud eleden verlangen.,.' Zelve lllet- ;Yaa~dtgheii:l:de 'teekenp.en' Q\:,het: 
penfecJ' hanterende;. . waarvflll zi;ine: vj."0eger . ~eha;:lIde prljzen bi} deftllds 
teeken akademie,wi~r medebenu9rderhij, ]a'er werd ,.:.t~n: getll,ige fttdt .. : 
ken , •• :'IN;i$·' bij£Q,ij:~onq!1!~vjQ:9~ng ibq.e>de:;jQ:rlgeA~ul)llen~rzieb:;do.Qi be·t 
zi~n ,~R<~I\ll-rv;()lgj!tr ya;:tg6~ed~. 'YQ<?l'!llfe'ldetfi,M¢ . best" kiln vorm-en ;: ;.daar~ 
<;>m:~.,qqn~~ijnt:l$.~!'st{~b~kyp,0r;:~~lk {Jlle- Je:erelt, wilde,,:'ten fge.brtlike' ell! 

" de~l~~ bij .. ~ijn..(l1l,~&ad;:m~4I):'aallieMt;~;die;bet:ll:ei1e:,pild:del'lkllnst.op'; 
\ tl'eden ~c~ndaatbij;de leiq!.ngvan ,Oleel:: geocfe:ndcn wildevblgen. 1 Hq:e 
'vei~:~unnenaars '$ qie to~. Toem ,qn~erfehole ,;vet:£l:rekhn,_ (waarondii<,ilt 
(l~yb~<s ,;~enGn.AN.pJEA~,I?UP~~,1 ~:UVPEll: >el1;) VOOGn behoefte:noe., 
lwml~b;~d4en' 1lttnlle,' vr9~g~rt"J<?pl$l)d:ing:':en l~te:tebevorderii)g;a.ant he1:n 

/ 1~:danJ{~n~:W;~~blj :l~~t;:n~~lt 4i(};:JJ):enJ~~:\l'.Oren$,de .kunfh3n hijhet 
Q~~llP~' mi.J;\~g:!lanl'Jlpe4tgi~~::().,dt!J'v~n~~n, .•• aJ)r •• 'Verfcheidebe' kunftenllaa:J 
de:midde1en,; vtlrcfchafte .om 40011 reiz~Qen vf!rt!lijfhuiten ?s"lands. hhiuie 
fma.al~c ~n:~nnis ~te verb~terenente v€:rmeerde.l'en~" Hoevee-l 11(;!cftc'hij 
'nie:~ tQ¢ybrag~<~t .df: O;iqhtingen, qit.brJi!idillg;1:,vap<dat genootfch~p,h:et\. 
:welk:~)J~1: g~!f'le . ~H'een in 'YCcrl:J;~nft.(m, tl:eJ:t cfn.. d~~~rftad ~ bij/landg~ooten 
ell-' ;V~~tl,lp,eUngeJl tp'~:ef!rltvel',(l;rek~l ,';Wllun.~er':d.aarel1hQvelt,wtDeg:dnen 
h!!;~ In;~~pig.puntX~l} g~fc~~dei1i5;"O~,;op~pejdkelltlis, hbet:,ziji'\tan ipe~ 
{'Onen', geb~uiken, kleeding of dergelijken, Grn ra~d, dlen bij· niet ge .. 

G,,, " 'wU. 
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