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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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op 19 Maart 1814 met cen ander Ordeshoofcl verhrand. -. Na 

al het heschollwde hlijft de vraag: Was de gansche Orde, als 
zoodanig, schllidig? Wat is er te oordeelen van de schuld of 
onschuld van bijzonderen harer leden? Eene latere voordragt 
:tal trachten deze duhhele vraag te heantwoordelL 

Terwijl ik hiermedc de vermelding van de reeks van voor-· 
drag ten del' Leden hesluite, doet. het Ieed dezelve niet door een 
VersIag van de Werkzaamheden of berigten van Corresponden-
ten del' Klasse te knnnen doen volgen, doch van hen ontving 
ook in dit tijdsverloop de Klasse geenerlei meeledeeliug. 

Zeer oulangs wenelde zieh tot de Klasse de Heel' w. H. HOOG

KAMER alhicr, aan haar onderzoek onderwerpende procven en 
])erigten nopens de Schilderlmllst del' Ouelen, hijzoneler omtrent 
hunne, door hem, gelijk hij vertrouwt, teruggevonden schilder-· 
wijze of techniek. De Klasse heeft Gecommitteerden henoemd 

tot onderzoek dezer zaak en tevens de vierde Klasse nitgel1ood.igd 
om mede door (}eeommitteerden van harentwege aan dat onder

wek ded te nemen. Daar onze Zusterldasse aan dit voorstel wei 
heeft willen gehoor gcyen, zal 11n een gemeenschappelijk Verslag 
del' gezamenlijke Gecommilteerden in dezen mogen worden te 
gemoet gezien. 

Doeh e1' is mij nog een treurige pligt te yervulleu over, om 
llamelijk te gewagen van de ycrliezen welke de Klasse, onder 

Correspondenten, Leden en Geassocieerden in den afgeloopen tijd
hing heeft geleden. 

Naauwelijks 'was het Institllllt in 1808 opgerigt geworden, of 
reeds in Jnlij van het volgende jaar verhond de KLasse aan zich 
den Heel' IlIlNDRIK VAN ROIJEN, in's Gravenhage, als haar Corres

pondent. Voorzeker zij had regt met die keuze, voorzeker z~i 

deed wel, met aan zich te verhindcn den wakkeren en ~jyerigell 
heocfcnaur del' Lalijnsche Letteren en Dichtknnst, die voor deze 

z~jlle geliefde letteroef(~ningen van del' jeugd af reeds zoo veel 
liefde had hetoond, eene liefde, welke hij tot zijne laatste levens

dagen getronw is gehleven. En immel'S als Curator yall hel 's Gra-
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venhaagsehe Gymnasium lei de hij die niet in mindere mate aan 
den dag, dan hij die vroeger als Rector van he t Gijmnasium te 

Vlissi'.igen had hetoond. Van de Staatsamhtel1 door hem beJdeed 
zal ik zwijgell, van zijne inl1ige vl'iendsshap met VAN DER PALM 

zal ook de nakomelingschap gewagen, van zijne Letterkul1dige en 
Wetenschappelijke verdiensten sprak mijn vriend de Heel' llAX, 

de Rector van het Haagseh Gymnasium, toen hij in Julij j. 1.. 
hem als tool1heeld voorstelde aan de studerende jeugd, van wien 

zij kon leeren, hoe men zijn leven hehoort in te rigten, en hoe 
de letteren te heoefenen, dat men daaruit vool' hart en geest ge
wenschte vl'uchten zal kunnen plukken. 

Jonger in jaren, later aan het Instituut verhonden, was de 
Hoogleeraar H. E. WEIJERS, die nn J)ijna een jaar ge1eden aan de 
KIasse ontviel. Onder de vcle voortreflclijke heoefenaren del' 
Oostersche Talen en Letterkund.e, die ons Nederland kan aan

wijzen, zal steeds eelle eervolle plaats aan hem ingeruimd hlijven. 
Met zijnen aaaleg en ijver moest hij wei, onder leermeesters als 
VAN DER PALM en HAMAKER, aan Leiden's Hoogeschool groote vor
derillgen maken in lIet geliefkoosd yak zijner studien. VVas het 

vreemd, dat, al spoedig na het ten cinde hrengen zijner Akade
mische Letteroefenil1gel1, eene henoeming tot lIoogleeraar aan 

dezelfde HoogesehooI, aan welke hij zooved verschuldigd was, 

zijne stndien hekroonde? De pligten, in die he trekking op hem 
rnstende, narneu nog toe in gewigt en omvang, sedert het afster~ 
yen van HAMAKER den last van het onderwijs in de Oostersche 

Talen aIleen op zijne schouderen deed. dmkken. Veel verwaehtte 

men nog van zijnen werkzamen ijver vool' de wctensehappen, op 
welke hij zieh zoo hijzonder had toegelegd, doch eene reeds lang 
z~jne krachten ondermijnende kwaaI mIne hem, op den Iaatstell 
dag dermaand Maart van het vorige jaar, uit den rei del' levcn

den weg, op h~jna 3Djarigel1 leeftijd. Het was de hulde van 
een' erkentelijk vricnd en tijdgenoot, welke al kort claarna de 

Hoogleeraar JUYNllOL te Gronillgen hem toehragt, in ceue reeds 

op 17 April j. 1. gehoudene Akademischc Redevoering. - vVmJIms 

was sedert 1836 Lid del' Klasse. Onderseheidene malen heeft hij 

haar door zijne wcrhaamheden yerpligtj cene hclal1grijke taak 
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had hij op zieh gcnomcn, het Katalogiseren namelijk vau de 
Oostcrsehe Handsehriften van den: Heel' WILUV,IE'I', thana in het 

bezit van het lnstituut. Nadat hij in een bijzonder opstel over 

dit Ollderwerp, geplaatst in het Institunts-Tijdschrift, 1844, bI. 60 
volg., zijne meening omtrent zulk eene Katalogisering breeder 

had niteengezet, was hij aan het werk gegaan ell was daanTI(~de 

reeds tot zekere hoogte gevol'derd, toen de dood hem wegnam. 

Het is te h06pen, dat de Hoogleemar VE'l'Il, hier tel' stede, die 

op aanzoek del' Klassc, met de voortzetting dier gewigtige taak 

r.ich wel heoft willen belasten, haar naa1' wenseh r.al ntogen ten 

einde hrengen. Voor hem voorzeker r.al zulks ook daarom eene 

voldoenillg wezen, omdat hij aIdns zal mogen voltooijen, wat 

z~jn leermeestcr onafgewerkt had moetcn aehterlaten. 

Tot voor nog zeel' weinige dagen had de Klasse onder hal',e 

Leden geene andere verliezen te hetreuren, toen nu voor zps da

gen de waardige SCIIRliDER, to U treeht, ook haar werd ontruh. 

Wij allen HOg gehed onder den indruk, (lien de7:t1 wuwmare 

ook 011S deed ondervinden. Een teregt hooggeacht Gdcerde, 

een cdel hurger en, wat nog mo!;!' zeg!, een streng waarheidlie

lievend en dengd7:aam man ontviel aan OflS Vadcrland. Doze 

stad mogt hem, hocwel huitenslal1ds gehoren, nog Jongeliug, 

zUno eerste vormillg voor vordere Joophaan 7:ien ontvangen. 

Het AmstenlamschGymuasiurn telde hem onder zijlle kwcekclin .. , 

gen, loen het aanlrefii:m daal' van r.ijner waardigc jeugdigc lIwtle

lnakkers, voora1 de wcdstrijd met cenen :FALCR, hem tot hel ont

wikkelcn z~jner vermogclls krad1tig aampoorde. Een opgevolgd 

verhlijf amI de Hoogeschooi te Halle voltooidede opleiding hier 

aangevangen. En voortrefielijk werd voltooid. Hoe veelomvat

tcHd was toch Biot de in verschiHendc vakke!l van gelecrd

heid, welke hem was te helll'l gevaUen! De groote verscheideuheid 

del' bctrekkingen, welke hij in het openhaar leven heJdeed 

heeft, of tot welker YCl'vulling hij 'was voorhereid, laat zieh al~ 

leen daaruit verklaren. Veel is er ovcr SCHRODER te zeggen, ook 

dan, zoo wij ous al heperken tot die gedeelten vall meusche1ijke 

kennis, welke meer hepaald LOt den kring van de wel'kzaam," 

heden dezer Klass\! llchoonm. H~i waseen , ZIJl1e 

J. /1'. L. Scll1'oder. 35 

SchrifLen getuigen het, die in alles, wat hij ol1derzocht of ondor

nam, twee grondslagen nooit verloochende, op welke hij meende 

dat aIle onderzoek en iedere handeling hehooren te herusten, 

name1ijk waarheid en deugd. Wat waar was, wat good, zie" 

daar, wat hij steeds zoeht en tot hereiking en hevordering waar., 

van hij aIle zijllcpogingen iuspande. 'Zijne gelukkige heoofening 

dol' Oude Letteren was ook in z~jne wetenschappe1~jko wijsgeerige 

nasporingen l100it to miskennen. Hoe uitnemend de invloed 

moest weZOl1 van den l:'ceraar, die van zulkc heginseleri sLeeds 

uitging, op zijno jeugdige Akademisehe hoorders, laat. r.ieh wei 
vermoeden, doeh her hloek 0011. hovenal uit die zoo voortrefi'e

l~jke en lwoggesehatte lessim over de Zedekunde, die h~j jaren 

lang aan Utrechts Hoogesehool voor,een groot gelal hoorders heefl: 

mogen geven" AIsWijsgeer, en hovana} als Christen WijsgooJ:, 

kon hem een in7:igt de afwisseling van het ondermaansche 
niet ontgaan: » Oriri, adscendcre, 

zeide hij, h~j den aanvang 
, oeeidere," ziedaar, 

Jan. 181 G, (Oil mij dUlllo iI, hoor die 

het lot is V<ll1 voorwerpen, die op de 

gadeslaan. » N ascuntur, creseunt, decrescnut, 

ziedaar, wat 

del' aarde 

111oriuntur." 
SCllR()DER stiprf hior, zeker om zich no" te 
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ontwikkdcn, SCIIRii])EIl was ook Lid del' Ecrsle Klasse. 'fen 

aanzien van zijlle kennis en Wetenschap, 

tot die hehoorende, zal cene 

erkontenis van venlienslen wd 

Doeh nog cen' naam hell ik onder de 

mel den , den 

del' 

IS 

loeraar GuS'rAV HUGO I Hoogst 

het Badenscho gehoren, in J oIltvillg HUGO 

die hom meer met taal, denkwijze en 

Frankrijk hekend uwakte, als veelal Dnilsdw 

ten millstc, le Iwurt vie!. Gcschiedenis (~n 

vooral, met welke zieh, zoo 

Le 1.'('1'-

Huo-
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