
1 • • T lcn l~'~rl 11·~t gcl~l~c1 Infl:itllllt zict met v:.n 1110(,C1'nc LltcratLll1l' en van DlCllwere a . _ v -

o[)~;el11eCIl genol'gen de banden, die ver[chillcnde K.I'1S[CI1 vereenigcn, door 
dlt in 011S Holland, wa~rop KCllL:en l1aauwel' roetl'ekken. H et draagt e1' l'ocm op, 

vreemden, die noel! hetzclve kennen, nocll zicl1 de mocite willen gcven am 
. ~l . :l I vier J' 'll'cn 1 wcemaal het te lecl'en kennen, zoo bag neCl'Zlen, reel S 111 (en oop van ". 

b 1 · , . ]"1"'11 l· riJ' k in den loop van nwt vee! 1'Oe111 heeft kunnen pLuts heb ell, le, gecn men III . ,l A . 

e\::I1C EeLlW maar zeldzaC1m gczicn hecft, Ie v\lewn;. dat ecn en dezelfde man 

gcuordccld is tot Lid van twcc Acad emien tc gelij k benoc111<1 tc worden. 
Dc Ecrstc KbsCc, die voorleden jaar den dood van de Heeren A ENE A E en v AN' 

Jl E E CAL K 0 e N betl'elll'dc, heei"t in derzelver plaatfcn de HCCl'l;n C II R 1ST 1 A A N 

B R U" IN G S en COR N ELI S E K A M A bCllocmd; die kCll;~C bcd't de gocdkeming van 

I, . :l' In (lcn H;:cr A E N 1, A E verlorea lILljeil:eit den Keizer en \.onlllg wCg:;{~l l';)f:,en. 
wii een kundigen \Vlskunslcna:Jl', eencn M'~cb:mieus. \Vij vleijen 011S ,. dat 

de Iber B RUN TN G S door I1C kunde in de M,:lhematifc];e \Vcten['clJ,lppen, waal'van 

zljne werken on3 waarburgen opleveren, cn dfJor Zijnc bedrevenhcid in de \Verktuig

k:mde, Wilarvan hij fcdert vele jaren in de posten, door h'~l1l bekked. tcn nulte van 

d~n L.\nde, vek: bIi ken heeft gegcven, het verlies van ceDe A EN F. A E in ODS midden 

ZJi nrgoedcn. Gclijk ons ook vleijen, H()oggclcerd'~ E K A H A! elien ik de cere 
II I' h'" . 1 edt door llvve hcll met llwe eel'"" ver C iJnHlg III l cze " , 

;.>;onderlililge begaafdheden, vool'al wat maar 

worden, door llwe groote ervarenis in die 
hlIl~t van waarnemingcn, va oral v;~n Astl'eJl101111fchc 

handigheid in al wat pl'Oeven betrcft, door LlWC 

ken, door uwe voorbeelde]uze arbeidza;mlhcid, het 

f" K () EN, hclaas! in den blvci zijner jaren 

, die in 

onder \VisLundc kan be6repcn 
, door l.we b~(;rcvenheid in de 

waarnemingcn, dllO, (nye bijzon
in verf'dl\.:idclle vak-~ 

Hcf'l' v,\ BEECK 

hct tcvCns, 

.~ tot Hoogleeraal' aan deze~ye, 
, b'· \~ fl: J bellr Illt d,~,Jl'(jm bek:lollwen cds ook elke Clwe nQUer IJ i 111 CI'",J11 "lC.: . 

nut van her Inil:ituClt te zlllJen ilrekkc11. 
D:? Ecrste Klas[e h;;eft a1166n het tc bctJ'curcn v:n h:lHl1 Cor , den 

(',(:wemden, en dual' vvcrkcn ZOD bekcndcn KruidkLlndi;,CTJ \V I L I, DEN () W tc 

Dc TwecdeJetremt het ol'crlijden v:m IJal'en dcn Hcel1 

TeE N WIN K L, ccn ;.lel' bcrocmdilc en del' :lrbeid7,a~Ullfic U;,lDllCll in ODze nude 'faa! 

('n ;n d'J Ncderlandfcbe Lettcl'kunde. V"n bcdrevcnhcid ill die vakkell hcefr 

I.bor bJijk<:n geceven. 
V,(!l al her. ondcrmaallfche. Groote 1l1~1llnen kO!11ca. 

V IJFDE AL GEMEEN E, V E RGADER 11\1(;, 

IIp en verdwijn~n i zij worden door anderen, hunner wa:udig. opgcvoJ?;d i en oak ir, 
die afwisCeling mUllt cb wijsheid uit: van Hem, die alles ten bcstCI1 heeft vcrordcnd. 

het L1nd, Wilnrin, g(~lijk in bet Ol1ze, allijd een voorraad van kllndigc mal1nen 

wordt, om anckren, ho~ llcrocmd ook, welke van het Tooned d<>!r \Vcreld 

verdlVijnen, mct lofopt"voJgen, 

lk heb getraeht, Mljne ] 1eeren! InaI' mijn vermogen, U1. het VOOl'fl3ill11i1:e voortcdra

gCll van hetgecn. fed~rt de voorgaande Vergadel'ing, is voorgevallen. Ik I1cb eeni;.~c 

weinigc zaken 1'001' als DOg overge[]agen, om dat zij cene betere plaats zullen vindcXl 

in dell loop dcl' raadp]egillcicn ovcr de volgendc pllnten vall be[c,hrijving. lk za: mij 

aehten, iudien bet mij heeft l110gen gebelll'en, uwe goedkellring te 

over dczc voordragt, en v(Joral over de wijze, waa.rop ik mij van l11ijnel1 pligt als 
Vool'ziltel' gckwcrcn heb, in .al het geen de omfiandighedcn mij gcboden hebbuXl 
'lien 

. Maar, Mijne I-I~cren! alles Welt e1' in het gemeld tljdvQk tc vcrrigten frond, kon noeb 

door de COi11mi.l1en, da:J.rtoe bij de vool'gaande Algemeene Vcrgadering bel1oel1ld, noch 

door den VO()l'ziltel' del'zcl ve, noch door het Committe van Prefidemen en Secretal'isfcn 

del' K1Clsfell worden. Het Decreet. waal'blj Zijne Majeftcit h~t bcihm van her 

Inflitlillt bevestigt. beeft, bij ui(/lui ting', aan de Adminiil:l'ative Commisfic 2ecr 

ge\vigrigcn taak op{;ele;!,d. Zij aIleen kan tot uwe kennis brengen tot nU to:: 

van h,l1'e verrigtingen ll1:,:degedeeJd lean worden, en 7.ij heeli. her Cummine van Preli

licl1ten en Scer~taris[cn vel'zoellt, dat deze Vergadel'illg; belChrcvf 11 l110gt wordcll, ocd" 

., om aantehoOl'en zoodanige voorflagcn, aJs zij Adminilll'ativc Commisiic ill dezen itJ:t( 

" van ;;,aken over de belangell van het Infiitllllt zOllde do en , en om o\;e1' d(;;~e!vc 

l'aadplegell en tc beiluilcn." Dit 1111 111lakt het vijfde pUllt van bei'chl'ijvin£; 

lk vcrzock dan dell Heel' Prefldent v;m de AdminiHrative Commisik ",-(lord 
willen opvatten, ten eincIJ nan de Vergadering vOOnCdl\lgen, 

noodig oordeclt tel' kennis[e van dezclve tc brcDgen, 

I-Ii crop geeft de Heel' PAETS VAN 'l'HOOSTWIJlq als Prcfidcnt van de ALlminUk1li\ 
Commisfi.c, aan de cen bcrigt vall hetgecn door "8 COl1lllJidic is, 

bekoming van cen behool'lijk Loeaal Vaal' het Infliruut, vel'll1irs die L:Jak beilist IT,O:;;)t 

alvo['ens er plan aan den Minister van Binncnland[cllc Z"kell /.;011 

Vvorden, over de vvijzc, waal'op de Som van 2.0,000 Francs, do!)r dell 

, ten nunc VJn hel InfdlllLlt zouclc' worden nangclcgd. de \1 ' 

W tlarop 7.ij 2ieh, In eerst met Pl'efJdenten en Seeretarisfcn del' KIasL'll cee' r;:~ LOl1fcr·~·n·~· 

tiCD d:li.i'OVer Ie hcblJcn, tot den Minister hecft , 1l11:t C(.:.Iic: 

bcv::ttcnde cell van del' 20,OOD Francs voor dr: vel'Cehi ilcllde vO'Jl'\VCl'P'iI 
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