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Van den Heer J. FODOR, te St. PetCl'Sburg, Correspondent der Vierde 
Klasfe federt 10 Julij 18c9, overleden 3 October 18~8, weet ik al1een, dat 
hij Toonkul1f1:enaar en beroemdCompo111st was. 

Van den Heel' J. F. DUCQ te Brugge, Correspondent del' vierde Clasfe, 

federt 26 Augustus 1816, Lid federt 19 JUlij 1822, overledenden 9 April 
dezes jaars, is mij al1een bekendgeworden , dat hij Profesforin de fchi!· 
derkul1st cn eerf1:e Directeur aan de Academie te Brugge was CD. Zoo"" 
vel' lk· weet, heeft het Inf1:ituut van deze kunstbeoefenaars geene bijdra

gen omvai1gen; en kan het dus alleen hun dood betreuren, vool' zoo vei' 

dezelve op het gebied del' Schilder- en Toonkunst invloed kan hebben; 
of voor zoo verre regtmatige deelneming in den rouw van den Heel' 
FODOJ~, 011S geacht medelid, wiens lwnsHalent d~ze f1:ad leert, 
vel'maakt C11 fiel't, eene hulde moge zijnaan vl'eemde en inlandfche 

verdienflen teve;·ls. 
Nader zijn wij bekend met onzcn Landgcnoot Mr. B. P. VAN WESEL& 

SCHOLTEN, Correspondent van de Derde Clasi'e federt 5 JLilij 1809, over .. 
leden in's Gravenhage den 26 Aprildezes jaars. Ofschoori het Inf1:ituut 
zelve ge'cne vruchten van's mans letterkUlidigen arbeid nlogt inoogfl:en, 
het Vaderland verloor in hem, als een del' Kamer~pl'efidcnten van het 
Hoog-gcregtsho1' voor de N oordelijke gewesten des Rijks, eenen geleerden 
regtskundigen, eenen geoefenden en onkreukbaren Regtcl'; Leidens Hooge 
fchooleenen ijvel'igen Curator. Ondel'de vaderlandfche geleerden, welke 
door Koning LODEWIJK tel' regeling van het Hooger onderwijs werden 
bijeengeroepen, beklecdde de I-leer VAN WESELE SCtIOLTEN met eere 

zijne plaats. Gevormd en gevoed, in WYTTENBAcns fchool, verwierf hij 
wclverdiendel1 101' door zijne Academifche Verhandeling de loco CICERO
NIS de DiVina Nattlra; gedurende zijn verblij1' te Delft, van welke Had 

hij vroegef Pen1ionaris was, fchreef hij eene belangrijke Voorrede, vollet-
ter .. 

(*) Men vindt een bel'igt wegens IlUCQ in de Annales du Salon de Gana. 
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tel'kundige kennis, tel' inleidingop den Catalogus van den overrijken Boe .. 

kenfchat zijns ooms den doorgcleel'den DE RO.VER. Beiden heb ik per
foonlijk gekend; DE ROVER in zijn f1:i1 afgezonderd leven, vol wijsgeed.;. 
gen en lctterkundigen arbcid, veredeld en verfierd door de beminnelijkf1:~ 
deugdcn; een levell door matigheid, ingetogenheid en kaltne godsvrLlcht 

vedcngd tot in hoogen ouderdo111 :.VAN WESELE SCHOLTENlevendig '} 
vurig,becirijvig, fpraak· ellmededeelzaam van aard; uitgerust met veel
foortige kunde, en voor zich zelven ftecds tot aan zijncn dood, in zes· 
cll-zestig-jal'igen ouderdol11, een fierlijk en getrouw beminnaar del' Griekfche 
en Latijnfche l'vfufen; bij wien de wijsbegeel'te del' Ouelen hand aan hand 

ging :met eert vei'licht en werkdadig Christendom. 
Dc Tweede Clasfe, maal~ nog veel meer de geleerde wereId, verloor op 

dell's.dcI1Augusttls ·1828 den Gottingi'chcn Hooglceraar J. F. BOUTERWECK. 
Sedert 9 December 1818 was hij Geasfocieerde dier Clasfe; vele Lcden del'
~e1:ve leel'denhe111 'van nader bij kennen gedurende 'smans verblijf in 
dezef1:ad, en merkten bijzonder op dat vreemclfoortige , 't welk den karher· 
geteerdendikwerf eigen is, waardool' hij ook dit Land meei' van de we
tenfohappelijke en·letterkt1l1digezijde, dan weI in deszelfs aard, Jigging., 
taal~. ·zeden en gewool1ten, tool1de te kennen. Hijomvatte de geleerde 
gefchiedenis del' fraaije letteren va!'l fchicr gehee1 Europa; het onfchatbaar 
work, ,. Die ge[chichte der Poejie (md .Bered[amkeit, waarin hij deze1ve 
ontvottwde, is en blijft een zeer bruikbaar handboek; dichtkunst en 
welfpl'ckcndheid'in 't algemeen, en bijzonder in Duiti'chland, zijn hem veel 
verpligt ;en in het 'Iaatf1:e tijdperk van zijn onvcrmoeid werkzaam leven 
poogde >11ij nog voel' zijne Landgenootcn de redenen de godsdienst in 
overecnftem ming te brengen; in welke poging h ij mindel' gel ukkig flaag
de,.cianin, het aanwijzen van hetverhand, waarin de verbccldingtot het 
gevoel f1:aat. (*) 

Van 

(") In z!jnboek: R.eliglon acr Pernllnft. 
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