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de millst, l100dzakelijke zijn de Leden, welke, zelve niet ol1kundig, noch 
ongeoefend in het behandelen van de teekenpen, fijnen fmaak en juist 

gevoel hebben tel' waal'dering van eens andel'S werk; die, onbevooroor
deeld, eene algemeene en bijzondere gefchiktheid voor adminifl:rative en 
h.uishoudelijke ~eheering heb ben tot voortgang ter leiding of opteeke
nmg der handelll1gen derKlasfe. Van zulken aard was ABRAHAM JACOB 

SAFOR TAS, op den 1l7fl en L\prill. 1. van onze zijde weggerukt. Wie is dan 
ook betel' gefchikt ham mar waal'de tc fchetfen dan zUn vriend, de Sekre
tal'is del' Klasfe, wiens tecken- en fchrijfpen, wiens algemeenc en bijzon
dere bekwaam heden ons allen zoo zcer bckend zijn ~ Deze mist veel aan 
hem, en hij zal dan ook niet in gebrekcl1 blijven "s mans verdienHen en 
karakter naal' waardc te vermelden. II. mag [J echtcr nog we1 herinncren 
hoe zeer cn hoe dikwerf de Heel' SAPORTAS als Voorzitter en The
faurier van de Adminiflrative Kommisfie onze Inflellingen in het O'emeen 

hI" d "P' d T b ~ en oe 11J er v leI' e hlasfe inzonderheid, ten dienfle en ten mItte 
was. Hij had ecn heldel' inzigt in zaken, waal'deerde en openbaarde 
rond en open wat bij hem waal', {heed mannelijk ell moedio- VOOl' 
hetgecn bij hem goed ~ was. Bij vaste, eigene o\'ertniaing ol1t:aa hii 
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geel1 elleven, zelfs nict van zijne beste vrienden. Hij was een del' 
ijverigfle leden en behartigers van de algemeene en bijzondcl'e belan
gen des Inflituuts en zijne algemeene kennis en veelvuldioe ondervin. 
ding, met een onbegrijpelijke mocd en !'tandvastighcid, ~aakten hem 
tot {hun vool' vde wclgezinden, tot vrees voor hen, die niet het belang 
del' kunflen, maar hun eigcn voordeel zochten. Er was bijna geene 
zaak van gewigt in de Vierde Klasfe, waarop zijne f!:em o-een meer 
of min beflisfenden invloed had; van de gewigtigfle Komm~sfien was 
hij meclelid, en menig voor!'tel van hem van hooO'e aan rreleo-enheid weI-a 
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aangenomell. Getuigenis hiervan l\an zelfs zoodanig eene voordragt 
ge~en, f1~clJts weinige uren VOOl' zijncn dood gedaan. _ Dat zijn ijver. 
M1Jne Vnenden, anderen aanfpore en tot voorbeeld en tel' navolging 
voor ons f!:rekke I 

Van 
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Van geheel anderen aard is het verlies van twee Korrespondenten del' 
Vierde Klasfe: dat del' Heeren KESSELS in Maart 1.1. en w. B. VAN DER 
KOOY, den 14den Julij dezes jaars overleden. Zij verfchilden veel met 
den Heel' SAPORTAS, veel met elkander. KESSELS was cen vurig, 
vindingrijk, £lout, VAN DER KOOY een bedachtzaal11 en bedaal'd kun
Henaar. KES£ELS was een Deeldhollwer, in Ita/ie gevormd, overal 
gezocht, geliefd, en ook op het laatst zijns levens, kort voor dat de 
dood hem weg nam, was er nog flrijd en twist, wic en wat land hem 
op den dum zon bezittcn; zoo groot was zijn I'oem, zoo geliefd waren 
zijne werken. KESSELS was, zoo ik meen, te Maastricht, VAN DER KOOY 
was te Augustinusga, een dorp in Vries/and, gebol'en. De laatfl:e leefde 
flil in het land, dat hem als inboorling zoo eigenaardig kenmerkte, en 
waar zijne kunst hoog gewaardeerd were!. Hij werd eel'st Sekretaris 
bij het Be11:l1ur zijner woonplaats, daarna Lector in de Teekenkunde 
aan de Akademie te Franeker. In 1808 werd bij de Tcntoonf!:clling 
alhicr eene premie van f IWOQ: ~ arm eene Schilderij van hem toege~ 

wezcn. nit maakte hem ook in Holland b?kend en gat' hem aanleiding 
tot het fchilderen van vele portretten. Hij wist vooral de [1:of del' kleedijen 
met eene wonderbare waarheid en naauwkeurigheid nit te drukken. Hij 
had den algemeenen roem van een goed kun11:enaar, kenner en voor .. 
!'tander te zijno Zijn aard was vriendhoudend, braaf, edel, rond, 
open, zonder vee! manieren , onopgefmukt, eenvoudig en Christelijk. Van 
zijne hand zijn de Afbeelclfels van VAN SWINDEN, FEITH en WAS SEN
BERG, in de Vergaderzaal del' Klasfen geplaatst; maar het beeld 
en gefchenk van KI3SSELS, de voortrefl'eJijke en nooit naar waarde ge
l'Oemde Schij/wel'per , onze Boekerij verfieren de , heeft, als Iumstwerk, 
door vinding en 'uitnemende uitvoering, hoogel' waarde ; doch wij mogen 
ons niet ver[1:outen, zoo ongelijkfoortige kunstvoortbrengfelen met el· 
kander te vergelijken. Verfcheidenheid van aard, verfcheidenheid van 
geboortegrond, opvoeding, aanleg, fludie, kunstwerk,' mogen en 
moeten ons flechts fiemmen tor waardering van hunne kunstwerken in 
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het algemeen en tot erkentelijke bulde, die wij gaarne toebrengen, van 
ieders bijzondere bekwaamheden, 

Is het niet opmerkeJijk, M\jne Vriendel1, de eer[!;e, de talrijkfl:e Klasfe 
van het In[!;jtullt verloor , zoo vee! ik weet, geen harer Leden , Korrespon
denten of Geas[oeleerden? Welle een voorrcgt! wij wenfehen haar met 
dit hoogst zeldzaam voorregt van harte gelllk. Zij verkoos dan ook geen 
nieuwe Leden of Korrespondenten. Doeh wat ware op den dUlli' het InfHtuut, 
zoo de verliezcnl1iet vergoed werden? \lVel dan ODze In[!;clling, die tel kens 
nieuwe en frisfehe aanwinst van verfche kl'achten ~ en daardoor wedel' nieuwe 
rljkdom en verfcbeidenheid tot cen groot en blijvend gehed erlangt! 

De Tweede Klasfe koos tot haar Medelld de Heel' J. VAN WALRE 
en tot hare Korrcspondentcn de Heeren A. BOGAERS, J. BOSWORTH, 
H. GHELE te Londen, G. GROEN VAN PRINSTltRER, A. VAN DER 
HOOP JR. G. D. J. SCHOTEL, J. STEENMEIJER, J. A. STRESO en R. 
H. VAN SOMl\IEREN, tot Geasfocieerde den Heel' M. VAN BUREN, 
Vice-PreficJent van het /lm~rikaanfche Congres te Washington; de Del'· 
dc verkoos tot Iteden de Heeren WF,YERS, THORBECKE en P. VAN 
LIMBURG BROUWfR • welke laatfl:e nit eene bijzondere kiesheid) daarop, 
. het lidmaatfchap del' Tweecle Klusfe nederleide, en tot Korrespondenten 
de Heeren Mr. J. ACKERSDYK en RAU; de Vierde Klasfekoos totMedelid 
J. D. ZOCHER, tot Geasfocieerde A~ THORWA~,DSEN en tot Korres
pondenten c. ANDERLONI, p. CORNELIUS, B. C. KOEROEK, C. KRAM, 
c, lVIUI-~LENFELD en J. H. LUBECK. 

Het noemen van zulke namen helooft de beste vruchten del' gedane 
keuzen. Zulke manncn ~lIl1en, als waardige arbeiders, iecJer. in zijn vak , 
mar zijn tijd, pligt en vermogcns, door ver[cheidenheid van gaven het 
groot geheel, hopen wij, meer en meer onderfchragen, GU onder hen, 
die hier tegenwoordig zijt, ontvangt onze hartcIijke welkomstgroet, wij 
reiken U broederlijk de hand, 111 aar rekenen dan ook op hroederlUke 
medewerking van llwe zijde t - Docll het is meer dan tijd, dat wij tot 
de gewone werkzaamheden overgaan. Ten 
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'l'en einde in het regelen del'zelve met eenige orde te werk. te .. g~all , 
VCl'zoek ik tbans, tel' voldoening aan bet vierde punt van B~icbnJvtng, 
de AdminHhative Kommisfie hare rekening en verantwoordmg met d~ 
hefcheiden weI te willen geven, en dat gene mede te deelen, wat Z~J 

tel' zake dienf1:ig oordeelt. 

De Adminif1:rative Kommisfie, bij monde van den Heel' ALEWJJN 

hieraan hebbende voldaan. vervoIgt de Voorzitter: 

Ik denk niet zonder aandocning aan den ijverigen SAPORTAS die onS vroe· 
gel' gewoon w.as bij deze gelegcnheid die overgave te doen ; ik dank del:.t~~ 
aenwoordiu-e waardiaen Vool'zitter, voor de zaak door hem zoo goedwllhg 
b t> b b" . h 
op zich gCl1omen. Daal'dool', geJijk ,in het algem.een , toont ,1J voo,1' oe 
vee I goeds en nllttigs hij bCl'ekend IS. Ik f1:el mge~olge des ~~(htUlltS 
art. 56 van het Gl'ondreglement, voor , cene Kommlsfie. ~an :1]f Leden 

1 n om tn et den Heel' Voorzitter del' AdnllDlfl:ratlVe Korn-te )enoeme, , 
misfie, die Rekening met de hUgevoegde befcheiden te onderzoekel1 en 
van hunne bevinding verilag te doen, en draag daartoe voor 

uit de Tweede Klasfe de Heel' A. DE VRIES • 

" 
Derde Klasfe " J. BOSSCHA. 
Vierde Klasfe " p. G. VAN os. 

" Eer[!;e Klasfe ·de HeerenN. c. DE FREMERlJ en 
" A. VAN BEEK. 

Dien overeenkomf1:ig befloten zijnde, vervoIgde de Vo~:z~tter: 
Ik breng thans tel' tafel het zevende punt van be[chrljvmg, om .alIe 

• n. 11 n te 110· oren te overweaen en daarop te beflmten zoOda111ge voorLLe e , b 

1 het gebeele Inflituul en deszelfs algemeen belangen betreffende, 
~:~r de Leden buiten ..I!mflerdam woonachtig, overeenkomf!;ig het 42fie 

Lid van het Reglement , aan mij zouden mogen zijn of worden opgegeven •. 
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w;elke:.,9pgoeqe grqndel) gevestigd endocir eig~ne oefening befchaafd, 
den: 'Yltrell k,unstkenner kenmetkt. 
. Meer dan:een.$ V o<>rzitter der Klasfe, wist hij, dObr.openhartigheid 
~anhraI{ter, haree beraadfiagingen te 6efluren en oiferde, befcheiden 
ingelicht, gewillig ejg~ne meening aan betel' oordeeL 

Ook de Koninklijke . Akademie van BeeldendeKunfien, aan w~lker 
befiuur hij van de opdgting af een werkzaam deelnam, en' owier 
geldeUjke beJangen hij bebartigde, vond in hem~ eentrouwen freLm, en 
1l1;enig jong kunfrenaar eellhulpvaardig raadsman. 

Zoo ontviel hij ons onverwacht, in de Kracht des levens, en liet 
·ous. het toonbeeld .eens ecbten kunstminnaars achter; di.e in haar, a16 
~~ne: gezellige leidsvrouw door dit leven, Heeds genaege~ fchept, en 
zonder klein&eestigheid of voor.oordeel, het go.edeen nuttige, waar. hi} 
O.echts daartoe gelegenhe!d vindt~. tracht voor· te fraar;t en tebevorderan. 

Nog verloor de Klasfe twee harer Korrespolldent~, de Heeren KESSEI.S ' 

t.e Rome en w. B. VAN DER. KOOl t.e Le.euwarden. De eerfre van 
Maastdcht geboortig in inltalj(~n tot Beeldhouwer opgeleid ,heeft een 
Europefchen naam verwo~ven.Wat. wij van hem kennen, bevestigt 
dien roem, en zijn [ch&fwerper, waarvan een afgietfel oDze boeketlj ver-

. fiert, mag met regt (')l1cier de uitftekendfte voortbtcngfelen van den la
teren tijd gerekend, la in gelijken rang met de' werken. van. CANOVA en 
THORWALDSEN geplaatst worden. 

VAN DER KOOI ,fchoon met minder . ft.oute vlugt, :deed de. Vader-' 
hmdfche Schilder!mnst eere aan; ·eenegetrouwe navolging dernatunr 
is in zijrie portretten onmiskenbaar, .die daaroD,1 eene blijvende,.waarde 
zullen beh.ouden; Hij ,genoot de algemeene achting. zijfl:erLandgenooten, 
en: was, doorzijl1en eenvoudigen am gang en verkregen kennis, volko
men geicbikt voor het onderwijs, hetwelk he·m vroeger als Lectoraan 
de Akademiete. Franeker, en later van·· bij,zondere leerlingen. werd 
opg~dragen. . 

, ;,. " !,,- ; '.~ 
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Iltzou als nn de Prijsvragen, .t:edezergelegenheiddoor de Klasfe 
uicgerehreven" moetenl)artkondigen :vooraf ecbter zal de uitfpraak over 
de antwoorden Qpde PtijsV'taag.~ ten jare ··18.34 in het yak der Bouw

kunst opgehangen, moeten gefchieaen. 

De Voorzitter no~digde als nu de KommIsfie; in wier handell de prijs
fiukkell ter beoordeeling waren geHeId, nit', . om den uidlag harer ver~ 
rigtingen mede tedeelen, wa-arop de I-leer rAPOSTOOt: het volgende ver- . 

flag ~oOl·las. 

AAN DE VIERDE KLASSEVANHET KONINKLIJK 
NEDERLANDSCHE INSTITUUT. 

Bij beiluit tiwer Vergadering aali ons opgedragen zijilde, haar van. 
voorlichting te dienen op de ingezondep ontwerpen tel' be.antwoording 
del' ptijsvra"ag hi .het cvak der BbuWKtiilst, in de Openbare Vergadeting' 
van 1834 opgegeven, zijndeeen Mu.feum van Oudhedcn, hebben wij· 
de eel' daaraan bij dezen te Vdldoen. 

.Bij de beoordeeling del' dl'ie ingekomen antwporden hebben wij ge· 
~eend, v"oornamelijk: te moe~en letten op de vereischten en be.t. doel
matige van het verlangde gebollw, voorts ol? de Ichikking detonder· 
fcheidene vertrekken en den fm~ak daal'bij ag,n den dllg gelegd., en 
eindeIijk in· hoe verre de gelevimj.e plannen aan eene hechteen weI 

befrudeerde confirnctie beimtw001'den. 

De ,Stukken zijn geteekend met de volgende ~ottq's: ,. 

Ru;nae nos docent. 
S; quantum c~ipdrem, possem qUOt/ue. <!n 
De eer;s h'et- lit .. 
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