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is, is voortreffelijk, maar liet voortreffelijke is altoos veel ( Edele
, 1'HYSSEN! WiCll ook ik hoogachtte, in de kracht van uw leven, bij
de morgenfchemering uwcr verdieni1:en zijt gij ons, een dankbaar
vaderland, en uwe, U zoo dierbare, betrekkingen ontrukt! dat ontrukken treft ons diep! Eene oneindige liefde echter verplaatf1:c U in
eenen hoogeren werkkring! gij i1:ierft! en wU, wij levcll en wandeJen
nog in diu dar del' fchaduwen; wie is de gelukkigi1:e? God aIleen
kent, wat geen il:erveling weet; Zijn wi! gefchiede!
Behalve dit, betreurt de Eeril:e KIasfe ooknog het verlies del' Kor
respondcnten T. YOUNG, tc Londcn, en s. G. SOMMERING, te
Frankfort.
T. YOUNG, te Londen, als beocfenaar del' oude Letterkunde en
Natuurkunde bel:oemd, was in ditopzigt een del' fieraden van zjjn
vaderland, en zijn afflerven VOOl' hetzelve een belangdjk gemis.
S. G. SOMMERING, te Frankfort, was als Natum-, Gences- en'
Omleedkundige door geheel Europa beroemd •. Eerst ' Hoogleeraar in
de Geneeskuncle te Mentz, later Koninklijk-Beyersch Geheimraad,
Ridder del' orde van vel'dicnften te Munchen, werd hij achtervolgcns
lid van de meest bekende Akademicn en geleel'de Genootfcbappen, zoo
in als buiten Duitschland. Zijne vee1vllldige Genees- en Fleelklll1dige'
Wel'ken, zijne meermalen beha111de gOllden eerepenningcn, zoowcl als
zijnetot aan zijnen dood (welke op den 2. Maart 1.1., ill den Oll~
derdom van 76 jaren vool'vieI) volgehouden ijver, makel1 hem de
a<:hting en eerbied van aIle vereerdersen beoefenaars derWetenfchapG
pen ten volle waardig.

D,e Tweede en Del'de Klasfen zijn gelukldg genocg, om zich in bet
behoud hal'er Leden en G easfocieerden te mogen verheugen.
De
Viel'de, aIleen betr,eurt nog hetverlies van den Hcer J. CAL~OIGNE.,
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te Brugge; Als Beeldhouwer, voornamelijk door het ufbeeldfel van
EGMOND beroemd, is zijn verlies, en voor de kunst, en voor dit
Ini1:iwllt, hoogst fmartelijk. Maar ten aanzien harer Korrespondenten
waren de Derde en Viel'de Klasfenminder gelukkig.De Hooggeleerde
Heel' J. TEN BRINK, Hoogleeraar te Groningen, bedankte in dit jaar
als Korrespondent der Del'de Klasfe, terwijl haal' de verdienflelijke
Heel' FR. MUNTER, te Seeland in Denemarken, door den dood werd
ontrukt.
In FR. MUNTER, Doctor in de Wijsbegeel'te, Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid, en Bisfchop van Seeland in Denemal'ken, verloor
de Klasfe een man, die door zijne veelvuldige fchl'iften, vooral ten
aanzien del' Kerkelijite Gefchiedenis en als Oudheidkenner, alom beroemd en geacht was.
De Viel'de Klasfe betreurt, onder hare Korrespondenten, het verIies
van den verdienil:elijken kUl1stfchildel' J. D. ODEVAERE. Hij was federt
Augustus 1816 Korrespondel1t dezet I(lasfe, en overleed den 9den
Februarij 1330' Zij, die zijne [choone vool'tbrengfe1en in het historisch yak kenllen, befeffen voorzeker levenciig, welk verlies zijn
afflerven aan de kunst, het vaderland, en het Koninklijk-N ederlandfche
Inf1:ituutveroorzaakt heeft. Eerst voor den handel opgeleid, volgde
hij echter fpoedig de vurige begeerte van zijn ontluikend kunsttalent,
en beoefende hetzelve te Parljs, eerst onder geleide van den Heel'
SUVEIl:, en naderhand onder dai: van den beroemden DAVID. In het
jaar 1804 ontving hij aldaar den grooten prijs del' [childerkunst door
zijn tafereel, voorflellende de dood 'Van Phocion. Van Rome in 1813
terug g,ekeel'd, wijdde hij zijlle talenten aan de hoofdkerk van zijne geboortef1:ad Brugge, en aan vele andere kunstil:ukken, welke in de verfchillende kabinetten prijken. Hij behoorde voorts onder de geleerdi1:e
kuni1:ena,l'en, terwijl hij zelfs zeer gemeenzaam was met de Klasfifche
Oud~
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OnS vadcl'land deszelfs rang onder de volken hernomen hebbende,
vel'vaardigde bij kapitale historie!l:llkken VOOl' Zijne Majef1:eit Ol1zen
gcecrbicdigdcn Koning, waaronder de flag van Quatre-Bras, die van
l/f/ate rio 0 , ell de bevestiging van het Prinsdom Oranje uitmunten.
In :t 8 J 5 behoorde hij tot de Kommisfie, welke het geluk genoot,
de door Europa's overwcldiger geroofde kunstf1:ukken aan ons va..
derland terug te geven. Later werd hij door Zijne Majcf1:eit benoemd tot Ridder del' orde van den Nederlandfchen LeellW en tot
Hoogstdeszelfs b\jzonderen Schilder aange!l:eld. ZUne nagedachtenis
zal, zoo lang Nederland op kunstverdienf1:en prijs fieIt, gewaardeerd
en geacht worden.
Smartelijk zijn ongetwijfeld zulke verliczcn voor eene in!l:elling,
welke alleen door zeldzame verdienf1:en be!l:aat, enkel door deze hare
inwendigc waarde kan doen f1:andhouden, en hare verpligtingen in het
hcilig gcbicd del' Wetenfchappen, Letteren en Kun!l:cn vervullen kane
Gelukkig dus, dat zij, in zoo vcrre, de geledene verliezen mag zien
hCl'f1:eld, en op de volgende, door haal' l1iellW benoemde en door
ZUne Majef1:eit goedgekeurde, Leden mag roem dragen.
De Eerf1:e Klasfe, namelijk, benoemde tot hare Leden ,de Heeren
J.P. E. VOUTE, Hoogleeraal' aan het Athenaeum dezer f1:ad; J. BUYS,
insgelijks alhier woonachtig; H. C. VAN HALL, Hoogleeraar aan
de Hoogcfchool te Groningen, en s. STRATINGH EZ., te Gronin~
gen. Als Geasfocieerden, de Heeren J. BERZELIUS, Scheikundige
te Stokholm; R. BROWN, Kruid- en Plantkundige te London, fc.
den 18117 als Korrespondent aan deze Klasfe vel'bonden; en tot
Korrespondcnten, de Heeren A. H. VAN DER BOON MESCH, Blliten..
gewoon Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde aan de Hoogefchool
tc Leyden; P. J. UYLENBROEK, 1311itcngewoon Hoogleeraar te Leyden; w. VROLIK, Buitengewoon Hoogleeraal' in de Ontleedkunde

en

en Natuurleer van den mensch, aan de Hoogefchool te Groningen;
en G. J. MULDER, Lector in de Schei. en Kruidkunde, aal1 de Clini~
fc·he School te Rotterdam.
De Tweede Klasfe benoemde tot haar MedeUd den I-leer N. G. VAN
KAMPEN, thans Hoogleel'aar aan het Athenaeum Illustl'e te Amflerdam,
te voren K6rrespondent der Tweede en Derde Klasfell, en tot Kol'~
respondent dep Wel-Eerw. Heer J. HALBERTSMA, Leeraar bij de
Doopsgezinde gemecnte te Deventer.
De Oerde Klasfe bcnoemde alIeen de volgende Korrespondenten: de
Heeren J. M. BIRNBAUM, Hoogleeraar in de Regten, aan de Hoogefchool te Leuven; A. BOECKH, Lid del' Akademie te Berlijn; T.
GAISFORDT, Hoogleeraar te Oxfort; G. GROEN VAN PRINSTERER,
Sekretaris van het Kabinet des Konings, in '5 Gravcnhage; c. c ..
RAFN, Hoogleeraar te Koppenhagen; en den V!COMTE DE SANTAREM,
Lid van de Koninklijke Akademie te Lisfabon.

De. Vierde Klasfe henoemde tot hare Leden, de Heeren BARON
VAN ERTBORN, Gouverneur del' Provincie Utrecht; J. J. EECKHOUT,
Kunstfchilder te Brllsfel; J. VAN RE GEl\IOR TER, KUl1stfchi1der te
Antwerpen; J. o. BERTELMAN, Toonkunstenaar te Amflerdam; en
tot Korrespondenten, de Heeren L. A. CLAESSENS, Kunstgraveur
te Parijs; DANNECKER, Beeldhouwer te Stutgard; F. J. FE'rIS,
Profesfeur dl! Contrepoint te Parijs; R. G. KIESEWETTER, Kanre..
larijraad te Weenen; HEATH, Graveur te London; J •. B. MAES
CAN'INI, KunstfchHder te Gent; VAN DRR STRAATEN, Architect te
Hrusfel ;en E.f{.'.rOELCKEN ~ Sekretaris del' Koninklijke AI{ademie
te Eerlijn.
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