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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~

Letterkunde.
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