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baan van den Heel' CORNRLIS APOSTOOL (Lid van de Vierde Klasfe federt 
het jaar 18 IO, en ovel'Ieden in twee-elHachtigjarigen onderdom op den 
rodan Febniarij laatstleden,) te vermelden, ontflaat mij van zelve het uit
zieht op de Openbare Vergadering del' zoo even genoemde Klasfe, welke 
op den dag van morgen fraat gehouden te worden. Aldaar, onder andere 
belangrijke voordrachten, mag men zich ook vleien met eene Rede van 
den I-leer Prefident dier Klasfe, die ongetwijfeld ons bij die gelegenheid 
met de hem eigene naauwkeurigheid zoowel het leven van APOSTOOL zal 
fchetfen, als de verdienfl:en van twee Schilders van naam: den Heer lVf. 

VRRSTREG, Lid federt 1808, en overleden den 8alen November 1843 in 
zeven-cn-tachtigjal'igen ouderdo11l te Dordrecht, en den Heel' G. A, SCHMIDT, 

in die zeIfde fl:ad overleden in het begin dezer maand, en Correspondent 
del' Klasfe federt 1837. Op dezelfde onl1liddelijk op handen zijnde 
Openbare Zitting del' Viel'de Klasfe zulIen wij waarfehijnlijk ook reeds 
cenige beJangrijke bijzonderheden vernemen aangaande het leven en de 
kunstwerken van haren Geasfoeieerdc ALBERT THORWALDSEN, den bl;"!
roemden Decnfchen becldhouwer, afkomfl:ig van het land, waal' de Hekla 
midden in het ijs brandt, en onlangs overleden te Rome in vier~en~zevel1tig~ 
jarigen ouderdom. 

Op het grievend verlies, door de Tweede Klasie geleden, zal deze Ver-, 
gadering van mijn gevoel niet verlangen dat ik zelfs met een woord terug 
kome. En toch! ik zelf verlang nog daarop terug te komen van wege 
een treurig genot, dat ik mij hier nog wensehte te geven met betrekking 
tot mijn ontfJapenen hartvriend, Door de keurige graveel'fl:ift van cou~, 

WENBERG wordt thands een afbeeldfel van WILLEM DE CLERCQ, vool' 
zijne talrijke hoogachters eerlang openbaal' verkrijgbaar, bewerkt. Ik 
vraag vergunning om aan het Infl:itllnt een proefdruk van die plaat, zoodrrl 
zij in het lieht zal verlchenen zijn, aan te bieden. 

Hetgeen VOOl'ts dit door eene aan den dag liggende oorzaak ingekrom
pen Infl:itulltsjaar VOOl' de lotgevallen van elit Geleerde Lichaam kan ge .. 
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bestaan 'besu}J.oren. ',Hij vervrtlde dan 'ook adit~reenv'Olgend vele 
u,iteenl'O'Opendebetrekkiqgenft6t:dat hij in de}ljare1810 afg~~ 
vaardigd '·werd'omde in' vroegere·jare.n uit Hollandweggevdlltd~ 
Itunstvoorwerpe:n;terng te v'Oi'Cteren ;:(;)n in 'het V a:ae~iand tfl:d'Oen 
brengen.<:'Van het Wel,slagen:dezer ,zendlugheef¥ 'hij<deeer 
gehad, 'orldex"andet'ent aan dez:e.Klasseverslag, ted'OIlP'~'.' Steeds 
herinnetde:\iiJ·;iich· de veleg~il~6'gens ,:t;rtaaJ,':o'Ok vele bn~ange,;.; 
narbe'Ontm0!ltibg'etl ,die'dezel~i3(()pgeleverd b.ad;-"onderde 
eersie .s()hvet!f hij ~h'Oog aarihetfee$tdijk'On~llaahhem bij Izijne 
terugk'Omst :geg~vill doord:e-JMrn~arhste' kunstertllars, kennel's 
cit ·aiinhloedigeii':der Schb6'Ilj"'Kunsten; "', waa.l'van, hem ,s~eeds de 
d~nkbaarste(;erk6tnenis 'bijbleef. "V'Oortdurendf hll "dezeil ])elast 
met de 'DirJcHe:villl het Musetitn, hekwani hij: laterzijn, 'Oritslag 
vau andere rbenelddngen ,tdiehem· te werkelijk werden, en 
\vijdde zich: uitsluitend aan de kunsten. Eene reize naar Italie, 
in dit tijds1terloop 'OP nieuw gedaan, vermeerdetdezijne kenuis 
Vl:\n de 8childerscho'Ol diergewesten,gelijk een .kleiner uitstapje 
in een vorget~d jaar naar Engela,ndhem ,met meerdere onder
:vinding gewapend, de ta1rijkeverzam~lingenvan Kunst, die 
het Land hezit; deed bezigtigert, eneen ,gevestigd o'Ordeel 'Over 
de v'O'Ortbrengselen van 'Onze vroegere SchHdersch'O'Olverkrijgen. -
Meermalen t~t;den V'Oorzitterstoel dezer K'Oninklijke lnrigting 
geroepen; heefthij zichmet ''waardigl;1eid vandezen pligt ge
kweten, en de: Kla:sse veelmalen, 'O'Ok in andere betrekkiIlg~n, 
ten dienste· gestaan. - Gr'Oot was.J:ijne, .belezenheid, aangenaam 
zijn Olng'aiig~ . 'Opregt zjjne vriendschap, .en helder ,zijn' geest t'Ot 
zijnen d'Oo'a toe:; welke hem onverwac\i.ts is 'Ov:ervallen opden lOdcn 
Febrnarij deZeSjaars. Zijne. veelvnldtge vrie.nderi betre~rertdiep 
zijn gemis:L;de Klasse, ver1'Oo1"' in. ltetneen rnedelid, dat,d'Oqr ijve
rig deel te l1em:en ann hare' verrigtillgen, Z'O'O lang zijne krachten 
zulks gedoogden,zijne hartelijke belangstelling en zucht vo'Or der
zelver b1'Oei steeds bet'O'Onde,. en het gezellig verkeer onder derzel
ver Leden,~z'Oo veetin hem w~s, veraangenaamde"'en bev'Orderde; 
- Dezer 'dagen. onderging deKlasse op nieuw cen verlies door 
het 'Overlijden van een harer· Buitenlandsche Geass'Ocieerden, den 
gr'O'Oten Beeldh'Ouwer,ll<ARTEL 'i'IiOR'\VALDSEN. Zijn geslachtwas ,'O'Or-
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