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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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D~rdrecht 'i in den jar~ 
l:7I56;;:;;;';";;;,:::'~le<j~n~l$cf:jijij~)"iiijrd~iellg:ea(:hte kunstv:riend de Heel' 
QOi~N~U&\Aii,osmoa4:tt~~(31~b(liren in het jaar 1762. - Het zij 

,,'V'fi:rSilJ1iLhtitlne nalt~m(Jbt~lnill,Jlier ,V(lIOrU eervol te herdenken. 

Aanspraak van d(li~r()(;rzitter.~1TefNJtMl!h. ~Ap6stool.' 11~ 

kocht~Eerizijlier hl!ste Wt!itke:n;'~o6rwejnigej.li'rente Rotter
dam verltGcht:,:' yond, 'tt6ti.wensgeIijkalle~ gretigeiooperii;:'l)oth ' 
Zijlll~' WetAen zijriniet zeei':'t~lrijk;'hetgeen V'60rna111elijkdaaraan 
t6ete schcij~eh iii; dat hij in'rroegere ja:ren,eenen'belarigrijken 
kunstMntlel.dteef.:," Zijne levehsv;vijze ',,'Vas steeds ,stH en argei6:l1-
d&d,ze~,Godsdlenstig, vdorkbrnende en beminnelijk.lnde 
ziimerilevlll'g<hadhijwJe vtienderi., welke- hem: httnne achting, 
66k n'li z,iJnovetlijderi; '. betoonden;,'daar hij dMrde Dordtsch'e 
kilnst'Hlioeders van· Pi.cttUhli' tHegtig~werdl;efi:grave geletd . ...i;.;;.;" Bij 
#~s. :hetG~d:ste ,LidderKli,{ssejzotf' il'i'jiir¢ll;~l'S;in'henoe:ming : 

~;.~~:~~:~!!~:~:;e:e::!::t~:et;:::!e:~::~'W~:!~~ o!:~ 
heren bijdi'iverrigtingen OUZel' Klasse. ",",,', ""',' 

'Grootfntegendeel, is de verpligting die deze Klasse heeft aa'll 
de heteiclvaardigheid en medewerking van, 'den' Heel" Jl.POSTOOL', 

en zij zat het ongetwijfeld hillijken, als, ik de, tolkhen: van hare 
openlijke ,erkentelijkheid voor de haar zoo' menigvnldig' hewezene 
dil~nsten. Gehoren in dell:0 Staddiit een deftig:geslachr van den 
k60pmoosstand, genoot hij eeneonhekrompene'< :bopvdeding, nit 
het heginsul, dat, eene goede opvoeiing het' hestegescheuk was, 
Mia ·dool1 zijne.'ouders Ilfl 'te lateu~ " Na, vootbereidende'studian 
hieren ,eM.~rs volhragt te,hehhen~ ol1tving ruj' ondetwijs in de 
Teekimkundevan denthansnog dGor zijnetiagelatene kunstwet. 
ken heroei11den H/ MEIJER, met wiatt hU zich in:Engeland= ves
tigde, en 2Jich 'aail de Gi'aveerkunst wijdde. BeJangrijke werken 
werden hem hier t{)evel'ttouwd l als, b; 'V. tweeder platen van 
de groote VI"8WS>Oj lIindosttui:vauDANi1g.t; Indenjiuie 1796 
teruggekeerd; om zijne hettelddngen:'te·be~6eken,werden hem 
ali-as andere htJ2Jjghedell aangehodelF,wall!.e echtel' door de om
standigheden der tijden geengevt>lg'erlangden, maarweleene 
benoeming hii den' W fiterstaat;' welke" ltij drie jareli 'Vervuide, 
en 'hem onder zijll opzigt 'Vele aarizienlijke Werken-- deed daar
'stellen.Bij den mislukten inval del' Ertgelsohen iilNOOi'd-HoI
land bekwamhij eene andere hestemming, waartoe zijti vroeger 
verblijf in Engeland waarsohijnlijkaanleiding gaf. ,Hi] was ill 
dit laatstgenoemde land gedurende versoheidene jaren met afwis-
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