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heid, hcnallcn voor hUllne betrekldngen te bewaren, op de ingetredclle 
loopbaan te doen voortfchrijden, tot bloei en welzijn dezer Illilelling 
voortdurend te doen werkzaam zijn. Mogten deze, mogten andere I{las~ 
fen veelvuldige malen zich in dit heil verheugen, en lang de voorlichting 
ondervinden van allc hunne verdienilelijke en begaafde Leden. 

In hare Geasfocieerden, meldde ik reeds vroeger, dat de Derde Klasfe 
mindel' gelukkig was geweest, ook de Vierde verloor twee derzel ve , 
MARIE LOUIS CHARLES ZENOBI CHERUBINI en JOHANN HEINRICH DAN~ 

NECKER. De eel'fte in den jare 1760 te Florence geboren, toonde niet 
alleenals jong kind veel aanleg voor de Muzijk, maar we I'd door zijnc 
geestvermogens in {1:aat geileld, zich de lesten, die hem van zijn zesde 
tot zijn dertiende jaar gegeven werden, zoo ten nutte te maken, dat hij 
toen reeds eene Mis en eell Intermezzo van zijne Compofitie konde doen 
uitvoeren. Vijf jaren later ontving hij van den Groot-Hertog van Toskane 
cene. jaarwedde, die hem de gelegenheid verfchafte, zjjne iludil~n bij SARTI, 

te Bologne, beroemd door zijn uitilekend onderwijs en goede methode, 
voort te zetten, en zijn talent onder diens voorlichting te oefenen en te 
volmaken. Na vier jaren van onvel'moeiden arbeid trad hij op als Schrij~ 
vel' van eene menigte Opera's, op vele verfchillende plaatfen in Italic, 
Engeland en Frankrfjk ten tooneele gevoerd. Onder alle zijn Lodoiska 
en Ie)" Deux Journees hier te Lande het meest algemeen bekcnd geweest. 
Weinig bij het BeiluUl' in Frankrfjk gezien, vertrok hij in den jare 1805 
naal' Weenen,. de uitgebarste oOl'log verdreef hem echter fpoedig wedel' 
van daar, en hij kwam te Parfjs terug, waar hem nieuwe teleurilellingen 
wachtteden, die zijne vrienden hem trachtten te vergoeden. Te hunnen 
genoege, nam hij eene proeve om Kerkmuzijk te fchrijven, die zoo 
mecsterlijk gelukte, dat hij, ten jare I 8I4, in achting aan het toenmalig 
Hof herfield en eenige jaren later tot Opperbewindhebber over de Muzijk 

des Konings aangeileld, dezel ve van vele andere deed volgen. Infpecteur 
van het Confervatoire te Parijs, later Profesfor in de Compofitie en 
Directeur bij die inrigting, Ridder en Officier van het Legioen van Eel', 
Ridder van de Orde van St. Michel, Lid van verfcheidene inrigtingen 
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van Schoone Kunilen, werden zijne verdienilen en begaafdheden, door al 
wat Muzijk beminde en voorilond, opregtelijk gehuldigd, en zal zijn 
naam blijven als" een del' roemrijkile en meest geeerbiedigde del' School. 
De toevloed van voorname mannen, die, na zijn overlijden, op 15 Maart 
dezes jaars, de laatfte, zeer plegtige eel' aan zijn lijk bewezen, en de 
wijze waarop, getuigde, hoezeer zijn verlies erkend werd. Voor eenigen 
tijd opgevolgd in de Directie van het Confervatoire door den Heel' AVBER, 

wiens Compofitien mede algemeen bekend zijn, is zijne plaats bij het 
Fl'anfche Inflituut nog ledig. Verfchillende oordeelvellingen worden over 
dit VOOl' Frankrfjk ongewoon befluit uitgebragt, en moeijelijk valt het 
over deszelfs gegrondheid een juist oordeel te vellen. ·Wij willen ons dan 
vereenigen met het vermoeden, dat eerbied VOOl' zijnen grooten naam 
aan het Inflituut raadzaam deed voorkomen, de bekwaamheden van een 
nieuw benoemd Medelid niet te fpoedig in vergelijking te brengen met 
den roem, dien zijn verla ten zetel nog vervulde, en de alles verdoo
vende tijd ook hier zijnen verzachtenden invloed te doen uitoefenen. 

Toen onze Klasfe in bedenking nam, aan het Gouvernement de oprig
ting eener Muzijkfchool voor te ilellen, heeft CHER VEINI, op haar ver~ 
zoek, aan haar ingezonden een uitgewerkt Verflag over het Parijfche COl1-
fervatoire, met vele bijlagen tot de geringfte bijzonderheden afdalende; welk 
Verflag blijken droeg, zoowel van zijne vee! omvattende kennis in dit vak, als 
van zijne gefchiktheid, om aan het hoofd van zulk eene Inrigting te ilaan. 

Zijn Tijdgenoot JOHANN HEINRICH DANNECKER, toonde evenzeer 
reeds vroeg zijn natuurlijken aanleg voor de, door hem uitnemend be~ 

oefende, voortreffelijke Beeldhouwkunst. Geboren te Stuttgardt, in 

den Jare 1758, van armoedige ouders, genoot hij eene doelmatige op
voeding op kosten van zijnen Souverein; en behaalde in den ouder~ 

dom van 18 jaren den Prijs del' School op een Standbeeld, MilO1$ 
van erotont voorilellende. Met eene Jaarwedde onderileund, vond hij 
daardoor gelegenheid zijne iludH~n in Parfjs en Italic voort te zetten; 
leerde in de eerile Stad PAJOL, later CANOVA kennen, en vereenigde gelijk 
deze de iludie del' Natuur Illet die del' Antiken. Behalve eenige uitzon·· 
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