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,t<G~MedtlJiI'ekteur van den alombel'oemden Plllntentuin ·teGend·· ~lngeneld,,·, 
-vefvaardigdeonze VAN HOOREBEEKE een Her.barlum del' voorwerpen van bet 
plantenrljk, in dezen tuin voorhanden; ook w:erd hij in den Jare lSH' 
111e,!; het- opzigtover het Kabinet van Natuurlijke Historie aan de Gendfche 
Akad'emie begiftigd., en waren de menigvpldig~ yoonverpellyan .d!! onder,. 
·fcheia¢ne rljken der:Natu.ur.,-~.1daarVQCfl'haQd.~ll, Q:Ok die zijner diepe lla
vo~·fc;bil1g..Do()r ',' htl~· br:-Q~dtldijkeeret~~envllUden N:iderlandfcqen r.eeuVl/' 
~>nderfcl4eidtnl .~. wer4biJ.cbter:vol~nstot;Li9:vande .. ' K.mn misfien van Oe .. 
nee.skuudJg;,ToevOQrzigt >envan den Landhollw zijner I>rovillcie, alsmed!!, 
~tel'etkenteni$$ijll~t bekl:Qon:de Prij$vel'hll~ldelin~n • tot.Lid van de Maa~· 
fchappijenvanLanobo:U\1\l' .. te'Rtjsfd et;tte:!;,uikbengemd,Dan" een ?:wak 
, ligchaamsgt:ilel, '. hem van derjeugd'eigen, was lliet beftand voor zoo vele 
infpanning vanden geest, ell zijne kru.idl~undige nafporil1g~n hadden ~ijlle 

. gezQlldheid Jeeds in vroeger.en leeftijd ondermijnd. Hi] overleed in de maand 
JulU des vorigen 'jaars, in .den ouderdom van flechts 31 jfl.ren. De Natuur
kunde verliest in hem ,een l~ulldig en Ijverig nafp?order, en deze InfielHng 
een verdienfielijk Lid, van wiens belal!lgrljke medewerking men nog fchoolle 
vruchten had kunnen plukken •. : 

Mogt de Eerfie . Klasfe,; bet. gemis· van een. harer wa1trdige Leden betreu
ren, de Tweede en 'Derde badden. bet vOlmegt, in het afgeloopen ja,ar 
van2!oodahig: onheil bevrijd 'te, bHjven. , ' J?ieptreffend was, echter, het l()t 
derVierde Klasfe,die, in bet. o:verlijden harer Leden JOAN GOLL VAN 
FRANOKENSTEIN, ANDREAS LENS, en JAN HULSWlT, (marteHjke verliezen 
l1eeftondetgaan. 

De Heer JOAN GOLL VAN FRANCKENSTEIN werd ons ~op den :1sllen 
October des vorigen jaars " d001' den doodomrultt. Op het loffclijl( voet· 

.. fpool'zijns achtingwaardigen en kunstminnenden . Vaders, was hij, .door 

. grondige· kennis: en zl1ivel'ehfmaak gelei.:d, fteeds eell ijverig voorfiandel' ell 
'edelmoedig befchermer der Beeldende KUllfien; ooi<· de oordeelkundige uit· 
breiding der voortreffdijke Kunstverzameling door hem nagdaten, kan 

hier-

lJiervan . bet fprclteridst~fjewijs .opteveren •..... ·.~ijde'opr1gting del' Konmldljk&,. 
- ,Akademie hier terffeae, '.' i6tIAdvttltl'uiren R:atdvatfBettuur en tevei1s' 

tot baren tweeuen<Voorzitteraingefleld--,ga:fhif in die betrekk-itlg:, even) 
als, in de onderfcbeidene hooge waardighederid'Oor liem bekleeci, en de nUt": 
dge ,en menschlievende illrigtingen wanrill'bij· werktaaUl' was ~ 'doerfiaande 
blijken van welwikkend oordeel enzuiverheid van grondbeginfelcn; terwJjl 
z'ijne zachtaal'digheid, edele' inborst en zucht- voer het fchoone en goede, 
'door allen, die In zijnen omgang gedeeld .hebben, naar waarde erkend en' 
geroemd wordt. 
, Treft't!nd was ook het verlies van den aebtingwaal'digen ANDI'EAS LENS.' 

Deze Nestor del' Nederlandfche' kllnst te Antwerpen in den jare 1740 ge·i 

boren, lTIogt, tot in eerien hoogen ol1derdom ~ 'den roem der fchHdeJ:kul1st, 
VOO1'l1ame)ij!~ in d~ Zuidelijke -Pr~vhlc~des Rljl:s, volljver!~ ha~dhaven, elf. 
vele bevalbge voortbrengfelen zlJn's pen feels get ulgen van zlJnerlJke verbeel
ding en van zijn' keurigen fmaak. Vorftelijke gunst van Keiz.er JOSEPH' den II, vall' 
de Aartshertogin MARtA CHRISTINA ,"en vall' den Hertog vall' Sakfen';" Teichen: 
nelde onzen LENS in de getegenheid, .verfC!heidene fch~lderf1:.t1kkeD' te vcrvaat·' 
digen die zijnen roem gevestigd" hebben. Ook prljken veJe ,kerken in, de' 
Zllidelijke Provincien lTIet fraaije Altaarftukkenen andere SchiIderljen van· 
iijne hand. Niet aUeen geacht ttls beoerenaar der kunst, bewonderel1 wi} 
t'evens zijne veel omvattende befchouwende kundigheden. blijkbaar inzijne 
llitgegevene Letterwerken. Reeds in den jare 1776 verfcheem vail hemin hetl 
lieht: "Le Costume',' ou Esfa; fur lcshabillemimts ct' les ·Ufagesde: 
"plttftettl's J>euplcs de l' Anti-quit!, prou'V4 par leS'montJments ," verrijkt 
met een aantal belangl'ijke afbeeldingen vankleederdragten en gedenkteeke-: 
nen der ouden, grootendeels door den fchrijver zelven gedul'ende deszelfs' 
verblijf in Italii;; geteekend: eeo werk, door alle ware kunstkenners op hoo.' 
gen prijs gefehat. In Iateren leeftijd ontvingenwij van hem het verdienftelijk: 
~erkje, tf!l1 titel voel'ende: "Duoon gout, ou de la beautt! de la' Fein,.;.: 
"lure;" Ook werden door hem nog, in den jare :t8I8,aan de Viel'cie-KlasW 
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b~langrijl\e aannmkingen over llet fchilderen op witte en donkere gronden, 
1l1edegedee\d, door welk~n 'ver4ien!lelijken Letterarbeid, de diepe oordeelkull
de en keurige fmaak van den waardigen overledenen,ook bij de nakome., 
lingfehap , geeerbiedigd zal blijven. . 

Na het ondergaan van zulke gevoclige verliezen, moest der Vierde Klasfe, 
nog fleehts weinige dagen geleden, de ramp. treft'en, welke, fCQoon reeds 
angstvallig te geinoet gczien, ha.ar tbans metdiepen rouw vervult. 
Gij allen verwac:ht , Mijne HeereR 1 dat ik van HULSWIT zal gewagen; van 
HULSWIT, door uidlekend kunstvermogen, juist oordeel, keurigen fmaak 
t!)l deugdzamen Ievenswimdel ons zoo waardig, en dezer In{1;elling ontrukt 
v66r dat zij de rijke vruchten zijner begaafdheid mogt inoogfien. 
, Van der jeugd af tot de Schilderkunst opgeleid, was derzelver beoefe
ning de bronwel zijner vreugd in ,dagen van kalmte ,en voorfpoed, en 
zijne opbeuring, 'vvanneer de rampen .des levens hem ter neder drukten. Van 
«;laar die heerlijke voortbrengfden vall zijnpenfeel., . die ons, als 't ware, 
in de, aangenaam(~e enbevalliglle' landfl:reeken verplaatfel1de, zijn welver
ciienden kunstroem, ook VOOl' volgende tijden en geOachten, zullen beves
'tigen. Tot Lid cler Koninklijke Maatfchappij tot aanmoediging der Schoone 
Kunfl:en te 'Antwerpen,benoemd, werd hem ook bij de oprigting de~ 
Koninklijke Akademie van Beeldel1dc Kunfl:en binnen deze Hoofd!lad, de 
waardigheid vari Onderwijzend ~ Medebefl:uurder bij dezelve opgedragen; 
doch zijne, reeds federt lang,' zoo zeer kwijnende gezondheid, vergunde hem 
niet in deze belangrijke betrekking werkzaam te zijn. Hij overleed op den 
8fl:cn .dezermaand, in den ouderdom van 56 jaren, tot bittere drocfheid 
zijner bloedverwanten en vrienden, en tot groot verlies voor de Schi1der~ 
en Teekenkunst, waarv.an hiJ een uid1:ekel1d beoefenaar en waardig fieraad 
was. 

Behalve deze Leden, verIoor het Inftituut nog hoogstachtingwaardige 
en . verdienftelijke Korrespondenten: en weI de Eerfte, Klasfe den kundigen 
VAN ItEMMELEN te ~S Gravenhage, die in de weldadige ftiehting qer 

Vrou .. 

VI]FTIENDE ALGEMEENE VERGADERING. 

Vrotlwe VAN RENSWOUDE opgevoed, d.ie fl:ichting daarna, door natuur
en wiskundig onderwijs, en het aJgemeendoor de uitgave van zijn natuur", 
ImndiO' Handboek, zoo ijverig als nuttig ten diellst heefcgeftaan. Voorts 

b . 

DE I{RUYFF en den beroemden Hoogleeraar TOLL IUS ; deeerfl:e zoo uit{1;e-
kend door fchrander oordeel en fijll. kunstgevoel, zoo verdienfl:elijk door 
clicht- en letterkundigen arbeid, en zoo beminnelijk door deugdzamen im
borst en deugdzamen wandel. - De laatn:e, weleer de fiel'aad van Leydens 
Hooge School, uitblinkende doo~ onkreukbare trouw, en edele hoedanig
beden, en den Staat en zijne Medeburgers ~ in onderfcheidl!l1e betrekkingen-
1100gst belangrijk. 

be Derde KlaSfe ver1oor, als baren Korrespondent, den edelen VAN 

LEYDEN VAN WESTBARENDRECHT, een man zoo rein in zijne bedoelin
gen, als dienstvaardig ten nutte zijner medemenfchen, dierbaar aan het 
Vaderland, dierbaar aan de Letteren, dierbaar aan zijne tljdgenooten, die 
fieeds dankbaar bem zullen gedenken. 

De Kunllen betreuren l1og, met or.s, betaf(lerven van den verdienfl:e
lijken Plaatfnijder CHARLES CLEMENT BALVAY BERVIC te Parijs, buiten
landseh Geasfocieerden der Vierde Klasfe van het Infl:ituut. Inderdaad -cen 
treffend verlies voor de Graveerkunst. Vestigen wlj het oog op 's Mans 
beerlijke werken, die algemeen als ware meesterfl:ukken in dit yak erkend 
worden, dan zullen wij gaarne bekennen, dat BERVIC den roem der Fran. 
fehen, te dien aanzien, gloderijk heeft 11:aande gebouden. Leerling van den 
berocl11den WILLE" fl:rel(t zijn arbeid wederkeerig tot een treft'elijk voor
beeld aan zoo vele waardige kwekelingell, die thans het loffelijk voetfpoor 
van dezen bunnen uit11:ekenden l11eester volgen, ell den roem onzer nabu'. 
ren, in dit hoogstverdien!lelijk vak, zullen blijven handhaven. 

Het heefthet Infl:ituut 1110gen gebeuren, de opengevallene plaatf1m d001" 
waardige opvolgers vervlIld te z~en. De kellze van dell Heer REUVENS, 

:Korrespondent . van de Derde Klasfe, . tot Li~ dier Klasfe, en van de Bee" 
ren DEN TEX, HUMBERT DE SUPER VILLE en DUCQ, de twee laat,stge. 

c noem· ' 



d~l'\!911d, :doo\, d~n ~qQQ4' (*)~vanANDItt CORNEiLU LENt ,mctf1.'egt 
h.~r~~: Ne.s.tpr ,genoemd;" eenltlan, 6n: mee:rt dan e:en opz:igLgeacht ert 
(lel')W~~4ig .. :, en . wiens l"oem.' ~ifh : tot over de <grenzen: VAn. ans vader .. 
lijng.::neJ:ftverfpreid., j ,;' 

~ /.':1'0: :Antw;el.'p~lt in den' jare i739' geboren, Jegde llij zich , 11 a. de ;voor:
b~@i¢l~Jl~e fiudien, nog z:eer jong op. de Schildetlmnst toe; destijds was 
sl.e.~e!~l' pol!;., in, dezuidelijke 'provin"Cien, in cenen. fiaat ;van kwijning;: 
de Kunfienaars in zijne gebool'tef1:ad war.enfleehts middelmatig, en, be;. 
pa:lvc;:,de<;eerfie beginfelen det 'Teekenkunst, ; moesf h\j zich zelven vor· 
Ill,en •. Zijne aanhoudende vlijt en onvermoeide werkzaamheiddeden, hem 
fmg~9~elijke vOl'derhig€n maken, en: hij vertrok, naauwelijks!Z5 jaren 
'-llld,',naar .JtaW~11; al-daar werkte hij zonder ophouden, en nam:zelfs 
die .. OOgeilblikken van' den dag WJlar ,die anders door de- inwoncers ,dier 
.fif:e~naan de rust zijn. toegewijd, om. plaatfen' te, bez.oeken, waar lielIJ. 
()p andere tijdell deto.egang 'moeijelijker zougeweest zijll, ten einde 
ile- antieke {bindbeelden. en overblijffelsrebdluderenen llaa1'; te voIgeu~ 
:Daap was .het" dati.; hi}, ,.ziah;voornam:elijk. tot.cdeilleesterfbukkender 
.()udheid· b.epalende~ zljIk gevoel! over het ware ,[choon vormde ,eri ,den 

, .grl:>ud ·legrle tot het. vooItl'e:fi'elijk Werk, hl:later tijd door hem gefchre .. 
. 'ven: "Stlr. ieCQstume" OfJ Efsa; sur les h£lbillemcntset Jes'usagesde 
pluJiertl'lpeuples de ... l'antiquitd,"· clat ool( bm.tcn 'slandsals eender 
beste . gefchrift.en over ditouder:werp~geh.()ude1i wordt,.. en verdient door· 
aUeu~ die' zich op'diefiur;lie': toereggen.ljgerattdpleegd ,te" ,,worden. 

Uit llOofde van den dood zijns vaders in 1768 verpIigt zijnde, naar 
" het vaderland terug te keer.en, ':wei'dhij tot mfde~benuur&r aan'-de 

Akademie teAntwerpen.benoemd, en bragt hij veel toe tot den luister 
dier 

-----,-----------------
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di~r; Jn~Uhlg ,J' tot de. '-opbot'cwing' )erl~ he!· hetna-' def t\1.1fi~t· in jtr~lgIeli ; 
daar eeU a/1;l:ltal: vOQrtreffelijke<LeeplingeH'5 kan hem bnhl1e~6pleiding't~, 
4a;nJ{en ;h~dd~n~Hettwaren.zljnebimoeljingelF bif bet OdStenrijkSc'fr"dbu. 
'?~rp.e,m~llti~ .. 177p, waardoor:'ue ;kUnst"t6t' _dug· V'erre onderc' gildeIl~ 
w:.:ettell: g~pr~ngd en. tot' eenbaMw6rk ve·thedetcr,ais Vrijeirunst vetl 

. kl~ar4 werd, . de keten~affchudd~enMre~;i'iltigl1ernam. ~~ Ter g~lti~en~ 
b~,~de.en!!r. r.ets,·vaq Kelz;er;Jos:tPIi 11 door BeJgi~i1"&i1 ; deszelfs '\rerb'iijr 
~~. 4P~W~p~lh\:;werdeil/all1l; :ul\rs ,door dlen'M~ardi' 6ijzdiidare ihlijIterl
van achting betoond, en·aa~b-~itlg geda!l.11 Jidrrf,ZidiiIt·W.eehendte 
v~stig~n .·,'P-laar. :die voQhle~tige' uitaigte-n> ;koitfferr . h61if nibt 'nh~egeli' tUll 
v~~,e,~JllA,d ;~~ Y'Arla.t¢Il. . In~tf8Ivestigde!n9 ~ic:h te B~usfei '-:~nhuwdi 
ald~ar~.·:Steeds werkzaam, vervaardigde hij fen aantal kleillerd <Sthiiitel:~ 
ft.?kkell: ul-iejn: :dle Landen VIW ;Eutopu; \70 ora 1 i~ Engelarid)\rerfj)re'14 
~lJn, llenevens l.ve1.e .graotere. voori . .z.len en Kel'ken , ,\\>aatGndet dte'v.in 
bet. Paleis te LaekeJ?" op last. ~an' ae~' Hertog'v~nSaitenLTerdi~n" ge? 
f~hll~efd~ Qoch,ifetlertnaarWe«itn, vervoerd, als ook . vetfch'eldene 
vo~r ".~en· i);-\0oS,ter tw·Lie.r, thafls in.; ee1'i'e der voorrraatfffte: hUI~e1i vati 
:t?rusfeJ. ·;g~P~~tS~i' geUjk . me de :een Alta:arftuk in de St. 'MicIii~is :k'etic 
t~:1Gen;, /}littnUh~n.: .n0k;tfehUderde hij met den Reer. ;FRAN~bIS c eert~ 
Zaal; t~ 1?rusf~1.,· waarm:de togten v.anBaccIllls Zijhaf~ebeeld.· . , :' 

In latel'ea tljd, toen zljne,veriWakte" gei~'l1d&eiif bem ·.mihdeltoefie1 
bet. penfeelte ,'bantereh,:ell' al die ZOI'g alii! zijn.'krb~ia\ebenedeh 
welke.hij tot hetweVvolbtengen daar'Mtn 'noolfji;"at:ht··te .. ···' fW' I'lae" 'h~~'(')'1i~ 

" • .. '. 1:1 'u 1JUO'O" 
nuttig ,voor J3nder,en zijn; eillfchreer' zijn Werkje onder: den :iitel: 
,;l)u bon 'gout"{ Otl' de la. b6(Jut~~tfitm :la pehifu1'/:, cori'sirJ~~le; d4'h~ 
to'ft'C~: se~ ptJ:ties,;": een' Werk, :rti~ti mil'lder;da~ j Het ivOriiegdftllat~;i~i1 
dat lI!LJwm lI!my~reafmaak. kenmerkt:'" " , ,. , 

Het ;was,in de l~atfi:e. jaren, zijns'leveni", da"t"d€d\.l{tsfe ,hem )~n fIiaaJ. 
z~g , t~e~evoe:g~ , 'en:' Wle'; biltijkteniet die. keuze ZijnidWif}efte'it ~bfj' d~ 
\lll~l'~ldmg des Inilituuts? 2ijne aanmel'ldl1ge~ aan haar toegezonden 
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over, . het ,fch-ilderen, \01' ,~itte ,~n ~ donkere,', igron<ful1 ~ d~t :!Vi'ticl1t < ~etier 
iapgd~ti~~9~d,~rvipq~\lg;, z!.\llen,'~l!ltr {leeds belangrijk blijvoo~;"~ ;; : 

'-;;J?~¥!f,qe ': z~~Ch~_v.9qr ,1;Iet~are, [choon 'bleef den Orijsllard tofiljn 
~i:g~~: by:; zij~e ,gee~tver~qgensbij het klimmen;d:er jarell'lliets 'vtni 
hunne. kracht, Y'e~liez~nde, was hij' nuttig voorallen ~ die hemoriurng'.! 
d(m;' terwm ' z~ne ' ~itgebreide , kennis en helder oordeel, gevoegd bij' 

~~n' zachtpn::~n deug4~amen inborst, 'h~'m de, achting .en:liefdevllh al.: 
IeIi, die he'm kendel}.,.ver~ierven, en zijn verfcheiden (fchoon 'iIi liOO~l 
gen ouderdom ,) algeJiIleen d~den betreuten. - ' • .; , 
, .. :t.. '. 

, En wat,zal ik ze.ggen vall ~mzenaULSWIT, dien edelen ~ fijn gev6&.: 
ligep){u~h:ena~r, ~ie. he~ JcJ~,'O'ony~)'ba.nd, tusfchen echteKtmSt ed reln:e' 
zeden ~et zijn voorbeeld op het heerlijkst ten toon fpreidde? Zijne' op-.. ; 
l~id;in~.en zijn l~vensloop ,hebben. Z'eker' niets,buitengewodns, ::nraar: 
de Man~elv~, zJjn kuns~rbeid, '~ljn·,.[maak ,enzijn oordeel'~ zOl.'ldell' 
ceue'opz'ettelukc,LrofrPraak wa~rdig ~ijn."", :, < !, ;,:,;' ' 

" lli~r j~r',Ste4~ , g~boren)n den, jare'1766,: werll ;h15' vtoeg tot' de 
'Schiid~rltlinstopgeleid ;.ge1100t,:.: het ondenvijs: van den" 'ouden,' na'ditti 
'~~rtd Y~.n ,dien; 'Z9Qn, den ,thans le~nden~achtingwaardigeii p. nA:it': 
~IERS; laterop zich zelven f1:a;l/.I).dejinami by: t0t ::tijnbe(l~ah een' ·,}3(: .. 
bangfelfabrijl~, J10Ch' liet die ve,rvolge)1~ varen, en' verltreeg: 'eeri~ kleinen 
post bil}'leq.; Ontvan~;.d~rCem.eene Middelen. ;'{ 

'Hoezeer hem daaJ'bljnog tijd tet ftudie in zijne geliefkoosde Kuns't ,e 

ov~rbleef,' war~n: ~cbter de wcrkzaamlreden 'daata:afiVel'Rnodht~i'i~ -
J.1:rijdig ~llet' zijne geaa~dbeid, om dien,. te beliouden. 'Dij zijn penfed ' 
den handel ,ill, Klln,st voegende, nlOgt. hij zich,' in' zijnen kring, ~en 
ruiin' b~{laan'verwerven, ,en zi~b. llleer "en. meerin' ziJne Kunst volma~ 
ien.j)e~zelver' beoefening was zijne .lust envrellgd in dagen van voor~ 
fpoe,d, zijn troost bij .de rampen en we~e(Waal'digheden des'le'vens. 
Niet >z~ch zel;ven, noeh eigen fu.emzo~kende.~' maar dat'volkomene 

'i ' 
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