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de millst, l100dzakelijke zijn de Leden, welke, zelve niet ol1kundig, noch 
ongeoefend in het behandelen van de teekenpen, fijnen fmaak en juist 

gevoel hebben tel' waal'dering van eens andel'S werk; die, onbevooroor
deeld, eene algemeene en bijzondere gefchiktheid voor adminifl:rative en 
h.uishoudelijke ~eheering heb ben tot voortgang ter leiding of opteeke
nmg der handelll1gen derKlasfe. Van zulken aard was ABRAHAM JACOB 

SAFOR TAS, op den 1l7fl en L\prill. 1. van onze zijde weggerukt. Wie is dan 
ook betel' gefchikt ham mar waal'de tc fchetfen dan zUn vriend, de Sekre
tal'is del' Klasfe, wiens tecken- en fchrijfpen, wiens algemeenc en bijzon
dere bekwaam heden ons allen zoo zcer bckend zijn ~ Deze mist veel aan 
hem, en hij zal dan ook niet in gebrekcl1 blijven "s mans verdienHen en 
karakter naal' waardc te vermelden. II. mag [J echtcr nog we1 herinncren 
hoe zeer cn hoe dikwerf de Heel' SAPORTAS als Voorzitter en The
faurier van de Adminiflrative Kommisfie onze Inflellingen in het O'emeen 

hI" d "P' d T b ~ en oe 11J er v leI' e hlasfe inzonderheid, ten dienfle en ten mItte 
was. Hij had ecn heldel' inzigt in zaken, waal'deerde en openbaarde 
rond en open wat bij hem waal', {heed mannelijk ell moedio- VOOl' 
hetgecn bij hem goed ~ was. Bij vaste, eigene o\'ertniaing ol1t:aa hii 
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geel1 elleven, zelfs nict van zijne beste vrienden. Hij was een del' 
ijverigfle leden en behartigers van de algemeene en bijzondcl'e belan
gen des Inflituuts en zijne algemeene kennis en veelvuldioe ondervin. 
ding, met een onbegrijpelijke mocd en !'tandvastighcid, ~aakten hem 
tot {hun vool' vde wclgezinden, tot vrees voor hen, die niet het belang 
del' kunflen, maar hun eigcn voordeel zochten. Er was bijna geene 
zaak van gewigt in de Vierde Klasfe, waarop zijne f!:em o-een meer 
of min beflisfenden invloed had; van de gewigtigfle Komm~sfien was 
hij meclelid, en menig voor!'tel van hem van hooO'e aan rreleo-enheid weI-a 
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aangenomell. Getuigenis hiervan l\an zelfs zoodanig eene voordragt 
ge~en, f1~clJts weinige uren VOOl' zijncn dood gedaan. _ Dat zijn ijver. 
M1Jne Vnenden, anderen aanfpore en tot voorbeeld en tel' navolging 
voor ons f!:rekke I 
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Van geheel anderen aard is het verlies van twee Korrespondenten del' 
Vierde Klasfe: dat del' Heeren KESSELS in Maart 1.1. en w. B. VAN DER 
KOOY, den 14den Julij dezes jaars overleden. Zij verfchilden veel met 
den Heel' SAPORTAS, veel met elkander. KESSELS was cen vurig, 
vindingrijk, £lout, VAN DER KOOY een bedachtzaal11 en bedaal'd kun
Henaar. KES£ELS was een Deeldhollwer, in Ita/ie gevormd, overal 
gezocht, geliefd, en ook op het laatst zijns levens, kort voor dat de 
dood hem weg nam, was er nog flrijd en twist, wic en wat land hem 
op den dum zon bezittcn; zoo groot was zijn I'oem, zoo geliefd waren 
zijne werken. KESSELS was, zoo ik meen, te Maastricht, VAN DER KOOY 
was te Augustinusga, een dorp in Vries/and, gebol'en. De laatfl:e leefde 
flil in het land, dat hem als inboorling zoo eigenaardig kenmerkte, en 
waar zijne kunst hoog gewaardeerd were!. Hij werd eel'st Sekretaris 
bij het Be11:l1ur zijner woonplaats, daarna Lector in de Teekenkunde 
aan de Akademie te Franeker. In 1808 werd bij de Tcntoonf!:clling 
alhicr eene premie van f IWOQ: ~ arm eene Schilderij van hem toege~ 

wezcn. nit maakte hem ook in Holland b?kend en gat' hem aanleiding 
tot het fchilderen van vele portretten. Hij wist vooral de [1:of del' kleedijen 
met eene wonderbare waarheid en naauwkeurigheid nit te drukken. Hij 
had den algemeenen roem van een goed kun11:enaar, kenner en voor .. 
!'tander te zijno Zijn aard was vriendhoudend, braaf, edel, rond, 
open, zonder vee! manieren , onopgefmukt, eenvoudig en Christelijk. Van 
zijne hand zijn de Afbeelclfels van VAN SWINDEN, FEITH en WAS SEN
BERG, in de Vergaderzaal del' Klasfen geplaatst; maar het beeld 
en gefchenk van KI3SSELS, de voortrefl'eJijke en nooit naar waarde ge
l'Oemde Schij/wel'per , onze Boekerij verfieren de , heeft, als Iumstwerk, 
door vinding en 'uitnemende uitvoering, hoogel' waarde ; doch wij mogen 
ons niet ver[1:outen, zoo ongelijkfoortige kunstvoortbrengfelen met el· 
kander te vergelijken. Verfcheidenheid van aard, verfcheidenheid van 
geboortegrond, opvoeding, aanleg, fludie, kunstwerk,' mogen en 
moeten ons flechts fiemmen tor waardering van hunne kunstwerken in 
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