
( 23 ) 

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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