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van Schoone Kunften, werden zijne verdienften en begaafdheden, door al 
wat Muzijk beminde en voorftond, opregtelijk gehuldigd, en zal zijn 
naam blijven als" een del' l'oel11l'ijkfte en meest geeerbiedigde del' School. 
De toevloed van voorname mannen, die, na zijn overlijden, op 15 Maal't 
dezes jaars, de laatfte, zeer plegtige eel' aan zijn lijk bewezen, en de 
wijze waal'op, getuigde, hoezeer zijn verlies erkend werd. Voor eenigen 
tijd opgevolgd in de Directie van het Confervatoire door den Heel' AUBER, 

wiens Compofitien mede algel11een bekend zijn, is zijne plaats bij het 
Fl'anfche Inf1:ituut 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 verl11oeden, dat eerbied voor zijnen grooten naam 
aan het In{l:ituut 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 bier zijnen verzachtenden invloed te doen uitoefenen. 

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

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

oefende, voortreffe1ijke Beeldhouwkunst. Geboren te Stuttgardt, in 
den Jare 1758, van armoedige onders, 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 voorfiellende. Met eene Jaarwedde onderfieund, vond hij 
daardoor gelegenheid zijne ftudH~n in Parfjs en Ita lie voort te zetten; 
leerde in de eerfie Stad PAJOL, later CANOVA kennen, en vereenigde gelijk 
deze de fiudie del' Natum Iller die del' Antiken. Behalve eenige uitzon·· 
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deringen, bleef DANNECKER in de laatf1:e halve Eellw Stuttgardt bewo
nen 9 waal' hij tot de hoogf1:e waardigheden in zijne betrekkingen aange
Held werd, en kOll hij niet befllliten eene hoogst eervolle roeping naaT 
Munchen, thans de luistel'ijkf1:e Zetel del' Schoone Kunfl:en in Duitsch
land, aan te nemen, Zijne Werken zijn door gansch Europa verfpreid, 
en hebben hem eenell we1verdiendell roem verworven. Noem ik hier de 
/Jriadne, in den tuin yan den Heel' HETHMAN, te ~Frankfort aan den 
Main geplaatst, het is niet om aan dezelve de voorkeul' boven andere 
verhevencr onderwerpcn te geven; lIlaal' omdat derzelver plaatfing in de 
nab\jheid van ons Vaderland, in ecn oord door een aantal ODzer Mede~ 
ingezetcnen bezocht, waarfchijnlijk aan velcn UWCl' de gclegenheid hecft 
verfchaft, het talent van DANNECKER te bewonderen, en met groot ge~ 
noegen dit KlInstgewrocht te befchouwen. Twec Standbeelden van 
ChristLls, eene Voorflelling van treurende Vriendfchap, Amor & Psyche, 
cen zittend beeld van Ceres de fchaking van Pro[erJ)ina beweenende, 
en vele andere, zoo Stand· als Borstbeelden, waren de vruchten van 
z\jne weI volbragte loopbaan, die hij in drie en tachtigjarigen ouder .. 
dom eindigde, in de maand December des vorigen jaars, betreurd door 
zjjne vele vrienden, wi en hij door zijnen omgang Heeds eene aangename 
verpoozing fchonk. 

Door deze en vele vorige treffende verliezen, in de laatfle jal'en onder· 
gaan, zijn vele plaatfen in ons midden onvervuld gebleven? en wij zagen 
dezelve nog niet vergoed. De Tweede Klasfe heeft dezelve trachten te 
herflellen, en's Konings goedkeuring erlangd op hare uitgebragte en 
vereerend aangenomen keuze van de Heeren Mr, HUGO BEUERMAN, 
Hoogleeraar aan het Athenaeum Illustre alhier, en Mr. A. BOGAERS, te 
Rotterdam,. beide bereids Correspondenten del' Klasfe, die wij als Mede. 
Jeden en de Heeren A. DE JAGER, te Rotterdam? Burggraaf A. DE LA 

BORDE, te Parijs, E. J. DIEST LORGION, te Hallum en Jonkheer Mr. 
H. M. A. J' VAN ASCH VAN WIJIe, te Utrecht, die wij als Corresponden- . 
ten derzelver Klasfe mogen begroetel1, 

Gij, 



Ot~,~ti m~1 de::tneesto· toe}uichmgQ*~Yangen, schonk4i¢t 
wijze . vancomponerell;lli,ai:ld~M~~jk, ~a:r 

:iirj~ke~'~~ Al~fl1i()}lERUllll'lI eene Europesche vel~ardh~id. LQ,iQMka 
•• ~geJ~olJg(1: door Eline, le Medde:i .. le$ .. delt;I)·Jjq~rtl,de$f~n 

verdienstelijke, Opera's. Na zijnev'¢stigiltgciu 
.J;i9!f>~~$lilj; VI!lU:"llllD aangenomen Vaderland ,wm;dhij be'!:).q~g. 

vali l' A caddtnie . rQyale.de$ . beaWJ;.~ar'ts, 
leven. 'arheidf 

oDel<lQe:m(:tJt()~<~eall'SO(:.l.ee!rala. deI;' , J;'l", 

,CHER'O'BIl'll overleedlij. 

dienstenzijn enhlijven onvergetelijk. 
was, insgelijks het verlies lj;\Jv"'···.:<.,t,~;~tz ••• ·~·~j;J"'/),"'.·.I#!'!,I,"'1 

verdienstelijkenCorrespon(lep;t: c' .::<:{) i'). {;:>:>:: 

..JOlUlllN llEIl'lRWll :oAN.t'EC:K~ ,: te Stuttgart, 
JOHA~NHEIN:iuCH DANNECKER, gehoren in Stuttgart, den 15~e.~ UCltOJ:)o·r 

meest verdienstelijke Beeldll,Ollwers on2;~ree"Q;W$ei). 
eeuige, die waardig was;·geplaatst teW:9rdenna:3$t 

vt:eUI:iCIJLeU TllORW ALDSEN, en Italiens roem, CA;lllOVA.»J:\lllNl)l(l~; 
met eenen ivoortretfelijken · •. aanleg hegunstigd, ontvillgzijMQP-

. ~:~:;:~:~~~~l~=~11Ii~ 
teruggeroepen, wer9:' hijr door zijnen Vorst henQemd to.tJ?tofl:,'l$~9l; 
in~e B1:leldhouwkunst, en:.::met de Orde van Burgerlij\~¥e~7 
diensten gekroond. In Stuttgart en in hare omstrek1:ln vi114~m~;i;l 
een groot ,aantalzijner kp:n.stlToormrengselel;l. Eene cJmEs.enllAAflllS 

in het Koninklijk Paleis te Stuttgart aanyvezig; de 13ustenvan LAVA'i'ER 
enGLUCK, maarLvooral die'van SCHILLER, en ecne levensgroote ,aRI

ADNE, op eert~1iL ~ijger zUten'de,' wordenals voort;effelijk geroemd. 
'Deo-IMtsteiag ik in Frankfortaan den:' Main, in de Beeldtm

. ;g~iltiderij van den kunstmignenden Hankier JIETHMANN; :de uitvoe-
ring is meesterlijk. In 1826, op mijne reis naar Zwitserland. 
door ~tuitgart trekkende;~enschte °ik del1verdielistelijlw~ kun-
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~l:fj~@:ij~::::~~lm' I;tl@~tll> doch hijbevond zicl10p 
trof' mij het afgewerkte 

eu:}i\lm: ~etilk, maar slechts ten halve 
wtj;r:#iJ~iJlJ'{)I;r;jU;rNEs ; heiden ])estemd' voor 

:rQiPi]Wt~W$l~~:::lr~t(~f:lllm~'g~ heiden vol van de schit
. en PSYSCH:F; zijn meeste1'':'' 

:t~tijiiij!jjf~lig~~ntl~()n'l:ng van Wnrten:berg werd hij, 
~~~~I:~j~ijijiiWi4~:~l:t~"hll' 830, tot Correspondent del' 

Instituut" verkoren. 
p~t~~~~::~::~!'=1.i:Jj?~Z~li!l'i:'oeJm is duurzaam gevestigd. 

van mannen, die 
~ij::ijj~:.::li1!idjp~~~j::lt(letl(idlm, maar wier verdiensten 

::mW:~l~ag~m~Qt~iitt::*~n)een grGot, onverhreekl>aar; 
'r"""vP'r'IJ'I'"tll toch sluit de Staat

:~Jf~~~~"":~': ::J~r~r¢iin€m.d.e lijnen, op de wereldkaart 
:a1!}::(l,oor slingerende 1..leu1'en,' en 

'~~~I,~!il.1.l.!:~~~ij :'llllk~iiVp.it\K:illUll' de luim: van een oogen
noch afScheiding, noch 

bet verbindt de zitiIen,' 
g~£i\~: g~~!j;~$ij~ij:j[j~loejtten, die. overal dezelfde 

rUSt<za(:ht, . gij edelen! wier aan
~cfht.i:ni:"wel[1..e streek del" aardegij ook . 

tiff zonjwk~>uwei.a~!!ch heschijnt! rust zacht! wij 
IitQ>Yi'J:l'dilensteJa~ WI~tit gij waart onze medehelpers, 

l$~f<~(J#f;q~i W·ajh~tMCJlet;::(.ns hurgers van het onver

der Wetenschappell, 

oogmerk? waartoe 

ta:lii~:clezer:J({l~lsse ons bekend maken D'let 
~w~~lu~illli:tlil~i:l([~{g~iljlll'E!ri{l;e\"delaatste twee jaren. 

6Ig:.e):iJitztul1len w~ililettuitS:lag'lio01~en van de uitgeschrevene 
;te!'rt: Zii.l:::::ions(::(Ia>nil~u"v:>uitgeschrevene worden hekeni\. 
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