
,iJeNand qpged(jlY'4f1~, 'In· of Ylm'Ro1fi~t!/1ftn~n.()Of'lpr()fJC ;tJf "100,. 'RlJmi;."., 
:Fch~ g-elJoudel1 ;:tijn Reurig l)erigt owr de 1 a"lofehe Olldheden, verfiert 
de uitgegevenwetkenV:,anhetlnfiitUllt, en Witt hljals Lid der KfTm:. 
'misfie lWegens tiie>()unhQ(ien..,en,wegefls .. denlge ,)!f'ligen over punten YOO 
I(Judheiti,tfan rlenfi;eerHl1M'BB~:'ir4pte ;geven, .verrigtbeif, ,tilt wetei,l 
zijte::beootdetlen>,; die:inevens' lteitt y metdietlllikbell1st waren. ,Wlj 

, treuren, out .. 2ijrt\VerJie~; 111-aa1' .wij tijndl141tdlaat,·voQr hetgeen:wijvan 
hem.behbenmOgl!l'l ootvange,n ~ ,eriwij ,verblijden ons in de hope, Glat 
;l1ethoeJal.lgerhoe .. meer;';bl~ket1zat~ ,dat: REUVENS voor debevord~ 
,rivlg.,van,eChteWelenfchap en kunstniet vruchteloos gearbeid heeft, . 

Dochik' heb de. treuFige t,aak, om onzeafgeflbrvenen te vermelden" 
.. nog niet volbragt, Mijne Heeren. Ook de Vii!rde KI.asfe zag verdien
ftelijke m:.a.nnen, uit haar midden weggenomen~ De eerL1:e was de Heer 
1AND.EGRiEB:F~ die, .na 'eene langdnrigeziekte, den Ilden Decemher des 
:vorigen'i.aars~An d~otiderttomv~m vijftig jaren, Gezweek. Inhet 
. ,kunstlievend ;j)()Ml.'ep/Jtgeboreb ,<vroegrijdig, tot d.e. heoefening der 
-no 11 wkunst.beL1:ellld , :en~even jaren van S taats\v-ege terzijner. vormilig 
. .naar lJaJic8 g.ezonaen,wer4 hijna zijnetetugltomst geroepen, zijne 
,v,erkregen ¥talfmten:. te, . .. Rf1tC'4rdtlm,"f Gl'lZvenhage, Delftenalhier 
ten ,l\tltte . des, Vaderlands ~te befied~n, .en: verwierf bijzich deR 

;l'o.em,~val1 ,een ze~r bckwaam en n.aaLlwgezer13o'ilw\{undige te zijn •. Het 
.ontwer.ptot v.erbeteltingen ven-raaijing van het-LustQot Soestdijk, is 
. Nan zijne 'hand .; ,aan bem heeft men de iVoItooijing van den· aanbouw 
~anhet KollirrklijkPaleisin'~sG.,.awmkH€t'tedanken,en 'Wu hij in de 
. waarneming, van deu/belangrijken post 'van Directeur del' Stadswerken 
.~ Gebollwen,alhier ,vooral .ten ~tnzien van h¢t Geregtshof, verrigt 
heeft.,. diLkunnenziJ aileen· waardeeren ,die de b:evoegifheid bezi.uen· 

,bettebeoofdeelen. Maar wat 'onder ~n~e teoordeeJing 'Valt, dat i, 
'ide; heuschheid,endienstvaardigheid, ,de n.ederigbeid .~ befebeidenheid., 
:die. dm bekwamen en kuuciigell, ma:n zoo bijioMer kerirn erittlin •. tOe' 
·JK~sfe . wa;lrtQ.ehij .hehaorae., iheeftdna rvM .mell1:gV'ul.dige ·beW'ij:Z'.eR ~ 

.. , -hadt 

C!:J » 
tilad~~ Op at' wat aan DP! CR'tEF hi handen gefteld wel'd,gaf:h.ij volIe., 

,(:'Wge en' uitgebreide befcheiden, en nooir.,bleef-hij ingeoreke ,:hetgoeq&' 
te- bevordereri, dat binnen zjjh bereikgelegen' was. ' 
C Hem volgde' in :de ma.and Februarij 1.'I.(de:'Heer c/, '.GO.B:ItCli4R!.t'f 

Beeldho!.lwer te Brusfel, die een" tacbtig jarigen ouder.dQm- bereiktte, Zijn, 
k-unsttalent wks vrucbtbaa.'r. in het 'v:ervaatdigen: :vanol1de.l'rc~eidene fiera
den ~an gebouwell len 'het afbeelden van beiangrijlre perfonen.'Heffrontpll' 
van 'het 'Palels" det Staten- Generaal te' :BtusfeH is 'zijnw:erk ~ en,op , 
nreerd.an~~rie' T~ntoonf1:eliing, zoawel 'hier'ar~ in 'de:geQ:}eld.e fiad,,; za~ , 
men ·Van·t1enrbeeid~rt inpleister en marmer. ,:Yoor het in4J:ituut: sobtin~ 
h'\.i niets bepaaldelijk te ha,bben verrigt.. . ,,' I:' i.,: ' 

Nagenoeg tenzelfden' tijde ontviel ook aan de vierde· Klasfe haar' 
Medelicl, deI-leer J. 'B~ VAN"LANcKsri, een man, om zijne kennis en' 
~I;ne' fraaG<! *iiameling'van 'fchitderij.en bij de Kunilenaar.s hooggeacht. 

En hiermede, Mijne Heeren, meen ik het eerne gedeelte der mij op_' 
g:etegde taak te hebben ;v61bragt. Ik heb,veelov.el'.;afgeil:OI;venen moe ... 
ten fprekcn, ja mijne toefpraak is ,voor het grootst gedeelte niet meer 
dan. cen dood~l1register' geweest, oat onlFtOt: ernst· en:lweemocdgefkmcl, ' 
hceit. Wanneer, de dag ;·voor . deze Vergadeting:hepaald, ,wed~rkecrt ~." 
zit~ten' eerlj.g€tl van ons 'dnder' de'al.sdaa·o.verledenen :genoemdwotden;;, 
Wie het zijn, die dit lot ttelFen ·lta~, ls: oos:iOnbekend, mllaf .dIt gew 
voelen, wij, dat onze hartoo;bij het verne-men:' del' namen van vele cIer-' 
uli" vermelde afgeL1:of.verien,i VJln~ hoogachting :en,liefd~'lle;hb~n geklClJpt. 
U;"dragen' w,ij dan ook-z()rg ,iMede1edell" dat ·zij, ,die na p~s' h;ei,,~?{ul~ 
left .vergaHeren~(\nze :rHtmen (met :geene ( ':ander4.tl;:mdoeningerr_ hO'or<m. ' 
uitfprektm '! .' Wij allen' L1:aan.-· 'Op.den:·· weg, ;:die ,:011.5 ... tot dj,t Td9~1. ilrtIcl:~n 
kan; het is .de weg van ijvedge"i~Hgtbet[aehting, van getrouwheid :ran 

,ot1ze rl)eping~: Blijven ,wij dien w'eg!.metnaauwgezethei4. 'betreden; en . 
v.erbeklen wij' alzoo met 'luilinte wat de hoo'g(l:e' Wijsheid ,over'ons·be .. · 
fEjbikt ~ ten einde wij ;eeninaaL 0I1,ze, oogenflLtiten met de bewustheid,: 
dllt w~jvobr de' hO'ogere' . beJangen der ,men~llptHd , --voor 'waarhei9 .en,· 
&ug"d" niet. vergeefs heb ben.geleefd., . DB:.: 

Ger Dijkstra
Highlight




(48 ) 

"·De fle·er. Q. GODltCHARLE: van 13ruifel, was eender: bekwaatnfte 
.Beeldhonwersvan den lateren tijd: onderfcheidene werk¢n in de Zuide1ijlle 
Pro.V'inci~n, waaronder de: beeld¢11 VQot oe .kerk. opC~utlenber&'en.bet 
ftontefpies van het gebouw _ der Staten"Generaat tenO'ell).ell ,;i;jI)., ge .. 
tuigell vanzijn kunsttalent.Als.een derLeerarena,~deUJ;tl~fel((:lJe 
Akademie:' van Kunften ,c .. heeft hij in . die· Schpol goede '" kweekeljnjen 
g¢vormd.; 

:Zijnetot>'Voeging tot de Klasfe gefchie4deQpeenen le,eftijd, q~ :aan 
ruSt 'mogt doen denken. ,en echter wer4 hem. nog .menig, 1>eIa~rijk 
werk opgedragen. Ais Kunftenaar verdient hij eene eervolle· plaats .. op." 
det zijne-.t.ijdgenooten. Hij, gena.ot algemeene' achting,; enoverleed 
inhet yorige jaar hi zeer. hoogen ou.derdom. . ! 

.. De fleer J •. DEGREEF, telJoraUQ!l1 in 'X784 geboren, .ontvil'lg 'in 
zijn.vaderland .de eerfte oplelding· totCJ;ekunst, en oefendezicq- zoo 
vlijtig in de beginfelen der fchilder- zoo weI als:d~r bQu\¥ku~s~ ,: dat 
hettwijfelachtig· .was,: ,tOt .••• welke.:·hij,·zicb lier .. verderehefl;emmtng. Z()U 

ti:eg.~ve.ii~.::: .. ., .' '~~. 

De neiging tot BOl1wkunSE eehter de bovenhand behoudende, w.eri.'l 
hij door Koning LODEWYK naar Parijs en Rome gezonden, om" zijne 
ftUdiel1_·'in aat~ak te vOltooiJen. Na zeven jarenaf~ijn$, met ver
eischt<y kundigheden . toegerust. herwaards gekeerd, werd'hij al fpoedig 
t'atopzigte .. der ',gchouwen van ,.het:Zee.wezen te 13.;Querd,am aang~(1;eJ<l. 

Laeeio"werd hem., de verfraaijiIig van .he.tLustt1ot . te .so~stt1fik en d~ 
voltboiJing van :het Koninkliik' Paleis in 's'Gravenhage opgedragen, en 
we.rd:hij.il toti'.Brofesfor aan de koninklijke, artillerie- en geniefchool ~e. 

De¥i,:ben:oemd.~. ' . . '.' 

;i~Na den ;doad: van den Heer VAN .DER H.AR't, werd ~ DIVGR~EF tot: 
.rc~ite(!tdeter: Stad' verkoz.en, .welken postbij tot· aaJt zijne~clo~d 
met:;ijrer: en getr.ouwheidvervuld.e:. .....; 
,:,:.onderde:)lo'orbaamfte werken ;a:lhie~ i{,)uder;zijne leid:ing ;tAt flaQd 
·gebr.a.ght,~ag. ni.en,he,t EntrepOtdok _en het Geregtsh'ot 110~men. 

Bij alIe zijne wezenUj,ke' :ver~enftenv01!g4e:: i)EGR~l!I'i.ee1).ehoqge 
~u. ma-
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mate van gedienfiigheiden ·befcheidenheid" die' men bijna befchl'oomd 
heid zou mogen noemen, waardoor bijdikwerf aan bedenkingen van 
andei'en, vooral van meerderen, toegaf, en weI eens zijne grootsch 
ged~chte ontwerpen, :ian de' meer bekrom-pen inzigten' zijlltir lastge
vers opofferde. Zorgde hi] daardoor minder voor zijnen roem ais Bouw
meester, zijne nagedachtenis blijft des 'te m-eer in eere' bij a~len, dIe 

hem~' van nabij gekend hebben. 
Deze getuigenis geeft hem althans gaarne de Klasfe, want fchoOll .' 

men zijne tegenwoordigheid -flechts fpaarzaam mogt gellieten, nimmer 
wel'd hem eenige aanvraag· gedaari, Of eenige last 0 pgedragen; dien hij 
niet fpoedig en met de meest volkomen naauwkeurigheidvervulde. 
Zij verliest in hem eenzekeren helper. en eenen raadgever, op wien. 
zll zich veilig kon verlaten. Hij overleed In eenen vijftigjarigen oudel'~ 
dom, eenen leeftijd, waal'Op men van ?ijn rijp oorded en gevestigden 

r_k nog veel had mogeli verwachten. . 

Nog levendig is in elks gcbeugen het verlies vim onzen laatfien 
Yoorzitter,. -den vl'fend van vel en in ons lilidden, ,den Heer A. J. 

SAPOR'fAS. 
Reeds hebt gij, Mijne Heeren 1 nit mijn Vel'flag vernomen, hoe' de zaak 

der kunst, hoe' deze inrigting hem fteeds ter harte gingen; hoe hij 
geene geleg:enheid liet voorbijgaan, om beider belangen met waardigbeid 

voor te {laan. 

Cit een deftiO' O'eflacht geboreo, mogt hij eene opvoeding ontvan· 
I:> I:> • 

gen, overeenkomfiig den nand waartoe het behoorde. ~.et d~ Fran· 
fche Duitfcheen' Engelfche Lenel'klmde, zoo wei als ZLJne elgene, 

g~e~~zaam ,was de Spa~nfche hem niet vreemd en .. ha~ hij .zich in 
Mmeeste dief talen' eene gemakke}ijke fpreek. en fchl'LJ fw lJze elgen ge .. 

mankt. . 
. (n zijne _ jongelingsjaren eenigen tijd in Duitschland doorgebragt heb _. 

hende, verrijkte hij later ~ijne _kunstkennis door reizen ~aar Pal'ijs e~ 
Londen. Zijne' kll11stverzameling getuigde van den ZlUveren fnraak, 

G ~~ 
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