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van FALCK eenigermate te fchetfen, ware voor mij een ten eenenmale on
uitvoerbare taak geweest; doch ik acht mij daarvan ontheven cloor de 
uitvoerige wijze, waarop de Secretaris del' Del'de Klasfe dezelve vervuld 
heeft in de laatile Openbare Vergadering derzelve Klasfe, op den '27'ten 

April dezes jaars. 

Eveneens meen ik te moeten verwijzen op het door denzelfden bij die 

gelegenheid gefprokene over den op 77 jarigen leeftijd overledenen Utrecht
{(;hen Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheicl Mr. H. ARNTZENIUS, die onder 
Correspondenten del" Derde Klasfe, federt 1821, eene plaats bekleedde. 

Ten opzigte del' vermelde namen zal het uwe aandacht niet ontgaan 
zijn, dat men de waarfchijnlijkheid del" voor de Statistiek en VOOl" de Phy~ 
iiologie niet onbelangrijke grondf1:elling zou 1110gen aHeiden, dat de ont
wikkeling en oefel1ing del" geestvenl1ogens, onder zekere bepalingen, in 

geencn deele nadeelig is aan den weIf1:and des ligchaams, noch het berei" 
ken van cenen hoogen leeftijd behoeft in den weg te fhan. 

lie moet verdeI' melding makcll van het overlijden van den Groningfchen 
Hoogleeraar J. LENTING, die op den 2,uen J Llnij dezes jaars in 53 jarigen 
leeftijd door eene korte, maar hevige ziektc wcrd weggerukt. Sedert 1822 

was hij Correspondent der Derde Klasie. Deze onderfcheiding fchijnt de 
overledene verworven te hebben" door de uitgave,met kritifche aanteeke~ 
ningen, van het Trellrfpel Medea yan Euripides en andere Gefchriften 
in het vak del' Latijnfche en Griekfchc Lctterkunde, onder welke ook 
ophelderingen omtrent de A!ceste en eene uitgave del' Andromache van 
denzelfden Dichter behooren. Tot tweemalen bekl'oonde het Provinciaal 
Utrechtsch Genootfchap zijnen letterleundigen arbeid met, den Gouden 
Eerepenning. Ook op den Geli:hiedfchrijver HERODOTUS en den Blijfpel. 
dicbtcr ARISTOPHANES heeft LENTING aanteekeningen in her licht gege
yen. De beoorcieeling zijnel" verdienfien behoort a~11 anderen, niet: 
aan mij. 

On-
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Onder dc Leden tiCl' Vicl'dc Klasic betaaldc w, KOOPMAN, op zeer ho~)· 
'gcn leeftijd, insgelijks den tol del' Natulll'. Te Utrecht woonachtig, aldaal" 
als Lid van de Stedclijke Regering en del' Provinciale Staten algemeen be· 
kend en geacht, onderfcheidde hij zich door zllcht en fmaak VOOl' de 
voortbrengfelen van Schilderkul1st en Teekenkllllst, welke laatf1:e hij ook 
met goed gevolg beoefende, Toen de Heer APOSTOOL, na den val van 
NAPOLEON, door Zijne Majesteit Koning WILLEM I gemagtigd went, om de 
geroofde en naar Par~ls vervoerde fchatten van Vaderlandfche Schilderkunst 
naar Nederland terug te brengen, vel"zocht en verkreeg hij daal'toe de 
medewerking en hulp van den Heel' w. KOOPMAN en van den Heel' JOA~ 
CHIM SANDRA. Het Inllituut bragt aan den Heel' w. KOOPMAN, na zijne 
terugkomst· in het Vaderland, een eerbcwijs toe, door hem tot haa!' 
Medelid onder de Afdeeling del' Begllnf1:igers del' Schoone KUl1ilen te 
benoemen. 

Eindelijk moetcn wij nog melding maken van den Heel' CORNELIS VAN 

HARDENBERGH, welke fcdert 1809 Correspondent del" Vierde Klasfe was, 
en die mcde een hoogen ouderdom, te weten 88 jaren, bereiken mogt. 
Hij werd te Rotterdam geboren, en over1ecd op den 2 de

ll. Febmarij 1843 

te Haastrecht. Gedurende ecne halve eeuw nam hij de betrekking van 
Onderwijzer in de Teekenkunst bij de Renswoudfche Stichting te Utrecltt 
met den mcesten ijver en grooten lof waar. Zijne verdienficn als Teeke~ 
naal', zijnc bedrevenheid, evenzeer in het theoretisch en werenfchappelijk 
gedeelte, als in de uitoefening van zijn vak, werden ook in den jare ! 809 
door Koning I,ODEWIJK erkend, die hem benoemde tot Profesfeur de des w 

fin bij zijne pages, voor welke aanbieding hlj echter heufchelljk heeft be
dankt, doch werden vooral door zijne talrijke Kweekelingen en Kunst
vrienden op zeer hoogen pr\js gefchat, Zijn blakende kunstijver is hem 
tot in hoogen 1eeftijd bijgebleven. 

De Vool'zitter zich alSl111 bepalende tot het behandelen del' pUl1ten vall 
C b~ 
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