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digd, zich op verfchcidene Tentoon[l;ellingcn van Kunstvoorwcrpcn 
voordeelig dedell onderfcheiden. 

Op foortgelijke wijze had ook de Heel' VAN DER S TRAA TE N te Brusfe/, 
zich in het vale del' Bouwkunde gunll:ig gcnoeg doen kennen, dat de 
Vierde Klasfe hem de onderfcheiding .waardig keul'de, van onder het 
getal harer Korrespondenten te worden opgenomen; zij verkoos hem 
daartoe in hare Vergadering van den 28 Junij des jaars 1830. 

Dan, Mijne Heeren, dit tijdsgewricht herinnert U ongetwijfeld aan 
de fl:aatkundige gebelll'tenis, welke de bcwoncrs del' Noord~ en Zuid
Nederlandfche Gewcsten, de gelegr,nheid benam tOt die wedcrkeerige 
wcrkzame mededeelingen in weten[chap en kunst, welke v66r dien 
t~id niet zc1dzaam waren, doch wier bemoeijelijking m~j ook thans be~' 

paalt tot de enkele kennisgeving, dat deze Korrespondent in de maand 
Mei 11. , aan de Vierde Klasfe door ~ten dood ol1tnomen werd. 

lIe eft het InfHtuut het verlies van zoo verdienfl:elijke mannen te be~ 
treurcn, zoo heeft het zich te verhe ugen in de keuze van vier nieuwe 
Leclen, in den luop van dit jaar door twee harer IOasfen gedaan. 

De Derde Klasfe ,bcnoemde tot haal' Medelid den Heel' N. c. KIST 

te Leiden, federt 1832 Korrespolldent del' Tweede Klasfe. 
De Vierde Klasfe benoemde tot I,edell, Zijne Exellentie den Heel' 

jJaron VERSTOlYK VAN SOELEN in's Gravenhage, den Heel' H. SIX 

VAN HILLEGOM allJier, en den Heel' L. ROYER in's Gravenhaf!,·e. 

Alle welke benoemingen de koninkIijke bekrachtiging hebben mogen 
erlallgen. 

Ontvangt, l\1ijne Heeren, die deze Vel'gadering voor het eerst bij .. 
woont, mijne gelukwenfchingen omtrent deze hulde door het In!Htuut 
aan uwe verdienfl:en bewezen; hetzelve durft zich veel van u we mC4 
dewerking, tot het verheven en l1uttig doel dezel' inilelling, beloven@ 

Door den Vool'zitter naal' aanleiding van het zesde punt van be
,fchrijving gevraagd zijnde, of een del' Leden buiten Limflerdam woon~ 
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