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Hlj had zijneti wel'kkring uan de Hooge School te Gottingen, waar hO 
2. I jal'en Hoogleeraait isgeweest, aangeVal1gen met een Programma over 
den Dl'ievO'etvan DelphiCde tripode Delphico ):met een ondel'zoek over 
dat zelfde Delphi heeft 'hijzljne iloophaan gecindigd. Naat Ita/iii, Sieilie 
en Griekenlalid zich hebhende begeven, om op den Clasfifchen bodem 
zelven onderzoekingen te do en , was het te Delphi, waar hij, met al te 
veeldrifcen infpanning nan de bratlciel1de zOl1neichijn zith blootf1:ellende, 
0111 ()pfthriftenen andere overblijffelen derOlldheid na te sporen en af 
te teekenen, door eene kwaadaatdige lworts weed aangetast, welke hem, 
l1aal' Athene Ovetgehragt, 'op den ·If1:en Augustus des vorigen jaars, in den 
onderdom van 43 Jaren, deed'bezwljken. Zljn f1:oLfelljk overfchot is te 
Athene begraven in de beroenlde Akademie, naast den ve!'maarden hellvel 
l{oAwvo~. inet deaanWljzing van welks j lIiste ligging O'tFRIlW MULLER, 

ids ha.d hlj een duister v00!'geV'oel geJrad Van het lot dat hem wachtte, 
eengefchdft hadbeflolen, 'twelk hij te Gottingen had achtergelaten en 
'rWelk 1m zljnel1 d00d geplaatst is \1001' de Lijst det Wintet-voorlezingen 
det Gottfl1.gfche 'Hooge-School, waarvoM het beftemdwas. 

Beha:lve O'I'l!'RIEO MtJLLfr.R te Go/tingen, verlMi' de Del'deClasf(! van 
hal'e Korl'espondenten den Heel' R. w. J. Baron VAN PABST tot Bingero 
den, in 'J Gtavenhage, KOl1nnandeLlrderOl'de vah den Nederlandfchen 
Leeuwen Lid van den Raad van State. Door eene Lofrede 0PERASMUS 

en dobreen betoog over den imryloed tier J{ruisvaarten op de'1l toeftand 
van de Bt:trgermaat{cIUl,ppij in om Vaderland, de eerf1:e bij de Hol1andfche 
Maa1tfchappij van Ftaaije Kunf1:en en Wetenfchappen, het laatf1:e b\i het 
UtrechtschGenootfchtlp bektoond ,beeft hlj zich als Schrljver en Gefchied
vorEchei' gUllf1:ig doen kennen. In f1:aatsbetrekking heeft hlj, door een vOOl'· 
beelc! te geven van belal1gf1:elling in grondige geleerdheiden door f1:eeds 
aan te ddngen op derzelver bevordering, meer nut gedaan dan bepaalde. 
Ujk aangewezenof met W'obrden in het licht kan gefield worden. 

De Vierde ClasH;! verloor van flale Leden den Heer P. DE VOLOER te 
Gend. 
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Gelzcl. H~i was een dergenen, die het eeTst uit de Zuidelijke gewcsten, 
na del'zelver vereeniging met de Noordelijke tot. een Koningrljk, ill he.t 
jaar 18 I 6, als Leden van het Inf1:ituut werden opgenomen, en hij hacl 
die onderfcheiding te danken aan z~in talent van l1lUzijkale compofitie, in 
welk Kunstvak, de stijds in Be/gie weinig beoefend, hij bijzonder uit
illllntte. Met lof wordt ook gefproken van zljne kennis yan het wed~
tuigelijke del' muzijkale Techniek, en een orgel van zijn ma.al<\e1, 'twelk 
eene del' kerken van Gend verfiert, wordt ais een meefterL111k gel'oemd. 

Dezelfde Clasfe zag nit de lijst barer Geasfocieexden eenen beroelTlqen 
naam uitgewischt, dien van den Ridder D4. VIP WlLIUJ):, JJ,tJgelands groot~ 
{ten fchildel'. Nadat hij vroeger ftaM en Spanje bezocht had, had hij 

zich nu door Dttitschland naar SyriiJ begeven, om in het Oosten eene 
niellwe verfcheidenheid van voorwerpen voor zljne kunstbekwaa1l1heid te 
vinden, en hlj Hierf aan boord van het fchip, dat hem naar zijn Vader~ 

land zou terugvoeren? op den lf1:en Junij dezes jaars, in zljn 56!1:e leyens .. 
jaar. Die zljn talent willen doen kennen, fchrijvcn hem toe wat in 
OSTADE, TENIERS en BOGA R TB het meest wordt bflwouderd, en ~'eeds 
vereenigen zich in Engelancl allen, die de knnst waarderen, Qndfll' voor
gang van hoog-aanzienlljke manncn, om WILI<;lE na zijnendQod cepe hulde 
toe te brengen, waaraan zjjne l'egtfchapenheid te gereeder deelneming 
doet vinden. 

N og verloor de Vierde Clasfe eenen harer Korrespondepten ~ te weten 
ADRI.{\.I\N VAN DER WIL!..IGEN, den 17cien Januarij dezes jaars, in 74jfl.
l'igen ouderdol11, te llaarlem overleden. H\i wa.s een opmerkzaam Kunst" 
befchouwer, en heeft daarval1 blljken gegeven in de uitgegevene Aantee
keningen zijner l'eizen. De gefchiedenis del' Vaderlal1dfc;he kuust heeft hij 
met twee bijdragen verrijkt, eene Verhand()ling over de rrdet/ Win net 
klein getal Historir;/C:hilclers in Nederland, in de werken van TEYLERS 

Tweede Genootfchap uitgegeven, en zijn aandeel in de Ge{chiedenis der 
Vaderiandl'chr; Sehilderkunst Jedert de helft ?ler 18de reuw, door hem ge· 
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